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Ajánlás

SRILA BALADEVA VIDYABHOS�ÁNAK,
aki olyan szépen megmagyarázta a vedanta
filozófiát Govinda-bh<i$ya című művében

Előszó a magyar nyelvű kiadáshoz
„Végre, végre megjelent már a sokat várt magyar nyelvű Bhagavad-git<i"
- lélegeznek fel bizonyára sokan, amikor kézhez kapják Az Eredeti
Bhagavad-gitát. Sajnos valóban hosszú időbe került ez az igényes munka.
Saját erőmből képtelen lettem volna bármit is tenni. Ezért hálával ajánlom
tiszteletemet szeretett lelki tanítómesterem, Ö Isteni Kegyelme A. C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada előtt, aki kegyesen felruházott ezzel a
feladattal, s Orh Vi�1.1upada Harikesa Svaminak, aki mindvégig inspirált, és
erőt öntött belém. Nem akarom feleslegesen gyarapítani az oldalszámokat,
ezért ebben az előszóban csupán olyan fontos dolgokról szeretnék szólni,
melyek - remélem - segítségére lesznek az olvasónak.
A Bhagavad-gft<i a Mah<ibh<irata egyik fejezete. A Mah<ibh<irata
történelmi eseményeket összefoglaló és leíró mű, melyet aR<imayaná val és
a Pur<il)ákkal együtt az ötödik Vedaként ismernek. Hogy miért épp a
Bhagvad-gitát fordítottuk le magyarra, és adtuk ki a többi Veda ellenében?
Azért, mert a négy Veda és annak sok kötetet számláló részei csupán a négy
kevésbé jelentős céllal foglalkoznak: artha (gazdasági fejlődés), dharma
(vallásos kötelességek), k<ima (érzékkielégítés) és mok�a (felszabadulás).
Az emberek többségét ez érdekli, így a Vedák megadják a módot vágyaik
kielégítésére. Persze az anyagi vágyak végső soron kielégíthetetlenek, de
mire ezt az emberek belátják, addigra már belefásultak a röpke érzéki
gyönyörökbe, s a negyedik cél, a felszabadulás után sóvárognak. Közben
már teljes hitet fejlesztettek ki a Veda Írások iránt, mert belátták, hogy
parancsaik követése valóban gyümölcsöző. Így már hitelt adnak azoknak a
védikus kijelentéseknek is, melyek felfedik, hogy tulajdonképpen nem az
anyagi test az énünk (tehát az anyagi érzékszervek kielégítése sem vezethet
boldogsághoz), s létezik egy örökkévaló, transzcendentális világ is. Az
anyagi világ ideiglenességéről és szenvedést okozó temészetéről keserű
tapasztalatot szerzett ember ily módon már nem világi gyönyöröket, hanem
felszabadulást akar. A felszabadulás viszont csak kijutást jelent az anyagi
világ sűrűjéből. De hova tovább, mi lesz ezután? Erről szól az ötödik Veda:
melynek a Bhagavad-git<i a gyöngyszeme. Feltárja, hogy létezik egy
Legfelsőbb Személy, Isten, mindennek eredete, s az Ö szeretetteljes
szolgálata jelenti igazi boldogságunkat. Tehát a felszabadulás után az
Istenszeretet (prema ), s a Legfelsőbb Úrral való személyes kapcsolat
következik. Ez a Vedák ötödik témaköre, s egyben az igazi, végső
célállomása. S mert a Bhagavad-git<i olyan gyönyörűen szól erről, nem
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meglepő, hogy sok emberben keltett tiszteletet és csodálatot. Albert
Einstein, Rudolf Steiner, Albert Schweitzer, G.F. Hegel, Wilhelm Rum
bold, J.W. von Goethe, Arthur Schopenhauer, Emerson, Lord Byron,
Szentgyörgyi Albert, Gandhi és még sokan mások, mind csodálói voltak a

Bhagavad-gitának.
A Bhagavad-gfta nem monda vagy népmese, miként azt a felelőtlen,

tájékozatlan fordítók és kiadók beállítják, hanem történelmi valóság. Ez a
mű egy dialógus Srt Kr�1,1a, az Istenség Legfelsőbb Személyisége és Arjuna,
a Pru,i<;lava herceg között. Körülbelül ötezer évvel ezelőtt történt, a helyszín
mind a mai napig ismert és sokak által látogatott, New Delhitől Észak
nyugatra fekvő Kuruk�etra mező. Régészeti leletek is igazolják a Pru,i<;lavák,
valamint a kuruk�etrai csata történelmi létét. Természetesen ez nem jelenti
azt, hogy a Srt Kr�1,1a által ismertetett tan mindössze ötezer éves, hiszen Ő
Maga mondja a Negyedik Fejezet elején, hogy réges-régen a napistent is
kioktatta e transzcendentális tudományról. Hogy most miért beszélte el
ismét, annak oka az alábbiakban rejlik: először is az ősi tanítványi lánc
megtört, s szükségessé vált annak felújítása. Ezenkívül Kr�1,1a kifejti a
Negyedik Fejezet hetedik és nyolcadik versében, hogy a vallás elvének
hanyatlásakor, az ateizmus és a materializmus túlsúlyba kerülésekor ismét
megjelenik, hogy megalapozza az igazi vallást, ritkítsa a démonok sorait, s
megvédje igaz bhaktáit. Kr�1,1ának sok avatarja és ügynöke létezik (pl. a
pusztító idő), akik elvégeznék ezt a munkát. De Ő mégis megjelenik, főként
azért, mert Személyével kívánja megörvendeztetni tiszta híveit. Közben
persze a többi feladatnak is eleget tesz. Hogy megértsük, miként történt
mindez Arjuna esetében, ahhoz szükséges az előzmények összefoglaló
ismertetése:
Akkoriban a jámbor Kuru dinasztia szent királyai kormányozták Bharata
var�át (melynek csak töredék része a mai India). Pa1,1<;1u, az igazságos, sokak
által szeretett király korán meghalt, így öt fia (Yudhi�µiira, Arjuna, Bhima,
Nakula és Sahadeva) bátyjának, a világtalan Dhftara*ának fennhatósága
alá került. Bár Dhftara*a volt az idősebb, vaksága miatt nem lehetett
király. Azonban egy ideig mégis vállalnia kellett e felelősségteljes munkát,
mig a Piil,l<;iu-fiak fel nem cseperedtek. De időközben egyre többet foglal
koztatta az a gondolat - s ebben nagyrésze volt saját fiainak és
tanácsosainak befolyása -, hogy miért ne legidősebb fiát, Duryodhanát
ültesse a trónra. Ellentétben az igazságos, népszerű Piil,l<;iava-fivérekkel,
akik tiszta bhakták voltak, Duryodhana és kilencvenkilenc öccse zsarnok,
materialista és démoni természetű volt. Kezdettől fogva azon fáradoztak,
hogy a Piil,l<;lava testvéreket eltegyék az útból. Ennek érdekében nem
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átallottak életükre tömi, s az eszközökben sem válogattak: egyszer mérgezett
étellel vendégelték meg őket, másszor rájuk gyújtották a házat, vagy éppen
fegyveres támadást szerveztek ellenük. Egy másik alkalommal kihívták őket
kockavető mérkőzésre (tudvalevő, hogy a lovagias k�atriyák semmilyen
kihívást nem utasíthatnak vissza), ahol csalással mindent elnyertek tőlük,
még feleségüket, Draupadit is. Öt azután az egész közönség szeme előtt,
erőnek erejével le akarták vetkőztetni, hogy így űzzenek csúfot a Pii.Qc;lavák
ból. Azonban Srt Kr�i:ia - igéretéhez hűen, miszerint híveit sohasem hagyja
elveszni - itt is közbelépett, s vég nélkülire hosszabbította a Hozzá esengő
DraupadI száriját. A játék feltételei szerint a vesztes Pii.Qc;laváknak tizenkét
évi száműzetést kellett vállalniuk az öserdök mélyén. A tizenharmadik évben
is csak inkognitóban jelenhettek meg az emberek között. A megállapodás
szerint, ha úgy tudnak élni, hogy senki sem fedezi fel igazi kilétüket, akkor
visszatérhetnek. Ez sikerült is, ám a gonosz szívű Duryodhanáék képtelenek
voltak belenyugodni a gondolatba, hogy Yudhi�thira legyen a király, bár
nyílt titok volt, hogy a nép öt szerette volna a trónon látni. Érthetővé tették a
Pai:ic;lavák számára, hogy jelenlétük nemkívánatos, söt harcolniuk kell puszta
létükért is. Arjunáék ellenezték a testvérgyilkos háborút, ahol a fél világ
felsorakozott volna az egyik vagy a másik felet pártfogolva, így csupán öt
falut kértek, mondván, hogy ez is elegendő lenne k�atriya feladatuk
betöltéséhez. Duryodhana válasza az volt, hogy még annyi földet sem
szándékozik adni, amennyi egy tű feje alatt elfér. Srt Kr�i:ia is elment
Duryodhanához, hogy békeközvetitöként megpróbálja jobb belátásra bírni,
de az hajthatatlan maradt. Háborút követelt, s így sorakoztak fel a kor
uralkodói seregeikkel a Pai:ic;lavák vagy a Kuruk oldalán. Srt Kr�i:ia Arjuna
harci szekerének hajtója lett, bizonyítván, hogy alászállásának célja a
bhakták és az igazi vallás védelmezése, valamint a démonok pusztítása.
Kr�i:ia többször is hangsúlyozza, hogy a transzcendentális tudományt
csakis hívei érthetik meg igazán. Így mondanunk sem kell, hogy egyedül az a
fordítás számít csak hitelesnek, amit Kr�i:ia tiszta bhaktája készített. Lelki
tanítómesterünk, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada tiszta vai�i:iava
családban született, s egész életében Kr�i:ia tanítása szerint élt és tevékeny
kedett. A szanszkrit nyelvet sok filológus tanulmányozza, de bármilyen
világhírűek is legyenek, bármilyen diploma is díszítse szobájuk falát, ha nem
bhakták, képtelenek megérteni Kr�i:ia szavait. Így már megérthetjük hogy
miért hívják a szankszrit nyelvet devanagarf-nak (a devák azaz a bhakták
nyelvének). Általában egy kis nyelvtani ismerettel és egy vaskos szótár
segítségével már eléggé eredményes lehet a vállalkozó szellemű fordító, de a
szankszritban ez csak a teljes kudarchoz vezet. Vegyük például az litmli
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szót, ami jelenthet testet, elmét, lelket, sőt éppenséggel utalhat a Felsőlélekre
is. Hasonlóan, a yoga fordítható mint összekapcsolás, meditáció vagy
odaadó szolgálat, a brahman pedig mint a teljes anyagi állomány, az élőlény
(lélek), Isten személytelen aspektusa vagy a Legfelsőbb Személyes Isten.
Hogy mikor melyik értelmét kell használni az adott szónak, az a filozófiai
tétel mondanivalójától, céljától függ. A transzcendentális filozófiát viszont
Sn Kr�i;ia szerint csak az értheti meg, aki meghódolt Előtte, az Istenség
Legfelsőbb Személyisége előtt, vagyis bhakta, és odaadó szolgálatot végez.
Ezért mondjuk azt, hogy a Veda Irodalmat fordító úgynevezett professzorok
és intellektüelek próbálkozásai hiábavalóak, és senki se vesztegesse idejét
találgatásaik megfejtésére. Srila Prabhupada fordítása garantáltan hiteles,
mert egész élete bizonyíték arra, hogy megértette a Bhagavad-gftdt.
Manapság népszerű, „menő" dolognak számít olyan filozófiai vagy tudo
mányos előadásra eljárni (vagy ilyen témájú könyveket, cikkeket olvasni),
ahol az előadó úgy próbálja meggyőzni zseniálisságáról hallgatóit, hogy
minél elvontabb beszédet tart, melyet teletűzdel idegen szavakkal, s monda
tai olyan komplikáltak, hogy lehetetlenség azokat követni. Így persze nagy
sikert arat, mivel senki sem meri megkérdezni, hogy tulajdonképpen miről is
van szó, mert úgy véli, ezzel csak saját tudatlanságát árulná el. Így azután
senki sem kiáltja el magát, mint a mesében: „Jé, meztelen a király!", hanem
mindenki dicséri szép új ruháját Srila Prabhupada ezzel ellentétben nagyon
egyszerűen fogalmaz, hogy a témafélreérthetetlen , világos legyen. Ugyan
ezt a célt szolgálja az általa alkalmazott többszöri ismétlés is, hiszen
magyarul is mondjuk: „Az ismétlés a tudás anyja." Néhány, magát nagyra
értékelő ember az ilyen egyszerű és világos könyvet lebecsüli, mondván, ez
túl elemi, kezdőknek való stb. Az ilyen sajnálatra méltó személy nem fogja
megérteni Kr�i;ia tanítását. Ha figyelembe vesszük Snla Prabhupada
hitelességét, tiszta bhakta mivoltát és acarya pozícióját, akkor beláthatjuk,
hogy művéből mindent megtudhatunk, ami csak szükséges ahhoz, hogy mi is
tiszta bhaktákká válhassunk. Ehhez azonban szükséges, hogy ne a speku
lációnak adjuk át magunkat, hanem R1inden álbüszkeség nélkül hagyjuk,
hogy a mi életünk szekerét is Srt Kr�i;ia vezesse.
I:>varakesa dasa brahmacarI
1 98 1 . december 22. Unrnrlanr Mahadvadasr napján

Előszó
Jelen próbálkozásunk célja, hogy a tudomány e nagy könyvének kéziratát
teljes parampara (a Magával Kr�r:iával kezdődő, hiteles tanítványi lánctól
eredő) magyarázattal adjuk közre, annak érdekében, hogy szilárd alapja
legyen a Kr�r:ia-tudat terjedésének.
A mi Kr�r:ia-tudat mozgalmunk valódi, történelmileg hiteles, természetes
és transzcendentális, mert az Eredeti Bhagavad-git<in alapszik, így fokoza
tosan a legnépszerűbb mozgalommá válik az egész világon. Valójában Maga
az Úr Kr�r:ia az eredeti atyja ennek, amely Ővele réges-régen kezdődött, s az
emberi társadalomba a guruk (lelki tanítómesterek) tanítványi láncán
keresztül száll alá. Ha valami érdem járna nekem ezzel kapcsolatban, akkor
az nem az én személyemnek, hanem örök lelki tanítómesteremnek, Ő Isteni
Kegyelmének, Om Vi�r:iupada Paramahamsa Parivrajakacarya 108 Srí
Srtmad Bhaktisiddhanta Sarasvati GosvamI Maharaja Prabhupadának
köszönhető. Dicséret csak azért illetne meg, amiért eredetiben, torzítás
nélkül próbáltam bemutatni a Bhagavad-glt<it. Az Eredeti Bhagavad-glt<i
megjelenése előtt majdnem mindegyik kiadás valakinek a személyes érdekeit
szolgálta. A mi próbálkozásunk célja viszont az, hogy Kr�r:iának, az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének misszióját ismertessük. Feladatunk tehát nem
valami világi, spekuláló filozófus, esetleg politikus vagy tudós vélemé
nyének, hanem Kr�r:ia akaratának az ismertetése. Amikor az ún. tudósok,
politikusok, filozófusok és svamik - akik nem rendelkeznek teljes tudo
mánnyal Kr�r:iáról - magyarázatot írnak a Bhagavad-git<ihoz , akkor ezzel
általában az a céljuk, hogy Kr�r:ia létét és személyét megsemmisítsék. A
Bhagavad-git<i ilyen és ehhez hasonló magyarázatait m<iy<iv<idf-bh<isyá
nak hívják. Az Úr Caitanya óvott bennünket ezektől a nem hiteles
személyektől. Világosan megmondta: legyen az bárki, ha mayavadI szem
szögből próbálja megérteni a Bhaga vad-git<it, akkor nagy baklövést fog
elkövetni, aminek következményeként a félrevezetett tanuló minden bizony
nyal eltéved a lelki útmutatás ösvényén, s így nem lesz képes hazatérni,
vissza az Istenséghez. Egyetlen szándékunk Az Eredeti Bhaga vad-git<i
kiadásával az, hogy a feltételekhez kötött tanulót ugyanazon cél felé tereljük,
mint Kr�r:ia, aki emiatt száll alá e bolygóra Brahma minden napjában
egyszer, vagyis minden 8 600 OOO OOO évben. Ezt a szándékát a Bhagavad
git<iban említi, s ezt nekünk az eredeti szerint, szóról-szóra kell elfogadnunk,
mert máskülönben semmi értelme annak, hogy a Bhagavad-glt<i és az
elbeszélő, Srt Kr�r:ia megértésén fáradozzunk. Kr�r:ia akaratát figyelmen
kívül hagyni és a Bhagavad-gft<it félreértelmezni a legnagyobb véteknek
15
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számít. Hogy ezt elkerüljük, az Urat az Istenség Legfelsőbb Személyisége
ként kell elfogadnunk, miként közvetlenül így tett Arjuna is, Kfg1a első
tanítványa. A Bhagavad-gftdt ilyen módon lehet valóban hitelesen megér
teni, és így az emberi élet küldetése érdekében gyümölcsöző is a társadalom
számára.
A Kr�1,1a-tudat mozgalma nélkülözhetetlen az emberi társadalomban, mert
ez adja meg az élet legteljesebb tökéletességét. Hogy ez miként történik, azt
a Bhagavad-gftd részletesen megmagyarázza. Mivel mi nem szennyezzük
be a témáját, ezért bárkinek, aki lelki haszonhoz szeretne jutni ennek a
műnek a komoly tanulmányozásával, a Kr�1,1a-tudat mozgalmától kell
segítséget kérnie, hogy az Úr közvetlen irányítása alatt a Bhagavad-gftdt a
gyakorlatban is megértse. Ezért reméljük, hogy az embereknek igen nagy
hasznára válik az általunk közreadottEredeti Bhagavad-gftd, s ha csak egy
valaki is Kr�1,1a tiszta bhaktájává válik, próbálkozásunkat már sikeresnek
könyvelhetjük el.
Sydney, Ausztrália, 1971. május 12-én

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
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om ajridna-timirandhasya jridndrijana-fo/dkayd
cak!jur unmilitam yena tasmai fri-gurave namal;
Sri-caitanya-mano bhi!j{am sthdpitam yena bhü-tale
svayam rüpal; kadd mahyam daddti sva-paddntikam
Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom lelki tanítómesteremnek, aki a tudo
mány fáklyalángjával felnyitotta a tudatlanság sötétségétől elvakult szeme
met.
Vajon mikor fog Srtla Rüpa GosvamI Prabhupada
az Úr Caitanya
kívánságát e világban valóra váltó misszió alapítója - menedéket adni az ő
lótuszvirág lábainál?
-
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vande 'hariz fri-gurol; fri-yuta-pada-kama/ariz fri-gurün vaiF;avarizs ca
sri-rüpariz sdgrajdtariz saha-ga1Ja-raghunathanvitariz tariz sa-jivam
sadvaitariz savadhutariz parijana-sahitariz kf:i1Ja-caitanya-devariz
sri-radha-kr$1Ja-padan saha-ga1Ja-lalita-fri-visakhanvitarizs ca
Tiszteletteljes hódolattal borulok földre lelki tanítómesterem lótuszvirág
lábainál és az összes Vai�i;iava előtt. Hódolatom ajánlom Srtla Rüpa
GosvamI és idősebb fivére, Sanatana GosvamI, valamint Raghunatha Dasa
és Raghunatha Bhana, Gopala Bhatta és Srtla Jiva GosvamI lótuszvirág
lábainál. Végtelen nagyrabecsüléssel adózom az Úr Srt Kr�i:ia Caitanya
Mahaprabhu és az Úr Nityananda Prabhu, valamint Advaita Acarya,
Gadadhara, Srtvasa és társaik előtt. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom
Srtmau Radharai;iinak, Srt Kr�i:iának és társainak, Srt Lalitának és
Visakhanak.

he kr$1JG karuna-sindho dlna-bandho jagat-pate
gopeia gopika-kanta radha-kanta namo 'stu te
Óh, kedves Kr�i:ia, Te vagy a boldogtalanok barátja, s a teremtés bölcsője.
Te vagy a tehénpásztorfiúk vezére, és a gopik (különösen Radharai;iI)
szeretője. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Neked.

tapta-karicana-gaurdrlgi radhe vrndavanesvari
vr$abhanu-sute devi pra!Jamami han"-priye
Mélységes tiszteletem ajánlom Vri:idavana királynőjének, Srtmau Radha
rai;iinak, akinek testszíne ragyogó, mint az olvadt arany. Ő Vr�abhanu király
leánya, s az Úr Kr�i:ia legkedvesebbje.

varicha-ka/patarubhyas ca krpa-sindhubhya eva ca
patitanani pdvanebhyo vai$1Javebhyo namo namal;
Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Isten összes Vai�i;iava híve előtt, akik
olyanok, mint a mindenki óhaját teljesítő kivánságfák, s nagyon könyörülete
sek a bünbeesett, feltételekhez kötött élőlények iránt.

frf kr$1JG caitanya prabhu nityananda
sri advaita gadadhara frlvdsadi-gaura-bhakta-vrnda
Hódolatom Srt Kr�i:ia Caitanyának, Prabhu Nityanandának, SrI Advaitá
nak, Gadadharának, Srtvasának és mindenki másnak, aki az Istenszeretet
útján halad.
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hare kr!f!JG hare kr!f!JG kr!f!JG kr!f!JG hare hare
hare rdma hare rdma rama rama hare hare
A Bhagavad-gitat Gitopani!jadként is ismerik. Ez a védikus tudomány
lényege, s a Védikus Irodalom Upani!jadjai közül az egyik legfontosabb. A
Bhagavad-gitdnak sok angol nyelvű magyarázata létezik, ezért joggal
kérdezhetnénk, hogy miért van szükség egy újabbra. A jelenlegi kiadás oka
az alábbiakban rejlik: A közelmúltban arra kért egy amerikai hölgy, hogy
ajánljak számára egy angol nyelvű Bhaga vad-gitd fordítást. Kérését
képtelen voltam teljesíteni. Amerikában természetesen nagyon sok ilyen
kiadvány van már, de megítélésem szerint nemcsak ott, de még Indiában
sincsen szigorúan hiteles fordítása, mivel a magyarázó majdnem mindegyik
ben a saját véleményét próbálja meg kifejteni, anélkül, hogy a Bhagavad
gitd valódi szellemét megközelítené.
A Bhagavad-gitd szelleméről maga a Bhagavad-gitd ír. Hasonlatos ez
valamely különleges gyógyszer használatához, mert ott is be kell tartani az
utasításokat. A gyógyszert nem szabad a szeszélyeink vagy az ismerőseink
tanácsai alapján szedni. A dobozon feltüntetett előírást vagy az orvos
receptjét kell követni. Hasonlóan, a Bhagavad-gitdt is úgy kell elfogad
nunk, ahogyan arra az elbeszélője, az Úr Srt Kr�i:ia utasít. A Bhagavad-gita
Öt minden oldalon Bhagavanként, az Istenség Legfelsőbb Személyiségeként
említi. Természetesen maga a bhagavan szó bármilyen hatalmas személyre
vagy félistenre vonatkozhat, de itt minden bizonnyal az Úr SrI Kr�i:ia nagy
személyiségére utal. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az Úr Srt Kr�i:ia az
Istenség Legfelsőbb Személyisége, mint ahogyan azt valamennyi kiváló
acarya, Salikaracarya, Ramanujacarya, Madhvacarya, Nimbarka SvamI és
Srt Caitanya Mahaprabhu is megerősítette. Indiában sok hiteles tudós, a
védikus tudás szakértője, acaryája élt, és mindegyikük {még Salikaracarya
is) az Istenség Legfelsőbb Személyiségének fogadta el SrI Kr�i:iát. A Bhaga
vad-gitaban Maga az Úr is megerősíti, hogy Ö az Istenség Legfelsőbb
Személyisége, de a Brahma-samhita és a Purd!Ják mindegyike is ezt vallja
- különösen a Srfmad-Bhagavatam (kr!f!JGS tu bhagavan svayam ;
1.3.28.), amelyet Bhagavata Purd!Ja-ként ismernek. Ezért a Bhagavad
gitdt magának az Istenség Legfelsőbb Személyiségének utasításai szerint
kell elfogadnunk.
A Bhagavad-gita Negyedik Fejezetében az Úr tudatja Arjunával, hogy
ezt a yoga-rendszert - a Bhagavad-gitdt - először a napistennek beszélte
el, aki Manunak, Manu pedig fiának, Ik�vakunak adta tovább. Ily módon, a
tanítványi láncon keresztül, az egyik elbeszélőtöl a másikig ereszkedett le ez
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a yoga-rendszer. Ám idővel megszakadt a tanítványi lánc, ezért a kuruk�et
rai csatamezőn Kr�i:ia ismét elbeszélte a Bhagavad-gitd ugyanazon ősi
yoga-rendszerét - ezúttal Arjunának:

imariz vivasvate yogariz proktavdn aham avyayam
vivasvdn mana ve prdha manur ik$vdkave 'bravit
evariz parampard-prdptam imariz rdjar$ayo vidul]
sa kaleneha mahatd yogo na$/alJ parantapa
sa evdyariz mayd te 'dya yogalJ proktafJ purdtanafJ
bhakto 'si me sakhd ceti rahasyariz hy etad uttamam
Közölte vele: azért tárja fel a legnagyobb titkot előtte, mert Arjuna az Ő
híve és barátja. Csak ő értheti meg ezt a tanítást, mivel aBhaga vad-gitd már
maga egy tanulmány, különösen az Úr hívei számára. Srt Kr�i:ia világosan
értésére adja Arjunának, hogy őt teszi az új parampara képviselőjévé, mivel
a régi tanítványi lánc megszakadt Tehát az Úr kívánsága volt az új
parampara alapítása, mely ugyanazt oktatja, mint korábban a napisten által
elkezdett tanítványi lánc. Ai Ő óhaja szerint tanítása ismét tért hódíthatott,
ezúttal Arjuna révén. Azt akarta, hogy Arjuna szakértő legyen a Bhagavad
gitd megértésében. „Tessék, öleld magadhoz ezt a tudományt, s azután
terjeszd! Mostantól fogva általad áradjon szét a Bhagavad-gitd yoga
rendszere! Te szakértő leszel a Bhagavad-gitd megértésében!" Láthatjuk
tehát, hogy a Bhaga vad-gitd főleg azért lett Arjunára bízva, mert ő az Úr
Kr�i:ia híve, közvetlen tanítványa és intim barátja volt Azért e művet az érti
meg a legjobban, akinek a jelleme Arjunáéhoz hasonló. Kr�i:ia hívőjének kell
lenni, Vele állván közvetlen kapcsolatban. Mihelyt valaki az Ő bhaktája
lesz, ezt a kapcsolatot azonnal eléri. Ez roppant hosszadalmas téma:
tömören csak annyit mondhatunk, hogy a bhakta ötféle viszonyban lehet az
Istenség Legfelsőbb Személyiségével:
l . ) passzív,

2.)
3.)
4.)
5.)

aktív,
baráti,
szülői és
intim szeretői viszonyban.

Arjuna baráti kapcsolatban állt az Úrral. Természetesen nagy a különbség
az efféle barátság és az anyagi világban tapasztalt között. Ez a barátság
transzcendentális, melyet nem érhet el akárki. Magától érthetődő, hogy
mindenkinek volt egy sajátságos viszonya Kr�i:iával, amit ismét létre lehet
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kelteni a tökéletes odaadó szolgálat által. Jelenlegi helyzetünkben azonban
nemhogy a Legfelsőbb Személyről, de a Hozzá fűződő örök kapcsolatunk
ról is megfeledkeztünk. Sok-sok billiónyi és trilliónyi élőlény létezik, s
mindegyiküknek sajátságos, örök kapcsolata van Km1ával. Ezt hívják
svan1pá -nak, melyet az odaadó szolgálat folyamata által lehet felújítani. A
svan1pa újraélesztése, vagyis valódi természetünk tökéletes és teljes meg
valósítása a svan1pa-siddhi. Arjuna tehát bhakta volt, aki baráti kapcsolat
ban állt a Legfelsőbb Úrral.
Nagyon figyelemre méltó, hogy miként fogadta el Arjuna Kr�Qát. Erről a
Tizedik Fejezetben olvashatunk:

param brahma param dhama pavitram paramam bha van
pUru$am Scisvatariz divyam cidi-devam ajariz vibhu}J
ahus tvam !$ayal; sarve devar$ir naradas tatha
asito devalo vyasal; svayam caiva brav1$i me
sarvam etad rtam manye yan mam vadasi kesa va
na hi te bhagavan vyaktim vidur deva na danaval;
„Te vagy a Legfelsőbb Brahman, a legvégső, a legfelsőbb hajlék, a tisztító,
az Abszolút Igazság és az örök Isteni Személy. Te vagy az ősi Isten,
transzcendentális és eredeti, és Te vagy a meg nem született és mindent
átható szépség. Minden nagy szent, mint például Narada, Asita, Devala és
Vyasa is ezt hirdeti Rólad, és most Te Magad is ezt mondod nekem. Óh,
Kr�i:ia, teljes igazságként fogadom el mindazt, amit elmondtál nekem. Sem a
félistenek, sem pedig a démonok nem ismerik személyedet, óh, Uram!"
(Bg. 1 0. 1 2-14.)
Miután Arjuna a Bhagavad-gltcit az Istenség Legfelsőbb Személyiségétől
hallotta, Legfelsőbb Brahmanként (param brahman- ként) fogadta el Kr�i:tát.
Minden élőlény Brahman, de a Legfelsőbb Élőlény, vagyis az Istenség
Személyisége a legfelsőbb Brahman. Ö a legfelsőbb menedéke vagy lakhelye
mindennek (param dhama), s tiszta (pavitram ), anyagi szennyezettségtől
mentes. A puru$am szó arra utal, hogy Ö a Legfelsőbb Élvező, a sasvatam
azt jelenti, hogy Ö az Első Személy a kezdet óta, a divyam pedig azt, hogy
transzcendentális. Adi-devam az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, ajam
megszületetlent; vibhum pedig legnagyobbat, mindent-áthatót jelent.
Most valaki azt hihetné, hogy Arjuna mintegy hízelgésként mondta
mindezt az Úrról, mivel a barátja volt. Hogy az efféle kétséget szétoszlassa a
Bhagavad-glta olvasóinak elméjében, Arjuna a következő versben megerő
síti magasztalását, amikor azt mondja: az Úr Kr�i:tát nemcsak ő fogadja el az
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Istenség Legfelsőbb személyiségeként, de az olyan hiteles szentek is, mint
például Narada, Asita, Devala, Vyasadeva és még sokan mások. Mind
nyájan nagy személyiségek, akik azt a védikus tudományt terjesztik, amelyet
minden acarya elismert Ezért mondja Km1ának Arjuna, hogy bármit is
halljon Tőle, azt teljesként és tökéletesként fogja tudomásul venni. Sarvam
etad rtam manye: „Minden szavadat igaznak fogadom el, bármit is mondj."
Arjuna azt is mondja, hogy az Úr személyiségét nagyon nehéz megérteni, s
hogy Őt még a hatalmas félistenek sem ismerhetik meg. Eszerint az Urat
még az embereknél nagyobb személyiségek sem foghatják fel. Hát akkor
hogyan érthetné meg egy ember Kr�i:iát anélkül, hogy az Ő híve lenne?
Ezért a Bha gavad-git<it odaadó (bhakti) szellemben kell elfogadni. Az
ember ne higgye azt, hogy egyenlő Kr�i:iával, vagy azt, hogy Kr�i:ia
közönséges személy. Sőt, még nagyon hatalmas személyiségnek sem szabad
képzelni Őt. Az Úr Kr�i:ia az Istenség Legfelsőbb Személyisége a
Bha ga vad-git<i és a Git<it megérteni próbáló személy, Arjuna állításai
szerint. Ezért legalábbis elméletileg el kell fogadnunk SrI Kr�i:iát az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének, s az ilyen engedelmes szellemben képesek
leszünk megérteni a Bhagavad-git<it. A Bha gavad-git<i nagy rejtély, s ezért
mindaddig rendkivül nehéz megérteni, amíg nem alázatos szellemben
olvassuk és hallgatjuk.
Mi is a Bha gavad-git<i pontosan? A szándéka az, hogy kiszabadítsa az
embereket az anyagi lét tudatlanságából. Minden ember számtalan, külön
féle nehézséggel küzd, miként Arjunának is problémát okozott a kuruk�etrai
csata megvívása. Ő azonban meghódolt SrI Kr�i:ia előtt, s ennek eredménye
ként az Úr felvilágosította a Bhagavad-git<i által. Nemcsak Arjunának, de
mindnyájunknak aggodalmai vannak az anyagi lét miatt. Asat graha: asat
arra utal, ami nem létezik. A létünk örök, ezért a nemlétezés tulajdonképpen
nem jellemző ránk, mégis, igazi létünk jelenleg a nemlétezés atmoszférájába,
az asatba kényszerült
A sok-sok szenvedő ember közül valójában csak néhány érdeklődik a
helyzete felől, arról, hogy mi az éne, és miért kényszerült ilyen kínos
helyzetbe stb. Az embert mindaddig nem lehet tökéletesnek nevezni, míg el
nem jut e kérdésekig, míg kérdőre nem vonja önmagát, önnön szenvedését, s
amíg meg nem érti, hogy muszáj valami megoldást keresnie, ami által
megszabadulhat a problémáktól. Csak akkor leszünk emberek, ha megszüle
tik elménkben ez a válaszvárás. A Brahma-sutra ezt a kérdezősködést
brahma-jijn<is<inak hívja ( Vs . 1 .1 .1.). Az emberi lény valamennyi tette
kudarcnak számít mindaddig, amíg fel nem teszi ezeket a kérdéseket A
Bha gavad-git<i igazi és sikeres tanulmányozói azok, akik kutatják szenvedé
sük okát és azt, hogy honnan jöttek, és hová tartanak a halál után.
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Az Úr Kr�i:ia főleg azért száll alá, hogy visszaállítsa az emberi élet igazi,
elfelejtett értelmét és küldetését (B g. 4. 7. ), s megakadályozza az örök vallás
hanyatlását, a dharmasya gl<ini-t. Még a sok-sok feleszmélt ember közül is
talán csak egy van, aki valóban behatol helyzete megértésébe. Az ilyen
ember számára lett a Bha gavad-glt<i elbeszélve. A tudatlanság tigrise
tulajdonképpen mindannyiunkat követi, de az Úr indokolatlanul nagyon
kegyes az élőlények, különösen pedig az emberek iránt. Ezért beszélte el a
Bha gavad-glt<it, barátját, Arjunát téve tanítványává.
Arjuna az Úr társaként minden tudatlanság fölött állt, ám a kuruk�etrai
csatamezőn mégis „tudatlanná" vált, csak azért, hogy az Úr Kr�i:iát az élet
problémáiról kérdezhesse, s hogy Kr�i:ia az eljövendő emberi nemzedékek
hasznára magyarázatot adjon, ily módon vázolva fel az élet célját. Ezt a
tanítást követve mindenki hibátlanná teheti léte küldetését.
A Bha gavad-gita témája magában foglalja az öt alapigazság megértését.
Először az Istenről szóló tudományt magyarázza meg, azután pedig a jivák,
azaz az élőlények eredeti helyzetét. A Legfelsőbb Urat isvará-nak hívják,
ami felülvigyázót, irányítót jelent. A jivák, vagyis az élőlények nem vezérlők,
hanem az utasítások végrehajtói. Ha egy élőlény mesterkélten azt állítja,
hogy őt nem kormányozza senki, s hogy szabad, akkor az az illető őrült. Az
élőlény irányítás alatt áll minden szempontból, legalábbis a feltételekhez
kötött életében. A Bha gavad-git<i az isvara , vagyis a Legfelsőbb Irányító és
a jivák, az irányított élőlények témáján kívül a prakrtit (az anyagi
természetet), a k<ilát (az örök időt és az egész világegyetem időtartamát) és a
karmát (a tetteket) is tárgyalja. A kozmikus megnyilvánulásban számtalan,
különféle cselekedet megy végbe. Minden élőlény más és más tettekkel
foglalkozik. A Bhagavad-git<iból tehát a következőket kell megtanulnunk: ki
Isten, kik az élőlények Uivák), mi a prakrti (kozmikus megnyilvánulás) és
miképpen befolyásolja az idő a prakrtit és az élőlények tetteit.
A Bhagavad-git<i megállapítja, hogy az öt alapigazság közül a Legfelsőbb
Istenség, Kr�i:ia (Brahman, a Legfelsőbb Irányító vagy Paramatrna szólítsák úgy, ahogyan Önöknek tetszik) a leghatalmasabb. Az élőlények
minőségileg olyanok, mint a Legfelsőbb Irányító. Az Úr az, aki a
világegyetem és az anyagi természet dolgait vezérli. Erről a Bha gavad-git<i
utolsó fejezetei szólnak. Az anyagi természet nem független, hanem a
Legfelsőbb Úr kormányzása alatt tevékenykedik, miként az Úr mondja: „A
prakrti az Én irányításom alatt működik." (mayadhyak$e1Ja prakrtil:z
süyate sal:z car<icaram ; B g. 9.10.) Ha gyönyörű dolgokat látunk a koz
moszban, s a természetben, akkor eszünkbe kell, hogy jusson: létezik egy
irányító azok mögött. Semmi sem nyilvánulhat meg utasítások nélkül, ezért
gyerekes dolog figyelmen kívül hagyni az irányítót. Például, csak egy
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gyermek hiheti azt, hogy az autó csodálatos dolog, mert megy anélkül is,
hogy ló vagy valami más állat húzná, ám a józan ember ismeri az autó
motorrendszerét. Az ilyen ember azt is tudja, hogy a gépezet mögött van
valaki, a vezető, aki nélkül nem megy az autó. Manapság a gépek korszakát
éljük, de mindig jusson az eszünkbe, hogy a csodálatos gépezet mögött
irányító is van. Hasonlóan, a Legfelsőbb Személy is vezető (adhyak$a ) , az
Ő irányítása alatt működik minden. A jivákat - ahogyan azt a későbbi
fejezetekben olvashatjuk - az Úr az Ő szerves részeinek ismeri el
(mamaivamfojiva bhütal) ; 1 5.7.). A mfo szerves részt jelent. Az arany egy
darabkája is arany, és az óceán vízcsöppje is sós. Hasonlóan, mi, az
élőlények is a Legfelsőbb Irányító (isvara , aki Bhagavan, vagyis az Úr SrI
Kr�1,1a) szerves részei vagyunk, s ezért csöppnyi alárendelt isvarákként
parányi mennyiségben mi is rendelkezünk a Legfelsőbb Úr minden tulajdon
ságával. Mi is megpróbálunk uralkodni a természet felett jelenleg például
műholdak fellövésén fáradozunk, hogy meghódítsuk az űrt bolygóival együtt.
Az uralkodási és teremtői hajlam tehát azért van bennünk, mert Kr�1,1ában is
jelen van. Tudatában kell lennünk annak, hogy nem mi vagyunk a
Legfelsőbb Irányító, bár hajlamosak vagyunk az anyagi természet feletti
uralkodásra. Ezt magyarázza meg a Bha ga vad-git<i.
Mi az anyagi természet (prakrti)? A Bha gavad-git<i erről is oktat minket,
mondván: az az alsóbbrendű természet. (Az élőlényt pedig felsőbbrendű
prakrtinek magyarázza.) Ez a szó „irányítás alatt álló"-t fejez ki, valódi
jelentése nőnemű. Mindig irányítás alatt van, akár alsóbb-, akár fel
sőbbrendű. Aprakrti tehát nőnemű, s az Úr kormányzása alatt áll, ahogyan
a férj is befolyásolja felesége tetteit. A prakrti mindig függőségben van, s
Isten, az Irányító uralkodik felette. Az élőlények és az anyagi természet is
prakrtik, alárendeltjei a Legfelsőbb Irányítónak. A Bha gavad-git<i szerint
az élőlényeketprakrtinek kell tekinteni, annak ellenére, hogy szerves részei
a Legfelsőbb Irányítónak. Ez világosan kifejezésre jut a Hetedik Fejezet
ötödik versében:

apareyam itas tv any<im prakrti viddhi me param
}iva-bhütam mah<i-b<iho yayedam dharyate ja gat
„Az Én alacsonyabb természetem ez a prakrti, ám ezenkívül van egy
másikprakrti is, s ez a jiva-bhütam , vagyis az élőlény."
Magának aprakrtinak (az anyagi �ermészetnek) három összetevője van:
jóság, szenvedély és tudatlanság. Ezek fölött van az örök idő, s a három
kötőerőnek kombinációja az örök idő irányítása és hatásköre alatt cseleke
deteket hoz létre, amiket karmának hívunk. Ezek a tettek időtlen idők óta

Bevezetés

25

végbemennek, mi pedig vagy élvezzük, vagy pedig elszenvedjük gyümölcseit;
így ebben az életben is. Például, tegyük fel, nagyon keményen és okosan
dolgoztam, s ennek következtében nagy bankbetétre tettem szert, így
élvezhetem munkám gyümölcsét. Hasonlóan, ha minden vagyonomat
elveszítettem a vállalkozásokban, akkor szenvedek. Így élvezzük vagy
szenvedjük el munkánk eredményét az élet minden területén. Ezt nevezik
karmának.
A prakrti megnyilvánulása nem valótlan, még ha ideiglenes is. Némely
filozófus azt állítja, hogy az anyagi természet megnyilvánulása hamis, ám a
Bha gavad-giUi és a vai�i:iavák filozófiája nem osztja ezt a nézetet. Ők
valóságosnak, ugyanakkor ideiglenesnek fogadják el a világ megnyilvánulá
sait, s az égen mozgó felhőhöz vagy a termést öntöző esőhöz hasonlítják. (Az
esős időszak végével rögtön eltűnnek a felhők, lassanként elszáradnak a
növények, a föld pedig kiszikkad.) A Bha gavad-git<iból megérthetjük, hogy
az anyagi világ bizonyos időközönként megnyilvánul, majd ismét meg
semmisül (bhütv<i bhütv<i praliyate ; B g. 8. 1 9.). Ily módon működik az
anyagi természet és a megnyilvánulás-megsemmisülés körforgása örökké
tart. Ezért a prakrti örök, nem pedig valótlan, hiszen az Úr kijelenti róla,
hogy: mama prakrti, vagyis az Ő energiája.
Az anyagi természet tehát a Legfelsőbb Úr különálló energiája. Az
élőlények is Kr�J.la energiái, de nem különállóak, hanem örökre kapcsolatban
állnak Vele. Tehát az Úr, az élőlény, az anyagi természet és az idő mind
örök. A másik tényező, a karma azonban nem vég nélküli. A tettek gyökere
nagyon hosszú időre nyúlik vissza. Cselekedeteink eredményeit már időtlen
idők óta élvezzük, vagy szenvedjük, de a karmán, azaz a tettek következ
ményén változtathatunk is, s ez csak tudományunk tökéletesítésétől függ.
Kétségtelenül különféle módon cselekszünk, azt azonban nem tudjuk, hogy
milyen tettek szabadítanak meg a karma hatásaitól és ellenhatásaitól. De a
Bha gavad-git<i ezt is feltárja.
Az rsvarát a legfelsőbb tudat jellemzi. A jivák vagy élőlények a
Legfelsőbb Úr szerves részei, ezért ők is tudatosak. Az élőlény és az anyagi
természet isprakrti, vagyis mindkettő a Legfelsőbb Úr energiája, ám a kettő
közül csak az egyik, a jiva tudatos, míg a másik nem az. Ez jelenti a
különbséget. A jfva-prakrtit felsőbbrendűnek hívják, mert az Úréhoz
hasonló tudattal rendelkezik. Azonban az Úr a legfelsőbb tudatú, s ezért
nem szabad azt hinnünk, hogy a jiva, az élőlény is ilyen legmagasabbrendű
tudattal bír, mert ő nem rendelkezhet ezzel tökéletessége egyik szintjén sem.
Az a filozófia, amely a jiva és a Legfelsőbb Úr tudati egyenlőségét tanítja,
félrevezető és hamis. A jiva tudatos, de az Úrhoz viszonyítva tökéletlenül és
alacsonyabbrendűen.
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A jiva és az is vara közötti különbségről a Tizenharmadik Fejezet szól. Az
Úr k$etra-jfia/J , vagyis tudatos. Az élőlények is azok, a különbség csak
abban rejlik, hogy míg az élőlények csak a testükről tudnak, addig Kmrn
tudva tud a testek összességéről is, mert Ö minden élőlény szívében jelen van
(isvara sarva-bhüt<in<im hrd-dese 'rjuna ti$fhati; Bg. 1 8.61 .). Kmrn tehát
ismeri minden egyes élőlény pszichikai állapotát. Erről soha sem szabad
megfeledkeznünk. A Tizenharmadik Fejezet továbbá azt is megmagyarázza,
hogy az Istenség Legfelsőbb Személyisége lsvaraként, vagyis irányítóként él
minden élőlény szívében, s Ö adja az élőlény kívánsága szerint az útmutatást
(sarvasya c<ihariz hrdi sanna VÍ$fhafJ ; 1 5 . 1 5 .). Az élőlény elfelejti, hogy mit
kell tennie. Először is elszánt kísérletet tesz, hogy egy bizonyos módon
cselekedjék, de azután belebonyolódik saját karmájának hatásaiba és
ellenhatásaiba.
A Bha gavad-glt<i a lélekvándorlást is részletesen megmagyarázza. Az
élőlény teste elhagyásakor egy másfajta külsőt ölt fel, épp úgy, miként a régi
ruhát újra cseréljük át (v<is<irizsi jln;i<ini yath<i vih<iya ; 2.22.). Az új testtel
egyidejűleg régebbi cselekedeteinek hatásait és ellenhatásait is magára ölti,
azt is magával viszi az újba. E tetteken akkor lehet változtatni, ha az élőlény
a jóság, a józanság minőségében van, s így megérti, hogy miképpen kell
cselekednie. Ha így tesz, akkor változtathat előző cselekedetei jó vagy rossz
következményein; ezért a karma nem örök. Összegezésként tehát az lsvara ,
a jiva, a prakrti, a k<ila , és a karma közül az első négy örök, míg a karma
csak ideiglenes.
A legfelsőbbrendű tudattal rendelkező isvara hasonló az élőlényekhez
abban az értelemben, hogy Neki is és az élőlényeknek is transzcendentális a
tudata. A tudat nem az anyaggal való társulás hatására jön létre. Ez a nézet
téves. A Bha gavad-glt<i nem fogadja el azt az elképzelést, mely szerint a
tudat az anyagi elemek kombinációjából, meghatározott körülmények között
születik. A tudat fertőzött formában tükröződhet az anyagi burkolaton ahogyan a színezett üvegről visszaverődött fény is színesnek tűnik -, de az
Úr tudatát az anyag nem befolyásolhatja. Az Úr Km1a mondja: ma
y<idhyak$ena prakrti!J (Bg. 9. 1 0.). Az anyag nem tud hatni Kmrn tudatára,
amikor alászáll az anyagi univerzumba, mert ha így lenne, nem volna képes a
transzcendentális tudomány elbeszélésére úgy, ahogyan azt a Bha gavad
glt<iban teszi. Az ember semmit sem szólhat a transzcendentális világról
mindaddig, amíg meg nem tisztul a szennyezett, materiális tudattól. Az Urat
tehát nem fertőzte be az anyag, nem úgy, mint a jelen pillanatban bennünket.
A Bhagavad-glt<i arra tanít, hogy meg kell tisztítanunk az anyagiaktól
befertőzött tudatunkat, mert akkor az iSvara óhaja szerint cselekszünk, s ez
boldoggá tesz bennünket. Nem arról van szó, hogy felhagyjunk munkánkkal,
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csak tisztává kell tenni azt. A megtisztított cselekedeteket bhaktinak hívják,
melyek közönségesnek tűnhetnek ugyan, ám mégsem azok, mivel mentesek
az anyagi szennyeződéstől. Egy tudatlan személy közönséges emberként
dolgozónak láthatja a bhaktát, de nem tudja, hogy a fertőzött tudat és az
anyag nem szennyezi be az Úrnak vagy az Ö híveinek cselekedeteit.
Tudatuk transzcendentális, ezért a természet három gm.iája (kötőereje) nem
fertőzheti be azt. Be kell azonban látnunk, hogy a tudatunk jelen pillanatban
nem tiszta.
Az anyagi fertőzöttség állapotát feltételekhez kötött létnek nevezzük. A
hamis tudat akkor jelentkezik, amikor azt hisszük, hogy az anyagi természet
termékei vagyunk. Ezt hívják hamis egonak, hamis énnek: yasy<itm<i buddhi
ku!Japet vidh<ituke (Bh<ig. 1 0.84. 1 3.). A testi felfogásban elmélyedt, magát
a testtel azonosító ember nem képes megérteni helyzetét. Arjuna ilyen
embernek tüntette fel magát, s az Úr ezért beszélte el a Bha gavad-gU<it. A
Bha gavad-gU<i tehát azt a célt szolgálja, hogy az embereket kiszabadítsa a
testi életfelfogásból. A transzcendentalista első feladata, hogy ettől elsza
kadjon. Annak, aki meg akar szabadulni az anyagi természet bilincseitől,
elsősorban azt kell megtanulnia, hogy nem a test az éne. A mukti, vagyis a
felszabadulás az anyagi tudattól való megválást jelenti. A Srfmad-Bhaga
vatam megadja a felszabadulás definícióját mukti hitv<inyata rüparh
svarüpe!Ja vyavasthiti}J (2. 1 0.6.). A mukti kifejezés tehát ezen anyagi világ
fertőzött tudatától való mentességet és a tiszta tudat elérését jelenti. A
Bha gavad-gft<i minden egyes utasításának az a célja, hogy felébressze a
tiszta tudatot, melynek leglényegesebb vonása az Úr irányítása szerinti
cselekvés. Ezért olvashatjuk az utolsó fejezetben azt, hogy Kr�1.1a arról
kérdezi Arjunát, elérte-e már ezt. Az élőlények mindig tudatosak, mert
szerves részei az Úrnak, ám hajlamosak arra, hogy az anyagi kötőerőktől
megfertőződjenek. Azonban az Úr a Legfelsőbb, s az anyagi tulajdonságok
sohasem befolyásolják. Ez a különbség a Legfelsőbb Úr és az élőlények
között.
Mi a tudat? A tudat jelentése: „vagyok". De mi vagyok én? A fertőzött
tudat állapotában a „vagyok" azt jelenti: „Én vagyok az ura minden
láthatónak, és minden az én élvezetemet szolgálja. " Ez a világ azért van
mozgásban, mert minden élőlény az anyagi világ urának és teremtőjének
hiszi magát. A hamis tudat pszichikailag kétfelé osztható. Egyfelől: „én
vagyok a teremtő", másrészt: „az élvező vagyok". Valójában a Legfelsőbb
Úr a teremtő és az élvező is, s az élőlény sem ez, sem az, hanem a
Legfelsőbb szerves része, s együttműködik az Úrral. A gépalkatrész például
a teljes géppel, a testtag pedig az egész testtel végez közös munkát. Ha tanul
mányozzuk testünk felépítését, akkor láthatjuk, hogy a kar, a láb, a szem stb.
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mind tagjai a testnek, de nem ők az élvezők, hanem a gyomor. A lábak viszik
a testet, a kezek beszerzik, s a fogak megrágják az ételt. Így minden
testtagnak az a feladata, hogy kielégítse a gyomrot, mert az a test szerveinek
fö energiaellátója. Ezért kapja a gyomor az ételt. A fát a gyöker öntözésével,
a testet pedig a gyomor ellátásával tápláljuk (prd1Japaharac ca yathendri
yana m ; Bhag. 4. 3 1 . 1 4. ) . Ha a testet egészséges állapotban szeretnénk
tartani, akkor a testrészeknek együttes munkával kell a gyomrot étellel
ellátniuk. Hasonlóan, a Legfelsőbb Úr a teremtő, az élvező, és nekünk, az
alárendelt élőlényeknek az a feladatunk, hogy összedolgozzunk Vele, és
Őneki örömöt szerezzünk. Ez az együttműködés fog igazán segíteni rajtunk,
miként a gyomorba juttatott étel is segítséget jelent a többi testtagnak. Ha az
u]aink úgy vélnék, hogy az ételt nem adják a gyomorba, hanem megtartják
maguknak, akkor tévednének, hiszen nem lennének képesek az étel élveze
tére. Ha az u.ü élvezni szeretné az ételt, akkor abban kell közreműködnie,
hogy az eljusson a gyomorba. Hasonlóan, a Legfelsőbb Úr a teremtés és az
élvezet központi alakja, az élőlények pedig együttműködnek Vele, s ez
juttatja őket örömhöz. Kapcsolatuk hasonlít az úr és a szolga viszonyához:
ha az úr teljesen elégedett, akkor ez automatikusan a szolga kielégülését is
jelenti. Így tehát a Legfelsőbb Úrnak kell örömet szereznünk, bár hajlamosak
vagyunk beleképzelni magunkat a teremtő, és az anyagi világot élvezni
óhajtó úr szerepébe, mivel ez a hajlam a kozmikus világot megnyilvánító
Legfelsőbb Úrban is jelen van.
Ezért olvashatjuk a Bhagavad-gitaban , hogy a Teljes Egész a Legfelsőbb
lrányítóból, az irányított élőlényekből, a kozmikus megnyilvánulásból, az
örök időből és a karmából vagy cselekedetekből tevődik össze. Ezek
együttesen formálják a Teljes Egészet, melyet a Legfelsőbb Abszolút
Igazságnak hívnak. Srt Kr�i:ia, az Istenség Legfelsőbb Személyisége a Teljes
Egész és az Abszolút Igazság. Az Ő energiái okozzák a különböző
megnyilvánulásokat.
A Bha gavad-gita azt is megmagyarázza, hogy még a személytelen
Brahman is alárendeltje a Teljes Személynek (brahma1Jo hí prati�/haham ;
1 4. 27.). A Vedanta-sütra még részletesebb leírást ad a Brahmanról, s a Nap
sugaraihoz hasonlítja. A személytelen Brahman tehát a Legfelsőbb Brah
mannak, vagyis az Istenség Legfelsőbb Személyiségének ragyogó sugárzása.
Ezért a személytelen Brahman nem teljes megvalósítása az Abszolút Teljes
Egésznek, s ugyanez mondható el a Paramatma (Felsőlélek) megvalósítá
sáról is. A Tizenharmadik Fejezetet olvasván meggyőződhetünk arról, hogy
Puru�ottama, az Istenség Legfelsőbb Személyisége felette áll a személytelen
Brahmannak és a Paramatma részleges megvalósításának. Az Istenség
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Legfelsőbb Személyiségét sac-cid-ánanda-vigrahának hívják. A Brahma
sarizhit<i Ötödik Fejezetének első verse eképpen hangzik:

isvara}J parama}J kf$1JO}J sac-cid-ananda-vigraha}J
anadir adir govinda}J sarva-kara!Ja-kara!Jam
„Km1a minden ok oka. Ö az elsődleges Úr, s Maga az örök lét, a teljes
tudás és a teljes gyönyör megtestesítője." A személytelen Brahman az Ö sat
(övökkévalóság), a Paramatma pedig a sat-cit (örök tudás) arculatának
megvalósítása. De Km1a, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének megér
tése jelenti az összes transzcendentális arculatának sat, cit és <inanda
egy teljes vigrahában (formában) történő megvalósítását is.
A vyaktam vyaktam ápannam manyate mám abuddhaya}J ( 7 . 24.). A
kevésbé értelmes emberek személytelennek vélik a Legfelsőbb Igazságot, de
Ö egy transzcendentális személy, s ezt az összes Védikus Írás megerősíti:
nityo nityanam cetanas cetananam (Kafha 2.2. 1 3. ). Ahogyan mi mind
annyian egyéni, személyiséggel rendelkező élőlények vagyunk, úgy végső
fokon a Legfelsőbb Abszolút Igazság is az. Ezért az Istenség Személyiségé
nek megvalósítása a teljes vigrahában történő összes transzcendentális
arculatának (sat, cit és ananda ) megismerését jelenti. A Teljes Egész tehát
nem forma nélküli. Ha az lenne, vagyis ha kevesebbre lenne képes, mint
bárki más, akkor nem lehetne Teljes Egésznek hívni. Rendelkeznie kell
minden tapasztalaton belülivel és túlival, különben nem lenne teljes. A
Teljes Egésznek, az Istenség Személyiségének képességei mérhetetlenek.
A Bha gavad-gitá továbbá azt is megmagyarázza, miképpen cselekszik
Kr�Qa különféle energiáin keresztül (para 'sya saktir vividhaiva srüyate;
Svet. Up . 6.8.). Ez a tüneményes anyagi világ (amelybe belekényszerültünk)
szintén teljes magában (pür!Jam idam), mert a huszonnégy elemnek amelyekből a saQkhya filozófia szerint az anyagi univerzum ideiglenesen
megnyilvánul - csak az a feladata, hogy előteremtse a materiális világegye
tem fenntartásához és létezéséhez szükséges teljes anyagkészletet. Egy
egységnek sem szükséges külön erőfeszítést tenni az univerzum fenntartásá
ért. E megnyilvánulásnak saját ideje van, amelyet a Legteljesebb Egész
energiája szab ki. Amikor pedig lejár az idő, ezek az ideiglenes létezők
megsemmisülnek az Egész tökéletes elrendezése által.
A védikus tudás mindvégig csalhatatlan. Több példa szolgál arra, hogy ezt
megértsük. Vegyük például a tehéntrágyát. Ez egy állat hulladéka, s a smrti,
vagyis a védikus parancsok szerint az embernek tisztító fürdőt kell vennie, ha
ürülékhez ér. A Védikus Írások azonban a tehéntrágyát tisztító hatásúnak
tartják. Sőt, tisztátlan, betegség fertőzte helységeket azzal szokták fertőtlení-
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teni. Valaki ellentmondást láthat e két utasítás között, de mi elfogadjuk
mindkettőt, mert védikus parancsok. Ezáltal nem követünk el hibát. A
modern tudomány (dr. Lai Mohan Gosh) részletesen tanulmányozta a
tehéntrágyát, s megállapította, hogy az mindenféle fertőtlenítő sajátsággal
rendelkezik. Ugyanezt mondták a Gangesz vízéről is. A védikus tudomány
tehát teljes, mert minden hiba és kétség fölött áll.
A Bha gavad-gitd e védikus tudomány lényegét tartalmazza. Ez a
tudomány a tökéletes tanítványi láncon át jut le hozzánk, ezért nem
kutatásról van szó. A modern tudomány kutatómunkája csupán abból áll,
hogy tökéletlen érzékekkel vizsgálja a dolgokat, s így az eredmény szintén
hiányos lesz. Ilyen eljárással sohasem kaphatunk tökéletes tudást, melyet
úgy lehet megszerezni, miként a Bha gavad-gitd is írja: a parampara révén,
vagyis a tanítványi láncon keresztül ( 4.2.). Az abszolút tudást a helyes
forrástól, a lelki tanítómesterek tanítványi Iáncától kell átvennünk. A
tanítványi lánc a legfelsőbb lelki tanítómesterrel, Magával Kn;i:1ával kez
dődik, s a guruk láncán keresztül jut el hozzánk.
A Bha gavad-gitdt Maga az Úr Km1a beszélte el, s Arjuna, a tanítvány,
akit az Úr SrI Kr�i:ia oktatott, minden egyes mondatot igaznak fogadott el.
Megengedhetetlen dolog az, ha valaki a Bha gavad-gitd bizonyos részeit
elfogadja, a többit pedig elutasítja. Ez helytelen. A Bha gavad-gitdt
mindenféle értelmezés, kihagyás és a saját, szeszélyes észrevételeink nélkül
kell elfogadnunk a legtökéletesebb védikus tudományként, melyet transz
cendentális forrásokból kapunk, hiszen Maga Kr�i:ia beszélte el. Az Általa
kiejtett szavakat apauru$eyá-nak hívják, ami azt jelenti, hogy nem az evilági,
a négyféle tökéletlenséggel befertőzött személyektől származnak. Az anyagi
világban tartózkodó élőlény négy hiányossággal rendelkezik: 1 .) hibázik, 2.)
tévhitben él, 3.) hajlamos mások becsapására és 4.) tökéletlen érzékekkel
van ellátva. E négy hiányossággal nem képes az ember teljes felvilágosítást
adni a mindent átható tudásról.
A védikus tudomány tehát nem ilyen tökéletlen élőlényektől származik.
Ezt a tudományt Kr�i:ia az első teremtett élőlénynek, Brahmának a szívébe
juttatta, aki azután fiainak és tanítványainak változatlanul adta tovább, úgy,
ahogyan az Úrtól kapta. Az Úr Kr�i:ia pün:zam , vagyis teljesen tökéletes,
ezért lehetetlen, hogy az anyagi törvények befolyása alatt álljon. Az
embernek elég okosnak kell lennie ahhoz, hogy megértse: a világegyetemben
mindennek az Úr Kr�i:ia az egyetlen tulajdonosa ( 1 0.8.), s Ö az eredeti
teremtő, Brahma alkotója is. A Tizenegyedik Fejezetben Arjuna prapi
tamahá-nak szólítja az Urat, s ez azt jelenti, hogy Ö a nagyapa teremtője
(Brahmát pitamá-nak, nagyapának szokták szólítani). Ezért senki se
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formáljon tulajdonjogot bármi felett is. Az embernek csak azon dolgokat
szabad elfogadnia, melyeket Isten az eltartására szánt. Sok példa adódik
arra, miképpen használjuk fel az Úr által számunkra félrerakott dolgokat.
Ezt is megmagyarázza a Bha gavad-git<i.
A mű elején olvashatjuk, hogy Arjuna nem akart részt venni a kuruk�etrai
csata megvívásában. Ez az ő saját döntése volt. A következőket mondta
Kr�Qának: nem tudna örülni a királyságnak, ha azt csak rokonai megölése
árán kaphatja meg. Ez a nézet a testi felfogáson alapult. Arjuna azt hitte, a
test az éne, s hogy a testi kapcsolatok vagy kiterjedések jelentik a testvéreit,
unokatestvéreit, sógorait, nagyatyáit és így tovább. A testi követelmények
kielégítése miatt gondolkodott így. Kr�Qa azért beszélte el a Bha gavad
gft<it, hogy változtasson ezen a nézeten. S valóban, Arjuna végül is elszánta
magát, hogy utasításait követve harcba lépjen: „A Te szavaid szerint fogok
cselekedni" (kari$ye vacanam tava ; B g. 1 8.73.).
Az ember nem arra való, hogy állat módjára, keményen gürcöljön ebben a
világban. Elég okosnak kell lennie ahhoz, hogy felfogja az emberi élet
jelentőségét, s hogy elutasítsa a közönséges állatokra jellemző viselkedést.
Az élet igazi célját kell megvalósítania. Ezzel kapcsolatban jelent útmutatást
a Védikus Irodalom, melynek lényegét a Bhagavad-git<i tartalmazza. A
Védikus Irodalmat az embereknek szánták, nem pedig az állatoknak, melyek
létfenntartásuk érdekében megtehetik, hogy megölik társaikat, s ezért nem
terheli bűn őket. De ha egy ember öl állatot, csupán azért, hogy féktelen
nyelvének kielégülést szerezzen, akkor felelős a természet törvényeinek
megszegéséért.
A Bha gavad-git<i világosan megmagyarázza, hogy a természet különféle
kötőerői szerint a tetteket három csoportba lehet osztani: 1 .) a jóság, 2.) a
szenvedély és 3.) a tudatlanság minőségében lévő cselekedetekre. Ehhez
hasonlóan az étel is háromféle lehet: a jóság, a szenvedély vagy a tudatlanság
minőségében. Minderről részletes leírást találunk, és ha helyesen használjuk
fel a Bha gavad-git<i tanítását, akkor az egész létünk megtisztul, s képesek
leszünk arra, hogy elérjük azt a végső rendeltetést, amely túl van ezen az
anyagi világon (yad gatv<i na nivartante tad dh<ima paramam mama ;
1 5 .6.).
A Bha gavad-git<i felvilágosít bennünket, hogy túl az anyagi világon
létezik egy lelki világ, amit san<itaná-nak, örökkévalónak nevezünk. Ebben
az anyagi világban azt tapasztaljuk, hogy minden ideiglenes. A dolgok
megnyilvánulnak, maradnak egy ideig, mellékterméket hoznak létre, csök
kennek, majd elenyésznek. Ez az anyagi világra jellemző törvény. Minden
teremtett dolog, legyen az egy élőlény teste, egy gyümölcs vagy bármi más,
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idővel megsemmisül. De ezen az ideiglenes világon túl létezik egy másik is,
amelyről a Bha gavad-gita nyújt felvilágosítást „Egy másik, egy örök
(sanatana ) természet is létezik." A jivát is örökkévalónak említi: mamai
vamfo }iva-/oke }iva-bhütaf:z sanatanal:z ( 1 5 . 7 .). Sanatana tehát örökkön
létezőt jelent, s a Tizenegyedik Fejezet Istent is ilyennek írja le. Miután
bensőséges kapcsolatunk van Kr�i:iával, s mivel minőségileg mind egyek
vagyunk - a sanatana-dhama (a lelki világ), a sanatana Legfelsőbb
Személyiség és a sanatana élőlények -, ezért a Bha gavad-gita szándéka
az, hogy felújítsa sanatana hivatásunkat. Ezt hívják sanatana-dharmá-nak,
az élőlény örök hivatásának, feladatának. Jelenleg különféle, ideiglenes dol
gokkal foglalkozunk, de ha ezeket feladjuk, s helyükbe a Legfelsőbb Személy
által előírt módon cselekszünk, akkor minden tettünk megtisztul. Ezt nevezik
tiszta életnek.
A Legfelsőbb Úr, az Ő transzcendentális lakóhelye, valamint az élőlények
mind sanatanák, s az emberi élet tökéletességét az jelenti, ha a Legfelsőbb
Úr sanatana tartózkodási helyén élünk, az Ő társaságában. Kr�i:ia nagyon
kedves az élőlények iránt, mert azok az Ő gyermekei. Ezt az alábbi módon
jelenti ki a Bha gavad-gitaban : sarva-yoni�u ... aham bi}a-pradal:z pita
( 1 4.4. ). Különféle karmájuk szerint különféle élőlények léteznek, de Kr�i:ia
jogot formál arra, hogy Őt mindegyikük apának tekintse. Azért száll alá ebbe
az anyagi világba, hogy hazahívja az összes bűnbeesett, feltételekhez kötött
lelket, vissza a sanatana égbe, ahol a sanatana élőlények az Úr örök
társaként visszanyerhetik sanatana helyzetüket Emiatt Kr�i:ia maga jön
különböző inkamációkként, vagy pedig fiaként, társaként bizalmas szolgáit,
az acaryákat küldi, hogy visszahívják a feltételekhez kötött élőlényeket.
Ezért a sanatana-dharma nem valamilyen szektás folyamatot jelent,
hanem az élőlény vég nélküli, az örök Legfelsőbb Úrral kapcsolatos
feladatát Tehát a sanatana-dharma szó szerint örök feladatot jelent.
Ramanujácarya eképpen fogalmazta meg a sanatanát: „Az, aminek
nincsen sem eleje, sem vége."
A vallás szó jelentése kissé különbözik attól, amit a sanatana-dharma
fejez ki. Valláson általában hitet értünk, de a hit megváltozhat. Lehet, hogy
valaki hisz egy bizonyos folyamatban, de idővel változtathat ezen, s
elfogadhat egy másfajta vallásos folyamatot, ám a sanatana-dharma arra
vonatkozik, amit nem lehet megváltoztatni, amely örök és állandó. Például,
ahogyan a nedvesség nem választható el a víztől, s a hő sem a tűztől, úgy
fűződik örökre a sanatana-dharma az élőlényhez, s ez megmásíthatatlan.
Meg kell hát tudnunk, mi az örök feladat, a sanatana-dharma . Ezért,
amikor erről beszélünk, akkor Sri Ramanujacárya szakértelmére támasz-
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kodva biztosra kell vennünk, hogy sem kezdete, sem pedig vége nincsen.
Aminek ilyen tulajdonsága van, nem lehet szektás, mert semmi testi
megjelölés nem korlátozhatja. Mégis néhány felekezet hívője tévesen a
sanatana-dharmát is szektásnak véli. Ha viszont részletesen tanulmányoz
zuk a témát a modern tudomány fényében, akkor láthatjuk, hogy a
san<itana-dharma az egész Föld, sőt a teljes világegyetem valamennyi
emberére vonatkozik.
A nem san<itana vallásos hitnek van kezdete az emberiség történelmé
ben, de ugyanez nem mondható a sanatana-dharmáról, mert az örökre
elválaszthatatlan marad az élőlényektől, akiknek a hiteles sastrák (Írások)
szerint szintén nincs sem kezdetük, sem pedig végük (vagyis születés és halál
nélküliek). A Bha gavad-git<i világosan írja: az élőlény soha meg nem
születik, és sohasem_hal meg; örök, elpusztithatliiail,S folytatja létét az
ideiglenes, anyagi teste- m�e-riimisülese után iS (2.20T. P�gérteni
a va fas arta� san<itana-dharma fogalmával kapcsolatban, a megfelelő
szankszrit szótő vizsgálatával. Dharma olyan eredeti tulajdonságot jelent,
ami elválaszthatatlan a tárgytól. Ha a tüzről beszélünk, akkor arra a
következtetésre jutunk, hogy vele együtt létezik a hő és a fény is. Ezek nélkül
nincs értelme a tűz szónak. Hasonlóan, fel kell fedeznünk az élőlény
lényeges tulajdonságát, örök jellemét, mely állandó társa. Amikor Sanatana
GosvamI az élőlények svarüpájáról (természetes állapotáról) kérdezte Sri
Caitanya Mahaprabhut, akkor az Úr azt válaszolta, hogy az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének szerető szolgálata képezi az élőlények eredeti,
természetes helyzetét Ha elemezzük az Úr Caitanyának ezen kij elentését,
akkor könnyen meggyőződhetünk arról, hogy minden egyes élőlény szolgálat
által élvezi az életet. B urat A szolgálja, C urat B, D urat C és így tovább.
Ilyen körülmények között láthatjuk, hogy barát a barátot, anya a fiát, feleség
a férjét, s férj a feleségét szolgálja stb. Ha ilyen szellemben folytatjuk a
kutatást, akkor észrevehetjük, hogy az élőlények társadalmában nincsen
kivétel a szolgálatadó tettek alól. A politikus kiáltványa útján próbálja
meggyőzni közönségét a nép iránti szolgálatáról. A választók azért adják
értékes szavazatukat a politikusra, mert remélik, hogy a társadalom
hasznára fog tenni. A bolttulajdonos a vevőket, az iparos a tőkést, a tőkés a
családot, a család pedig az államot szolgálja az örök élőlény örök
képességével. Az alsóbbrendű állatok is alárendeltjei az embernek, mint
szolga az urához. Ily módon láthatjuk, hogy egy élőlény sem szabadulhat
más élőlények szolgálatától. Biztosan megállapodhatunk tehát abban, hogy a
szolgálat az élőlény örök társa, s hogy a szolgálatadás az élőlény örök
vallása.
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Az emberek meg1s azt vallják magukról, hogy egy bizonyos hithez
tartoznak, amit korlátoznak a különféle körülmények és az idő, s így
hindunak, mohamedánnak, kereszténynek, buddhistának vagy valami más
szektához tartozónak -.:allják magukat De a hindu változtathat a hitén, és
mohamedánná válhat, a mohamedán áttérhet a hindu hitre, s a keresztény is
megmásíthatja felekezeti hovatartozását Mindez nem befolyásolhatja az
örök feladatát senkinek sem, ami a többiek szolgálata, s megváltozhatatlan.
A hindu, a mohamedán és a keresztény is mindig, minden körülmény között
szolgája valakinek. Tehát az, hogy az ember egy bizonyos szekta hívének
tartja magát, még nem jelenti azt, hogy a sanatana-dharmához tartozik.
De az örök élőlény örök társa a szolgálatadás, a sanatana-dharma .
Valójában a szolgálaton keresztül állunk kapcsolatban a Legfelsőbb
Személlyel. Ö a legfelsőbb élvező, és mi, az élőlények pedig örökre a szolgái
vagyunk. Mi azért létezünk, hogy Neki örömöt okozzunk, s ha Vele, az
Istenség Legfelsőbb Személyiségével veszünk részt ebben a kezdet és vég
nélküli élvezetben, akkor boldogok leszünk. Más módon, önállóan nem
lehetünk azok, ahogyan egy testtag sem válhat elégedetté, ha nem működik
együtt a gyomorral. Az élőlény tehát csak akkor lehet boldog, ha a
Legfelsőbb Személy transzcendentális, szerető szolgálatában él.
A Bhagavad-gfta nem helyesli a különféle félistenek szolgálatát vagy
imádatát. A Hetedik Fejezet huszadik verse írja:
kamais tais tair hrt-ajiiana}J prapadyante 'nya-devata}J
tam tam niyamam asthciya prakrtya niyata}J svaya
„Azok az emberek, akiknek az elméjét anyagi vágyak torzították el,
meghódolnak a félistenek előtt, s követik a saját természetük szerint
kiszabott imádatszabályokat és előírásokat" (7 .20.). Ez a vers világosan
kifejezi, hogy akit a kéj vezérel, az a félisteneket, s nem a Legfelsőbb Urat,
Kr�i:iát imádja. Ha Kr�i:iáról beszélünk, jusson eszünkbe, hogy az Ö neve
nem szektás. Kr�i:ia a legnagyobb gyönyört jelenti, s az bizonyított tény,
hogy a Legfelsőbb Személy a kútfője minden gyönyörnek, amely után
mindannyian vágyakozunk (anandamayo 'bhyasat; Vs. 1 . 1 . 1 2.). Az élő
lények Istenhez hasonlóan tudattal teliek, s a gyönyört keresik. Kr�i:ia örökké
boldog, s ha az élőlények társulnak és együttműködnek Vele, akkor ők is
azzá válhatnak.
Kr�i:ia azért száll alá e halandó világba, hogy feltárja a Vrndavana-beli
kedvteléseit, melyeket teljes boldogság jellemez. Amikor az Úr Srt Kr�i:ia
Vrndavanában volt (a még ma is létező indiai faluban), akkor a tehénpász
torfiúkkal, leányka barátaival, Vrndavana lakosaival és a tehenekkel való
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kapcsolata mind mennyei boldogságot jelentett Vrndavana apraja-nagyja
csak Kr�i:i.áról tudott, mindenki az Ő társaságát óhajtotta. Az Úr Kr�i:i.a még
apját, Nanda Maharaját is lebeszélte arról, hogy a félisten lndrát imádja.
Ezzel akarta megalapozni, hogy az embernek szükségtelen imádnia a
félisteneket. Az élet végső célja az, hogy visszatérjünk a Legfelsőbb Személy
tartózkodási helyére, ezért csak Őt kell imádnunk.
Kr�i:i.a tartózkodási helyéről a Bha gavad-gita Tizenötödik Fejezetének
hatodik verse szól:
na tad bhasayate süryo na fosariko na pavakal)
yad gatva na nivartante tad dhama paramam mama
„Az Én legfelsőbb hajlékomat nem Nap, Hold vagy elektromosság
ragyogja be. És legyen bárki, aki egyszer eljut oda, az többé nem tér vissza
az anyagi világba."
Ez a vers az örök kozmoszt írja le. Természetesen anyagi felfogásunk
sugallatára mindjárt a Nap, a Hold és a csillagok jutnak eszünkbe, ha a
kozmoszra gondolunk. De az Úr azt mondja, hogy az örök világban nincs
szükség sem Napra, sem Holdra, sem tűzre vagy elektromosságra, mert a
lelki világot a brahmajyoti, a Legfelsőbb Úrból áradó sugarak ragyogják be
(yasya prabha... Bs . 5 .40. ). Manapság nagy nehézségek árán azon fáradozik
az emberiség, hogy más bolygókra jusson, ugyanakkor a Legfelsőbb Úr
tartózkodási helyét nagyon könnyű megérteni. A Legfelsőbb Ú r a lelki
világban van, s lakóhelyének Goloka Vrndavana a neve. A Brahma
samhita nagyon szépen ír erről: go/oka eva nivasaty akhilatma-bhütal) (Bs.
5 .37.). Az Úr örökké Golokában lakozik, mégis Ő akhila atma-bhütal) ,
azaz még az anyagi világból is megközelíthető. Hogy ez lehetségessé váljon,
alászáll az anyagi világba, és kinyilvánítja valódi, sac-cit-ananda formáját
Ilyenkor szükségtt:len az alakjáról képzelődni. Ok nélküli kegye révén
alászáll, hogy eredeti formájában, mint Syamasundara mutatkozzék, s így
véget vessen a spekuláló elképzeléseknek. Sajnos a kevésbé értelmes
emberek kigúnyolják Őt (a vajananti mam müdha ; 9. 1 1 .), mert közülünk
valóként jön, s emberként űzi körünkben kedvteléseit De ezért még nem
szabad közülünk valónak hinnünk. Ez az Ő mindenhatósága: eredeti
formájában mutatja meg Magát és isteni kedvteléseit, amelyek a lakóhelyén
játszódó kedvtelések hasonmásai.
A lelki világ ragyogó közegében megszámlálhatatlanul sok lelki bolygó
lebeg. Mint ahogy sok-sok bolygó kering a Nap sugaraiban, úgy a
Kr�i:i.alokából, a legfelsőbb tartózkodási helyből áradó brahmajyoti sugár
zásban is megannyi bolygó van (ananda-cinmaya-rasa-pratibhavitabhis;
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Bs . 5 . 3 7 .). Azok az égitestek nem anyagiak, hanem <inanda-cinmaya ,
azaz lelkiek. Kr��a azt mondja, ha valaki képes arra, hogy eljusson a lelki
világba, akkor nem szükséges visszatérnie az anyagi létbe. Még ha a
kozmosz legfejlettebben civilizált bolygójára, a Brahmalokára kerülnénk is,
ugyanazokkal az életfeltételekkel találkoznánk, mint bárhol másutt az anyagi
világban: születéssel, öregkorral, betegséggel és halállal. Az anyagi koz
moszban egyetlen égitest sem mentes az anyagi lét ezen négy tényezőjétől.
Ezért mondja Isten a Bhagavad-git<iban :
<ibrahma-bhuvan<il /okai) punar <ivartino 'rjuna
m<im upetya tu kaunteya punar janma na vidyate
„Az anyagi világ a szenvedések helye, ahol a legmagasabb bolygótól a
legalacsonyabbig az ismétlődő születés és halál az úr. Az viszont, aki az Én
környezetembe jut, óh, Kunti fia, annak sohasem kell újra megszületnie."
(Bg. 8. 1 6.). Az élőlények az egyik égitestről a másikig vándorolnak. A csak
mechanikai eljárás - pl. rakéta, űrhajó - nem elegendő más csillag
elérésére. Ha valaki más bolygóra szeretne kerülni, akkor arra nem ez a
mód. „A félisteneket imádók a félistenek között fognak újra megszületni, a
szellemek és kísértetek imádói pedig a szellemek és kísértetek között. Az
ősatyák imádói az ősatyákhoz térnek, az Engem imádók pedig Velem fognak
élni." (y<inti deva-vrat<i dev<in pitrn y<inti pitr-vrat<il); B g. 9.25 .). A
bolygóközi utazáshoz, pl. a holdutazáshoz, nincs szükség űrhajóra. Ez a
Bha gavad-gft<i utasítása.
A Bhagavad-gft<i tehát arról is felvilágosít, miképpen lehet nagyon
egyszerü módon a deva-/okára , a felsőbb bolygórendszerre eljutni. Csak a
szóban forgó égitest - Nap, Hold, Jupiter stb. - félistenét kell imádni. A
bolygók három különböző rendszerbe sorolhatók: Bhurloka, Bhuvaloka és
Svaloka, vagyis: alsó-, közép- és felsőbb-bolygók. A Nap és a Hold a felsőbb
csillagrendszerbe (a svarga/okába ) tartoznak.
A Bhagavad-git<i mégsem tanácsolja az utazást az anyagi világ egyik
bolygójára sem, mert még ha a legfejlettebb égitestre, a Brahmalokára is
mennénk - a modem tudósok szerint űrrakétával körülbelül 40 OOO évig
tartana az utazás (s vajon ki élne addig?) -, ott is találkozni fogunk az élet
nyomorúságaival, név szerint a születéssel, öregséggel, betegséggel és
halállal. Természetesen nem vagyunk képesek 40 OOO évig élni, s így eljutni
a kozmosz fejlettebb bolygóira, de ha valaki az életét a kiválasztott bolygó
félistenének imádatára szánja, akkor el fog jutni a kívánt helyre.
A pitrn szó arra utal, hogy létezik egy Pitr-loka, az ősök bolygója is. De
ha valaki a lelki világba, a lelki bolygókra jut, akkor megszabadul az anyagi
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lét minden szenvedésétől. A lelki világban sok sandtana bolygó létezik,
amely sohasem semmisül meg, s azok közül Goloka Vrndavana az eredeti, a
legfelsőbb égitest, s egyben Sri Kr�r:iának, az Istenség Legfelsőbb Szemé
lyiségének tartózkodási helye. Minderről a Bha gavad-gitd tájékoztat - így
alkalmunk nyílik arra, hogy elhagyjuk ezt az anyagi világot, s visszanyerjük
örök életünket az örök birodalomban.
Bha gavad-gitd Tizenötödik Fejezete a maga valójában írja le az anyagi
világot
ürdh va-mülam adhalJ,-s<ikham asvatthariz pr<ihur avyayam
chanddmsi yasya panJdni yas tari! veda sa veda-vit
„Van egy banjanfa 1 , melynek gyökerei felfelé, ágai pedig lefelé nőnek, s
amelynek a védikus himnuszok a levelei. Aki ismeri ezt a fát, az ismeri a
Vedákat." (Bg. 1 5 . 1 .). Ez a vers az anyagi világot egy fának írja le,
amelynek felfelé mutatnak a gyökerei (ürdhva-mülam ). Mi is tudunk egy
ilyen fáról: ha egy folyó vagy tó partján állunk, akkor a vízben koronájával
lefelé tükröződve láthatjuk a fát. Az ágak lefelé irányulnak, a fa törzse pedig
fölfelé. Hasonlóan: ez az anyagi világ a lelki világ ellentéte, azaz csak
tükörképe a valóságnak. A tükröződés nem reális, nincs szubsztanciája, de
megérthetjük belőle, hogy a valóság és a szubsztancia létezik. A sivatagban
nincs víz, de a délibáb mégis sejteti a létét. Hasonlóan, kétségtelen, hogy a
lelki világ tükörképében (vagyis az anyagi világban) sincs „víz", nincs
boldogság - de a lelki világban létezik a valóságos boldogság szomjat oltó
vize.
Az Úr Kr�r:ia tanácsa szerint az embernek az alábbi módon kell eljutnia a
lelki világba:
nirmdna-mohd jita-sari ga-do$d
adhyatma-nityd vinivrtta-kamalJ,
dvandvair vimuktalJ, sukha-dulJ,kha-samjriair
gacchanty amü<f,halJ, padam avyayariz tat
„Aki mentes az illúziótól, az áltekintélytől és a hamis társulástól;
megértette az örökkévalót, felhagyott minden anyagi vággyal, megszabadult
a boldogság és az aggodalom kettősségétől; s tudja, miképpen kell meg
hódolnia a Legfelsőbb Személy előtt - az eléri az örök birodalmat." (Bg.
1 5 .5.)
1 ) Indiai fügefa ( ficus bengalensis )

.

38

Az Eredeti Bhagavad-gita

Azt a padam avyayam-ot, vagyis az örök birodalmat csakis a nirm<ina
moh<i ember érheti el. Mit jelent ez? Mindannyian valamilyen megkülön
böztető címre, névre vágyunk. Van, aki Isten akar lenni; van, aki elnök;
mások gazdaggá, előkelővé szeretnének válni stb. Mindaddig ragaszkodunk
a testhez is, amíg vonzódunk az ilyen, csupán a testre vonatkozó megkülön
böztető jelzők után. Pedig nem az anyagi test az igazi énünk. Ennek a
megértése jelenti a lelki megvalósítás első lépcsőfokát, tehát meg kell
szabadulnunk a jelzők iránti vágyaktól.
Jita-sariga-do$<i: Jelenleg az anyagi természet három kötőerejével társu
lunk, de Kr�i:ia szeretetteljes szolgálata megszabadítja az embert ezektől a
bilincsektől. Mindaddig nem lehet elszakadni az anyagi világ kötelékeitől,
amíg nem vonzódunk az Ő szeretetteljes szolgálatához. Ezért mondja az Úr:
vinivrtta-k<im<i}J . A megkülönböztető jelzők és vonzódások a kéjünk és a
vágyaink eredménye. Arra törekszünk, hogy az anyagi természet ura
legyünk, de amíg meg nem válunk az efféle vonzalomtól, addig nincs
esélyünk arra, hogy visszatérjünk a Legfelsőbb birodalmába, a san<itana
dh<imába .
Az amürj.h<i}J szó olyan személyt jelöl, akit a csalóka anyagi élvezetek
nem tévesztenek meg, s az Úr szolgálatában él. Csak az amürj.hák
közelíthetik meg azt az örök birodalmat, amely, az anyagi világgal
ellentétben, sohasem semmisül meg. Dióhéjban elbeszélve ez az örök
birodalom megközelítésének tudománya.
Srt Kr�i:ia mondja másutt a Bha gavad-gft<iban ( 8 . 2 1 .):
avyakta 'k$ara ity uktas tam <ihu}J param<im gatim
yam pr<ipya na nivartante tad dh<ima paramam mama
„Azt a legfelsőbb tartózkodási helyet meg nem nyilvánultnak és maradan
dónak hívják, s az a legvégső cél. Ha valaki eljut oda, többé vissza nem tér.
Az az Én legfelsőbb lakhelyem."
A vyakta meg nem nyilvánultat jelent. Szemünk előtt még az anyagi világ
teljessége sem mutatkozik meg. Érzékeink annyira tökéletlenek, hogy még
azt sem tudjuk, hány csillag és bolygó lebeg ebben az anyagi kozmoszban. A
Védikus Irodalom természetesen felvilágosítást ad az összes égitestről,
függetlenül attól, elhisszük-e vagy sem. A Védikus Irodalom ( különösen a
Srimad-Bh<igavatam ) nemcsak az anyagi világ fontosabb bolygóiról, de az
azokon túl létező lelki világról is leírást ad (paras tasm<it tu bhavo 'nyo ; Bg.
8.20.). Az avyakta , a meg nem nyilvánult lelki ég aparamam gati}J (végső
cél). Azután a legfelsőbb birodalom után kell vágyakoznia az embernek,
mert ha egyszer eljut oda, akkor többé nem kell visszatérnie ebbe az anyagi
világba.
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Most valaki felvethetné a kérdést: miképpen kell viselkednünk, hogy a
Legfelsőbb Személy tartózkodási helyére jussunk. Erről a Nyolcadik Fejezet
ír:
anta-ka/e ca mdm eva smaran muktvd kalevaram
ya}J prayati sa mad-bhavam yati nasty atra samsaya}J
„Bárki legyen is az, aki a halál pillanatában Rám emlékezve hagyja el a
testét, minden kétséget kizárva, azonnal eléri az Én természetemet." (B g.
8.5 .). Aki Kr�1.1ára gondol a halál pillanatában, az Hozzá jut. Az embernek
Kr�1.1a formájára kell emlékeznie (smaran
emlékezni), s ha ilyen
gondolattal hagyja el a testét, akkor bizonyosan eljut a lelki birodalomba. A
bhavam szó a Legfelsőbb Lény transzcendentális, lelki természetére utal.
Amint korábban már említettük, az Úr sac-cit-ananda vigraha . Vagyis: bár
teste van, de örök (sat), tudománnyal (cit) és gyönyörrel (dnanda ) teljes. Ha
összehasonlítjuk a mi testünket az Övével, akkor láthatjuk, hogy a miénk
nem sac-cit-dnanda , hanem asat. Tehát éppen az ellenkezője: sat helyett
asat. A Bha gavad-gitd szerint ez a test antavanta , vagyis mulandó
(antavanta ime deha; 2. 1 8.). Továbbá: nem citte/ (tudással), hanem
tudatlansággal teli. Nemcsak a lelki birodalomról, még az anyagi világról
sincsenek tökéletes ismereteink. Oly sok dologról nem tudunk még! Ezért a
testünk tudatlan, és nem tudománnyal teljes. Mulandó, tudatlan és nirana
nda is, azaz nem gyönyörrel, hanem szomorúsággal teli. Az anyagi világban
tapasztalt összes nyomorúság a testnek köszönhető. Tehát a fenti vers
szerint, aki csakis az Úr Kr�1.1ára, az Istenség Legfelsőbb Személyiségére
emlékezik teste elhagyásakor, az egyszerre sac-cit-dnanda vigraha , azaz
örök, tudománnyal és gyönyörrel teljes lelki testet kap.
A test elhagyása, valamint az új forma megszerzése az anyagi világ
szervezett folyamata. Az ember csak akkor hal meg, amikor már eldőlt,
milyen testet kap a következő életben. A döntés nem az élőlénytől, hanem
felsőbb hatalomtól származik. Az életünkben végrehajtott tettektől függően
fogunk felsőbb létbe emelkedni, vagy alantasabb életformába születni. E z az
élet előkészület a következőre, s azt, hogy milyen testet kapunk, jelen életünk
tettei döntik el. Ezért, ha már ebben az életben felkészülünk arra, hogy
eljussunk Isten birodalmába, akkor biztosan az Úrhoz hasonló (mad-bhava )
lelki testet kapunk az anyagi test elhagyása után (ya}J prayati).
Mint már említettük, a brahmajyotiban megszámlálhatatlan lelki bolygó
van. Számuk sokkal, de sokkal nagyobb, mint az anyagi kozmoszban lévőké.
Az anyagi világ a világmindenség egynegyedének a megnyilvánulása
(ekamsena sthito ja gat 1 0.42.). A világmindenség háromnegyed részét a
-
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lelki világ alkotja. Az egynegyed részben sok milliónyi - ehhez a
kozmoszhoz hasonló - anyagi kozmosz van, s mindegyik csillagrendszer
ben sok-sok milliónyi bolygó, csillag, Nap és Hold létezik. Mégis, e
számunkra szinte felmérhetetlenül hatalmas anyagi teremtés a teljes terem
tésnek mindössze egynegyed részét teszi ki.
A transzcendentalistáknak több csoportja létezik: a brahmavadik (jfia
nik), a paramatmavadik (yoglk) és a bhakták. Aki a Legfelsőbb Brahman
létébe akar olvadni, az rögtön Kr�Qa brahmajyotijába olvad. Mad-bhavam a
brahmajyotit és annak lelki bolygóit jelenti. A bhakták, akik Isten társaságá
nak élvezetére vágynak, a megszámlálhatatlan Vaiku9t]la bolygóra kerülnek,
ahol a Legfelsőbb Úr, Srt Kr�Qa teljes kiterjedésével, a négykarú Naraya9á
val fognak társulni, aki a különböző bolygókon különféle neveken ismert,
mint például Pradyumna, Aniruddha, Govinda, Madhava stb. NarayaQa
nevei megszámlálhatatlanok. A Vaiku9t]la bolygók is mad-bhavák. Ezért a
transzcendentalisták a halál pillanatában vagy a brahmajyotira, vagy a
Paramatmara, vagy pedig Srt Kr�9ára, az Istenség Legfelsőbb Személyisé
gére gondolnak, s így minden esetben a lelki világba jutnak. De csak a
bhakták - vagyis akik személyes kapcsolatban állnak a Legfelsőbb Úrral képesek a Vaiku9t]lára, vagy akár a Kr�9alokára kerülni. Az Úr azt mondja:
„Ehhez semmi kétség nem fér." (ndsty atra sarfzsayaJ:i ). Nem szabad hát
kételkednünk. Ez a mi problémánk. Egész életünkön keresztül olvassuk az
Írást, de ha az Úr valami olyasmit mond, ami nem egyezik meg a mi
elképzelésünkkel, akkor rögtön elutasítjuk. Ez nem helyes módja a Bha ga
vad-gitd tanulmányozásának sem. A komoly tanítványnak szilárdan kell
hinníe az Istenség Legfelsőbb Személyiségében. ( Ezt a hitet fraddhá-nak
hívják.) Arjuna magatartása legyen számunkra a példa: „Mindent elhittem,
amit csak mondtál." (sarvam etad rtarfz manye; B g. 1 0.4.) - mondta. Ilyen
ideális személy volt Arjuna. Az Úr kijelentéséhez semmi kétség sem fér: ha
valaki a halál pillanatában Rá gondol - mint Brahmanra, Paramatmara
vagy az Istenség Személyiségére -, akkor biztosan eljut a lelki világba.
Ebben nem szabad kételkednünk.
A Bhagavad-gitd tehát azt is leírja, miképpen lehet eljutni a lelki
birodalomba azáltal, hogy az ember csak a Legfelsőbbre gondol a halál
pillanatában:
yam yam vapi smaran bhavam tyajaty ante kalevaram
tarfz tam evaitikaunteya sadd tad-bhava-bh<ivita/:l
„Amilyen létállapotra emlékezik az ember teste elhagyásakor, azt
kétségtelenül eléri a következő életében." (Bg. 8.6.). Többféle bh<iva létezik,
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köztük a z anyagi természet, ami szintén a Legfelsőbb Ú r egyik energiájának
megnyilvánulása. A Vi$1JU Purd1Ja összegezi az Úr totális energiáit
vi$1Ju-sakti}J, para prokta
k$etrajfiakhya tatha para
avidya-karma-samjfianya
tritiya iaktir i$yate
„Az Úr Vi�i:iu energiái három csoportra oszthatók: a lelki energiára, az
élőlényekre és a tudatlanságra. A lelki energia tudással teli; az élőlények
hajlamosak a tévedésre, annak ellenére, hogy a lelki energiához tartoznak. A
harmadik, amelyik tudatlansággal telített, mindig megmutatkozik a gyümöl
csöző cselekedetekben (a karmában)." (VP. 6.7.6 1 .)
Parasya iaktir vividhaiva früyate (Svet. Up. 6.8.): A Legfelsőbb Ú r
megszámlálhatatlanul sok, változatos energiával rendelkezik, melyek mind
meghaladják elképzeléseinket Sok kiváló tudós, szent és felszabadult lélek
tanulmányozta ezeket, három főbb részre osztva őket. Összefoglaló nevük:
VÍ$1JU-sakti, vagyis mind az Úr Vi�i:iu különböző energiáját alkotják. A
VÍ$1JU-Sakti para, vagyis transzcendentális. A k$etrajfia szó kifejezi az
élőlények felsőbbrendű energiához tartozását, ahogyan azt a Bhagavad-gíta
is megerősíti ( 7 .5 .). Ezt már említettük az előzőekben. A harmadik (trtiya)
energia az anyagi energia, amely avidya karma-samjfianya, vagyis a
tudatlanság minőségében van. Tudnunk kell azonban, hogy az anyagi
energia is bha gavat-dhat
Istentől származó.
Az tehát a halál pillanatában döl el, hogy itt maradunk-e az anyagi világ
alsóbbrendű energiájában, vagy a lelki világba kerülünk-e?
Hozzászoktunk ahhoz, hogy az anyagi energiára gondolunk. De hogyan
lehetséges gondolatainkat a lelki energiára irányítani? Ezt a célt támogatja a
Védikus Irodalom, mint ahogyan az anyagi energiára való koncentrálást is
oly sok újság, folyóirat, novella, regény stb. segiti elő. Az utóbbi olvasmá
nyok lefoglalják minden gondolatunkat, így ha gondolatainkat a lelki
atmoszférába akarjuk áthelyezni, akkor olvasóképességünket a Védikus
Irodalomra kell terelni. E célból a tudós szentek olyan nagy terjedelmű
irodalmat állítottak össze, mint pl. a Pural)ákat és egyebeket A Pural)ák
nem mesék, hanem történelmi feljegyzések. A Caitanya-caritamrtában
olvashatjuk az alábbi verset
-

maya-mu gdha jivera nahi svata}J, kr$1Ja-jfiana
jivere krpaya kaila kr$1JG veda-puralJa
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„A feltételekhez kötött lélek nem képes saját erejéből felújítani Km1a
tudatát, ezért az Úr Kr�I).a, ok nélküli kegyéből, összeállította a Védikus
Irodalmat és annak kiegészítését, a Purd1Jákat". (Cc. M. 20. 1 22.) A
feledékeny élőlények, vagyis a feltételekhez kötött lelkek elfelejtették a
Legfelsőbb Személyhez füzödö viszonyukat, és gondolataikat teljesen
lekötik az anyagi cselekedetek. Éppen ezért Kr�I).a-dvaipayana Vyasa
( Kf�I).a avatárja) sok Védikus Írást hagyott ránk, hogy az élőlények
gondolkodóképességét a lelki világra terelje. Először is négy részre osztotta a
Vedát, majd megmagyarázta a PurdlJákban, azután megírta a Mahabhara
tát a kevésbé értelmes emberek, a strik , a vaisyák és a südrák számára. (A
Bhagavad-gita a Mahabharata egyik fejezete.) Majd ismét összegezte a
Védikus Irodalmat a Veddnta-sütrában, és jövőbeni iránymutatóként
megírta a Vedanta-sütra természetes magyarázatát, a Srimad-Bhagava
tamot. A Srimad-Bhagavatamot bha$ydram brahma-sütranam-nak is
hívják, azaz a Veddnta-sütra természetes magyarázatának. Oly sok szent
irodalom áll rendelkezésünkre; gondolatainkat ezek olvasásával kell lefog
lalnunk. Ahogyan a materialisták a gondolataikat újságokra, folyóiratokra és
a tömérdek materialista regényre, tudományos műre stb. irányítják, ehhez
hasonlóan kell olvasó hajlamunkat a Védikus Irodalomra terelnünk, s akkor
képesek leszünk arra, hogy a halál eljövetelekor a Legfelsőbb Úrra
emlékezzünk (sada tad-bhava-bhavita}J; Bg. 8.6.). Ez az út az egyedüli,
amit ajánl az Úr, ehhez semmi kétség nem fér (ndsty atra samsaya}J ) Kr�I).a
a következőt tanácsolja Arjunának (Bg. 8.7.):
.

tasmat sarve$u kale$U mam anusmaram yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir mam evai$yasy asamfoya}J
„Ezért, óh, Arjuna, gondolj mindig Rám, s ezzel egyidejűleg hajtsd végre
harcosi kötelességed! Tetteidet Nekem ajánlva, elmédet és értelmedet
rendületlenül Rám függesztve kétségtelenül elérsz Engem."
Kr�I).a tehát nem azt tanácsolja, hogy a jelenlegi foglalkozásunkat feladva
gondoljunk Őrá. Nem, Ő sohasem ad célszerűtlen tanácsot. Ebben az anyagi
világban az embernek a teste fenntartása érdekében dolgoznia kell. A munka
négy társadalmi rendre oszlik, akik mind más-más módon cselekszenek:
bráhmal).a, k�atriya, vaisya és südra. A társadalom értelmiségi rétege a
bráhmal).ák, a vezető tisztséget betöltök a k�atriyák, a kereskedők közössége
vagy a termelők a vaisyák, és a dolgozóosztály a südrák. Az emberi
társadalomban mindenki végez valamilyen munkát, függetlenül attól, hogy
munkás, kereskedő, harcos, vezető tisztviselő, földműves vagy még ha a
legmagasabb osztályhoz tartozik is, azaz művelt ember, tudós vagy teológus,
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s ez természetes, mert létünk fenntartása érdekében dolgoznunk kell. Az Úr
tehát nem azt tanácsolja, hogy adjuk fel a munkánkat. Folytassuk, s
ugyanakkor emlékezzünk szüntelenül Kr�i:iára (anusmara ). Ha a létért való
küzdelem közben nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy szüntelenül Kr�i:iára
gondoljunk, akkor az a halál pillanatában sem válik lehetségessé.
Az Úr Caitanya is ugyanezt tanácsolja. Az ember Kr�i:ia Nevének
szüntelen vibrálásával gyakorolja az Úrra való gondolat-koncentrálást
(kfrtanfya}J sadd hari/; ; Sik!id!ifaka 3 .). Isten és a Neve között nincsen
különbség. Kr�i:ia tehát arra utasítja Arjunát, hogy mindig Őrá gondoljon
(mdm anusmara ), míg az Úr Caitanya rendelése az hogy vibrálnunk kell Srt
Kr�Qa neveit. E két utasítás között nincsen különbség; Kr�i:ia és a Neve
azonos, ugyanis abszolút állapotban a beszélő és az elbeszélt dolog
megegyezik. Isten abszolút, ezért azonos Nevével. Ilyen felfogással kell
gyakorolnunk a Kr�i:iára való emlékezést, s úgy kell formálnunk az életünket,
hogy képesek legyünk mindig Őrá gondolni.
Hogyan lehetséges ez? Az acaryák ezzel kapcsolatban egy nagyon
egyszerű példát adnak: ha egy férjes asszony vonzódik egy másik férfihoz,
vagy ha a nős ember nem a feleségét, hanem egy másik nőt szeret, akkor az
ilyen vágy felettébb erős. Ezt a fajta kapcsolatotparakiya-rasá-nak hívják.
Mindkét esetben az az eredmény, hogy a férj vagy a feleség mindig a
szeretőjére gondol. A kétes jellemű feleségnek állandóan, még a háziasszo
nyi teendők közben is azon jár az esze, hogyan találkozhatna a szeretőjével.
Sőt, az addiginál sokkal figyelmesebben végzi munkáját, nehogy gyanússá
váljon a férje előtt. Hasonlóan, ahogyan az asszony is mindig a szeretőjével
való találkozásra gondol {háziasszonyi feladatának végzése mellett is), úgy
kell nekünk is szüntelenül emlékeznünk a Legfelsőbb Szeretőre, Srt Kr�r.iára,
ugyanakkor folytatnunk kell az anyagi életbeli feladatunk végzését is. Ez
megvalósítható, de szükséges átélnünk a túláradó szeretetet. Ha mély
szeretetet érzünk a Legfelsőbb Személy iránt, akkor képesek leszünk arra,
hogy szépen végezve feladatunkat, egyidejűleg Őreá is emlékezzünk. Ilyen
szeretetet kell kifejlesztenünk. Példaképünk legyen Arjuna, aki mindig az
Úrra gondolt, napi huszonnégy órán át. Még egy másodpercre sem
feledkezett meg Kr�i:táról. Az állandó társa volt, de egyben harcos is. Az Úr
nem azt tanácsolta Arjunának, hogy adja fel a küzdelmet, s vonuljon az
őserdőbe vagy a Himalájába meditálni. Arjunának sem állt szándékában
ilyesmi, hiszen amikor Kr�i:ia felvázolta a nyolcfokú yoga-rendszert, akkor
azt válaszolta, hogy ezt nem képes gyakorolni:
yo 'yam yo gas tvayd prokta}J sdmyena madhusüdana
etasyaham na pasyami caricalatvdt sthitim sthiram
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„Óh, Madhusüdana! Úgy tűnik nekem, hogy az általad ismertetett yoga
nem praktikus, sőt elviselhetetlen, mert az elme nyugtalan és ingatag." (Bg.
6.33.)
Az Úr szerint ez nem baj, hiszen:
yo ginam api sarve$<im mad-gatenantaratmana
fraddhavan bhajate yo mam sa me yuktatamo mataf:z
„Aki nagy hittel mindig Bennem lakozik, Engem imádva transzcenden
tális szerető szolgálatban, az a legmeghittebben egyesül Velem a yogában, s
az összes yogi közül ő a legkiválóbb." (Bg. 6.47.) Tehát aki szüntelenül a
Legfelsőbb Úrra gondol, az a legtökéletesebb yogI, a legkiválóbb jiianI, s a
bhakták közül is ő a legjobb. Az Úr azt tanácsolja Arjunának: „K�atriya
vagy, ezért nem adhatod fel harcosi mivoltodat. Küzdened kell, de ha közben
szakadatlanul Rám gondolsz, akkor képes leszel a halál pillanatában is Rám
emlékezni." (Bg. 8.7.) Majd megismétli, hogy ehhez semmi kétség nem fér.
Az embernek teljesen át kell adnia magát a Legfelsőbb Személy transz
cendentális, szerető szolgálatának.
Tulajdonképpen nem a testünkkel, hanem az elménkkel és az értelmünkkel
cselekszünk (mayy arpita ma no buddhif:z ). Ezért, ha az értelmünk és az
elménk mindig az Úrral kapcsolatos gondolatokkal van lefoglalva, akkor
magától érthetődően az érzékeink is az Úr szolgálatával törődnek. Ez a
Bha gavad-gita titka.
El kell sajátítanunk a módját, hogyan állítsuk elménket és értelmünket
napi huszonnégy órán át Kfg1a szolgálatába. Ez fogja lehetővé tenni
számunkra az Isten birodalmába való eljutást.
A modem tudósok már évek óta sikertelenül próbálkoznak a holduta
zással 1 , ugyanakkor a lelki élet elérésével nem törődnek. A Bha gavad-gita
azt tanácsolja, hogy az életünk hátralévő részét - mondjuk ötven évet - a
lelki életünk fejlesztésére használjuk ki. Ennek így kellene lenni. „Természe
tesen" manapság kevesen áldoznak ötven évet lelki életük kifejlesztésére. De
ha az ember csak öt vagy tíz éven át is próbálkozik komolyan a lelki élet
tökéletesítésével (mayy arpita mano buddhir), akkor a lelki haszon nem
marad el. Csak gyakorolni kell, ennyi az egész. A .fravaf}am (hallás)
Istenszerető szolgálata nagyon könnyűvé teszi ezt a gyakorlást. Ez jelenti a
legkönnyebb folyamatot.
l . ) A siker ugyanis ebben az esetben a felsőbb bolygókon való állandó tartózkodást
jelentené, ami a Vedá k szerint kizárólag a jó karma eredménye, nem pedig a
mechanikai próbálkozásoké.

Bevezetés

45

fra vG1Jam kirtanani vi�1Jo}J smaranani pdda-sevanam
arcanani vandanani ddsyani sakhyam dtma-nivedanam
„Prahlada Maharaja mondta: Az Úr Vi�r:iu transzcendentális, Szent
Neveinek, formájának, jellemeinek és kedvteléseinek hallása, dicsőítése, s az
arra való emlékezés; valamint az Úr lótuszvirág lábainak szolgálata; az Úr
tiszteletteljes imádata a tizenhatféle kellékkel; imádkozás az Úrhoz; szolgai,
valamint baráti viszony az Úrral; és teljes meghódolás az Úr előtt, vagyis a
test, az elme és a beszéd az Ö szolgálatába állítása - ez a kilenc folyamat
jelenti a tiszta, Istenszerető szolgálatot." (Bhdg. 7 .5 .24.) A legegyszerűbb
tehát a hallás folyamata, a Bha gavad-gitd és a Srimad-Bhdgavatam
hallgatása egy önmegvalósított személy ajkairól. Ez majd segít abban, hogy
napi huszonnégy órán át a Legfelsőbb Lényre összpontosítsuk a gondola
tainkat. S ez fog majd segíteni ahhoz is, hogy a halál pillanatában (ante-kd/e)
a Legfelsőbb Személyre emlékezzünk, s így az anyagi test elhagyása után
lelki testhez jussunk, amely alkalmas az Úrral való személyes társulásra.
Ezért mondja Srt Kr�r:ia:
abhydsa-yo ga-yuktena cetasd ndnya-gdmind
paramani puru�ani divyani ydti pdrthdnucintayan
„Óh, Partha, aki az Istenség Legfelsőbb Személyiségén meditál, elméjé
ben mindig Rá emlékezve, nem térvén el az útról, az biztosan eléri Öt." (Bg.
8.8.)
Csakis az Úrra kell gondolnunk állandóan (anucintayam ). Ez nem
nagyon nehéz folyamat. De olyan tapasztalt személytől kell elsajátítani, aki
már maga is így él: „Az ember forduljon egy hiteles lelki tanítómesterhez, ha
meg akarja érteni a transzcendentális tudományt." (tad-vijndndrthani sa
gurum evdbhigacchet; Mund. Up . 1 .2 . 1 2.). Ezt abhydsa-yogának, vagyis
gyakorlati yogának hívják, amely arra tanít, hogy miképpen lehet szakadat
lanul az Úrra emlékezni. Az elme mindig ide-oda csapong, ezért gyakorol
nunk kell az emlékezést, az elmét a Legfelsőbb Úr, Srt Kr�r:ia formájára vagy
Nevének csengésére rögzítve. Az elme nagyon nyugtalan, ezért könnyebb
Kr�r:ia Nevének vibrálására koncentrálni. Ez segíteni fog. A lelki birodalom
Urát, az Istenség Legfelsőbb Személyiségét úgy lehet megközelíteni, hogy
állandóan Rá gondolunk (anucintayam). A folyamatról és az eszközről a
Bha ga vad-gitd ír, s e tudomány kapuja mindenki előtt nyitva van. Szó sincs
róla, hogy az emberek bizonyos rétegeinek ne lehetne esélye. Mindenki
megközelítheti az U rat ezzel a folyamattal, vagyis azzal, hogy Őrá gondol,
és Róla hall. Ezzel kapcsolatban így szól az Úr a Bha gavad-gitdban :
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mam hi partha vyapasritya ye 'pi syul; papa-yonayal;
striyo vaisyas tatha südrtis te 'pi yanti partim gatim
kim punar brahma1Jd}J pu1Jyd bhakta rajar$ayas tathti
anityam asukham /okam imam prapya bhajasva mfim
„Óh, Prtha fia, aki oltalmat keres Nálam, az elérheti a legfelsőbb
rendeltetési helyet, bárki is legyen: nő, kereskedő vagy alacsony család
szülötte. Mennyivel jobbak akkor hát a brahma1.1ák, az igazak, a bhakták és a
szent királyok, akik ebben a nyomorúságos világban szeretettel szolgálnak
Engem!" (Bg. 9.32-33.)
Az Úr azt mondja, hogy még az emberek alacsonyabb rétege, vagyis egy
bűnös nő, egy kereskedő vagy egy dolgozó is megközelítheti Őt. A kereske
dők, a dolgozók és a nők ugyanabba az osztályba tartoznak, mert az
értelmük nem nagyon fejlett. De Kr�1.1a szava szerint ők is, sőt még a náluk
alacsonyabb szinten levők is elérhetik a Legfelsőbbet. Bárki (ye 'pi syul; ),
aki elfogadja a bhakti-yo ga tantételét, s aki a Legfelsőbb Urat az élet
summum bonurnjaként, a végső és legfelsőbb célként (partim gatim ) fogadja
el, az megközelítheti az Úr Kr�1.1át a lelki világban. Csak az adott folyamatot
kell gyakorolni. A Bha gavad-gitd nagyon szépen leírja ezt, s ha az ember
elfogadja, akkor maradandó megoldást talál az élet problémáira, és tökéle
tessé teheti életét. Ez a Bha gavad-gitd tanításának a lényege.
Összefoglalásképpen még hadd mondjunk annyit: a Bha gavad-gitfi
transzcendentális irodalom, amelyet nagyon komolyan és behatóan kell
tanulmányozni (gitti-bhti$yam idam punyam yat patet vrajat pumam ). Ha
pontosan betartjuk az utasításokat, akkor az élet minden nyomorúságától és
aggodalmától megszabadulhatunk (bhaya-sakha 'bhipadyeta ) még ebben az
életben, a következő életünk pedig már lelki lesz.
git<i bhayan silasya
prd1Jaydnam parasya ca
naiva sdnti papdni
padpayanti krtani ca
Ha valaki nagyon komolyan és behatóan tanulmányozza a Bhagavad
gitdt, akkor Srt Kr�1.1a kegye által előző vétkeinek következményei nem
fognak hatni rá. Az Úr nagy nyomatékkal mondja a Bha gavad-gitfi utolsó
részében:
sarva-dharmdn parityajya mfim ekam fora1Jam vraja
aham tvam sarva-papebhyo mok$ayi$yfimi ma sucal;
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„Add fel a vallás minden változatát, és hódolj meg Előttem egyedül! Én
megszabadítalak a bűnös tettek összes visszahatásától, ne félj!" (Bg. 1 8.66.)
Így az Úr teljes felelősséget vállal azokért, akik átadják magukat Neki, s
megvédi őket a bűn összes visszahatásától.
smarane majanam pumsam
ja/a-snana dine dine
sat-krt-gfta-snanam
samsaram malam asanam
Az ember úgy tisztálkodik, hogy naponta megfürdik, de ha valaki csak
egyszer is megfürdik a Bhagavad-gfta szent Gangesz vizében, az megtisztul
az anyagi élet minden szennyétől.
gfta-suhita kartabhyalJ
kamanyai/J SÖ.Stra VÍ!j{rai/J
yalJ frayam padmanabhasya
bhagavad ma vinifritalJ
Mivel a Bhagavad-gftat az Istenség Legfelsőbb Személyisége beszélte el,
szükségtelen más Védikus Irodalmat olvasnunk. Már elegendő az is, ha
rendszeresen tanulmányozzuk és halljuk a Bhagavad-gftat (gfta-suhita kar
tabhyalJ ). De ez elengedhetetlenül szükséges. A jelen korszakban az
emberiséget annyira lefoglalják a világi tettek, hogy nem képesek az összes
Védikus Irodalmat tanulmányozni. De erre nincs is szükség, mert ez a
könyv, a Bhagavad-gfta, elegendő, mivel ez a Védikus Irodalom lényege, s
főleg, mert az Istenség Legfelsőbb Személyisége beszélte el.
arodharma ca fravasyam
VÍfilJUr bhaktya vinisrtam
gfta-garigo gadam vitsva
punar janma na vidyate
Úgy tartják, hogy a Gangesz vizét ivó ember felszabadul az anyagi
világból, de akkor mit mondhatunk arról a személyről, aki a Bha gavad-gfta
nektárját issza? A Bha gavad-gfta a Mahabharata krémje, és ezt Maga
Vi�i:iu beszélte el. Srí Kr�i:ia az eredeti Vi�i:iu. VÍ!jlJU-bhaktya vinisrtam . A
Bha gavad-gfta az Istenség Legfelsőbb Személyiségének ajkáról származik,
és gari go-gadam : a Gangeszről pedig azt mondják, hogy az Úr lótuszvirág
lábától való. A Legfelsőbb Úr ajka és lába között természetesen nincsen
különbség; ám a Bhagavat-gfta még semleges nézőpontból ítélve is nagyobb
jelentőséggel bír, mint a Gangesz vize.
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sarvapani$ado-g<ivo
do gdh<i-gop<ila-nandanalJ.
partho-vatsalJ. sudhir-bhokt<i
du gdham gitamrtam-mahat
A Bha gavad-gitat tehénhez, az Úr .Krg1át pedig tehénpásztorfiúhoz
hasonlítják, aki megfeji a tehenet Sarva-upani$ado : Ez a tehén az
Upani$ad nyáj Iegfőbbje, az Úr pedig módfelett ügyes pásztorfiú. Partho
vatsalJ. : Arjuna a borjú, és a tudós szentek, a tiszta bhakták isszák a
Bha gavad-git<i nektárját (sudhir-bhokt<i du gdham gitamrtam-mahat). A
Bha gavad-git<i nektári teje tehát a tanult bhaktát illeti. (Sarikar<icarya:
Meditálás a Git<in )
evam S<istram devaki-putram gitam
eka-deva devaki-putra eva
eka-mantra stasya namani
y<ini karm<ipi ekan tasya devasya seva
Manapság az emberek egy közös Írásra, közös Istenre és közös vallásra
vágynak. Ezért legyen a Bhagavad-git<i az egész világ Írása (evam sastram
devaki-putram-gitam ) És az egész világnak csak egy Istene legyen: Srt
Kr�1.1a (eka deva devaki-putra ). Legyen egy közös mantra vagy ima: Hare
Kr�1.1a, Hare Kr�J.la, Kr�1.1a Kr�1.1a, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare (eka mantra stasya n<im<ini). És hadd legyen csak
egyetlen egy közös feladat: az Istenség Legfelsőbb Személyiségének szolgá
lata (y<ini k<irm<ipi ekan tasya devasya seva ).
.

A GURU TANÍTVÁNYI LÁNC
evam parampara-praptam
imam rajar$ayo vidul)

„Ehhez a legfőbb tudományhoz a tanítványi láncon keresztül jut
ember... " (Bg. 4.2.)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
1 1 .)
1 2.)
13.)
1 4.)
1 5.)
1 6.)

K !ll}a
Brahma
Narada
Vyasa
Madhva
Padmanabha
Nrhari
Madhava
Ak�obhya
Jayatlrtha
Jfiánasindhu
Daylinidhi
Vidylinidhi
Rajendra
Jayadharma
Puru�ottama

1 7.)
1 8.)
1 9.)
20.)
2 1 .)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)
3 1 .)
32.)

az

Brahm�yatirtha
Vyasatirtha
Lak�mipati
Madhavendra Pun
Isvara Pun (Nityánanda, Advaita)
S ri Caitanya Mahaprabhu
Rüpa ( Svarüpa, Sanatana)
Raghunatha, Jiva
Kr�i:iadása
Narottama
Visvanatha
( Baladeva) Jagannátha
Bhaktivinoda
Gaurak.iSüra
Bhaktisiddhánta SarasvatI
Ó Isteni Kegyelme
Bhaktivedanta Svami Prabhupáda
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fiaim); p<i1J.f/,a v<ilJ -PaQ.Q.u fiai; ca -és; eva -bizonyára; kim -mit;
akurvata-tettek; safijaya-óh, Saiijaya
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FORD ÍTÁ S

Dhftará�!ra király így szólt Saöjayához:
Ó h, Saöjaya, mi történt fiaimmal és PáQ<Ju fiaival, miután harcra
vágyva összegyűltek a kuruk�etrai zarándokhelyen?
MAGYARÁZAT

A sokat olvasott Bha gavad-gitd tudományosan tanít Istenről, s ennek
összefoglalása a Gitd-mdhdtmya („a Gita dicsőítése"), mely szerint a
Bha gavad-gitdt személyes indítékú értelmezés nélkül, nagyon alaposan kell
tanulmányozni Sri Kr�r:ia egyik hívének segítségével. A világos megértést
a Bha ga vad-gitdban Arjuna képviseli, aki közvetlenül Kr�r:iától kapta a
tudást. Arról a személyről, aki kellő szerencsével rendelkezett ahhoz, hogy
a Bha ga vad-gitdt a tanítványi lánc tagja által érthette meg - anélkül, hogy
személyes indítékú értelmezését hozzáfűzte volna -, el lehet mondani; már
az összes Védikus Írást, sőt a világ minden Írását tanulmányozta. A
Bha gavad-gitd nemcsak valamennyi Írás tartalmát foglalja magába, de az
olvasó olyan dolgokkal is találkozik majd, amelyekről máshol nem olvashat.
Ez a Bha gavad-gitd különleges érdeme. Tökéletes leírást ad a teista
tudományról, mert Maga Sri Kr�r:ia, az Istenség Legfelsőbb Személyisége
beszélte el.
Dhftara�tra és Saftjaya párbeszédét a Mahabhdrata írja le a Bha gavad
gitd című fejezetben. Ez a párbeszéd alkotja e nagyszerű bölcselet alapját.
Közismert, hogy ez a filozófia a kuruk�etrai csatamezőn keletkezett -amely
időtlen idők óta szent zarándokhely volt, a védikus korszakban is -, s az
emberiség vezérlése érdekében Maga Isten beszélte el, amikor személyesen
jelen volt ezen a bolygón.
A dharma-k$etra (vallási rítusok helye) szó jelentős, mert a kuruk�etrai
csatamezőn Arjuna oldalán az Istenség Legfelsőbb Személyisége is jelen
volt. Dhftara�tra, a Kuruk atyja erősen kételkedett fiai végső győzelmében.
Bizonytalanságában végül is Saftjayától, a tanácsosától érdeklődött: „Mi
történt az enyéimmel és Par:i<;lu fiaival?" Abban biztos volt, hogy fiai,
valamint az öccse, Par:i<;lu fiai azért gyűltek össze a kuruk�etrai harctéren,
hogy döntő csatát vívjanak egymással. A csatamezőn felsorakoztatott fiai
sorsa felől akart bizonyosságot szerezni. Dhftara�tra attól tartott, hogy a
szent zarándokhely döntően befolyásolhatja a csata kimenetelét. A Vedák
ugyanis Kuruk�etrát még a felsőbb bolygókon lakó félistenek számára is az
Istentisztelet helyeként jelölik meg. Ő nagyon jól tudta, hogy ez a tény a
természetüktől fogva erényes Arjuna és a Pai;i<;lu fiak előnyére válhat.
Saftjaya Yyasa tanítványaként, az ő kegyelméből képes volt arra, hogy
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lásson mindent, bár a csata egész ideje alatt Dhftara�tra palotájában
tartózkodott. Ezért kérdezte őt Dhftara�tra a csata eseményeiről.
A Pai:ic,lavák és Dhrtara�tra fiak is egy és ugyanazon családba tartoztak.
Dhrtara�tra azonban csak a saját fiait volt hajlandó Kurukként, a trónra
jogos családként elismerni, míg Pai:ic,lu fiait megfosztotta ettől az örökségtől.
Így már jobban megérthetjük Dhrtaráwa unokaöccseihez, Pai:ic,lu fiaihoz
fűződő különleges viszonyát Már a Bhagavad-gita első soraiból követ
keztethetünk arra, hogy Dhrtara�tra fiai - Duryodhana és társai -,
nemkívánatos elemek, akiket Kr�i:ia ki fog irtani, mint ahogyan a rizsföld
nem odavaló növényeit is el kell távolítani, s helyükbe az igazán vallásos
személyeket állítja vissza YudhiHhirával az élen. Ez tehát a dharma-k$elre
és a kuru-k$elre szó jelentése (védikus és történelmi jelentésükön kívül).
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sanjaya uvaca
dr${Va tu pa1Jf/.a vanlkariz
vyüf/.hariz duryodhanas tada
acaryam upasariganya
raja vacanam abravit

sanjaya� - Saiijaya; u vaca-mondta; d!${Va-megtekintvén; tu -de;
pa1Jf/.ava-anlkam-a Pai:ic,lavák katonáit; vyüf/.ham -tömött hadsorban
felállítva; duryodhana� -Duryodhana király; tada-akkor; acaryam-a
tanítót; upasarigamya -megközelítve; raja-a király; vacanam-szavakat;
abra vit-szólta
FORD ÍTÁ S
Saöjaya így felelt:
Ó h, királyom, Duryodhana király megtekintette a Pa1]4u fiai által
felállított sereget, majd tanárához lépett, s eképpen szólt:
MAGYA RÁZAT

Dhftara�tra vakon született, és sajnos lelki látóképességgel sem rendelke
zett. Jól tudta: a vallás tekintetében fiai is épp olyan vakok voltak, mint
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önmaga. Arról is meg volt győződve, sohasem lennének képesek megegyezni
a PAQQavákkal, akik születésüktől fogva igaz hívők voltak.
Saöjaya megértette szándékát, amikor királya, akit a zarándokhely
hatása nyugtalanított, a csatatéri helyzet felől érdeklődött. Éppen ezért
lelkesíteni szerette volna a csüggedt uralkodót, amikor arról értesítette, hogy
a szent hely nem befolyásolta fiait, akiknek továbbra sem áll szándékukban a
megalkuvás. Ezért tudósította a királyt arról is, hogy fia, Duryodhana miután megtekintette a Pii.l)Qavák haderejét - azonnal a parancsnokhoz,
Droi:iacaryához sietett a valódi helyzetről tájékoztatva őt. Habár Duryodha
nát királyként említik, mégis a parancsnokhoz kellett fordulnia a helyzet
komolysága miatt, s király létére kikérte véleményét, mellyel bizonyította,
hogy ügyes politikus volt. Azonban diplomatikus viselkedésével sem tudta
elrejteni azt a félelmet, amit a PAQc;iavák hadi elrendezésének láttára érzett.
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pasyaitám pál)</,u-putrál)ám
ácárya mahatfm camüm
vyü<f,hám drupada-putrel)a
tava Si$yel)a dhfmatá

pasya -nézd; etám -ezt; pál)</,u-putrál)ám-PAQdu fiainak; ácárya 
óh, tanárom; mahatfm -hatalmas; camüm-haderejét; vyü<f,hám -elren
dezve; drupada-putrel)a -Drupada fia által; ta va -tiéd; si$yel)a-tanit
vány; dhfmatá-nagyon okosan
FORD ÍTÁ S
Ó h, tanárom, nézd Pál}<Ju fiainak hatalmas seregét, amelyet a te
tanítványod, Draupada fia állított fel oly ügyesen!
MAGYA RÁZAT

Duryodhana, a kiváló diplomata rá akart mutatni a nagy brahmai:ia vezér,
Droi:iacarya hibáira. Droi:iacarya, valamint DraupadI apja, Draupada király
között régebben bizonyos politikai nézeteltérés, ellenségeskedés támadt E
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pörlekedés eredményeképpen Draupada egy nagy áldozatot 1 hajtott végre,
ami ahhoz az áldáshoz juttatta, hogy Dr01;1acaryát is legyőzni képes
fiúgyermeke született Erről Droi:iacarya is tudott, ám nemeslelkű brahmai:ia
lévén nem tagadta meg a rábízott fiútól azt, hogy kioktassa az összes
hadászati titokról. Most, a kuruk�etrai csatamezőn Dhf�µtdyumna a
Pai:i<;Iavák mellé állt, ő rendezte soraikat egy falanxba, ahogyan ezt
Droi:iacaryától tanulta. Duryodhana felhívta Droi:iacarya figyelmét e súlyos
hibára, s egyúttal arra is rá akart mutatni, hogy Droi:iacaryának a
továbbiakban nem szabad elnézőnek lennie a Pai:i<;Iavák elleni harcban, még
ha kedv�s tanítványai is voltak. Főleg Arjuna állt közel hozzá, aki ragyogó
tulajdonságaival mindegyik tanítványa közül kitűnt. Duryodhana óva intette
a vezért, hiszen mindennemű lágyszívüség csatavesztéshez vezethetett.
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atra sürá mahe$VáSá
bhfmátjuna-sam<i yudhi
yuyudh<ino vir<i{as ca
drupadas ca mahá-rathal)

atra -itt; sür<il) -hősök; mahe$Vásál) -rettentő íjászok; bhfma-atjuna
Bhima és Arjuna; samál) -egyenlőek; yudhi-a harcban; yuyudhánal) 
Yuyudhana; vir<ital) -Viraµt; ca-és; drupadal)- Drupada; ca-szintén;
mah<i-rathal)-na,,gy harcosok

FORD ÍTÁ S
Hadseregük számos hősi ijásszal bir, akik küzdelemben egyenlőek
Bhimával és Arjunával. Ott van Yuyudhana, Virata és Drupada is, akik
szintén nagy harcosok.
MAGYARÁ ZAT
Ha Dhr�tadyumna nem is jelentett különösebb veszélyt a kiváló
hadászati képességekkel rendelkező Droi:iacarya számára, voltak sokan
! .) Vallasi rituació, amely teljesíti az aJdozó kívánsagat
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mások, akiktől joggal tarthatott. Őket Duryodhana a győzelem útját gátló
akadályokként említi, mert mindegyikük Bhimához és Arjunához hasonló
félelmetes harcos volt Duryodhana ismerte Bhima és Arjuna erejét, ezért
hasonlította hozzájuk a többiekét is.
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dhr!ifaketus cekit<ina}J.
k<isirajas ca viryav<in
purujit kuntibhojas ca
foibyas ca nara-purigava}J.

dhr!ifaketu}J. - Dhf��etu; cekit<ina}J.-Cekitana; k<isiraja}J. - Kasirája;
ca-szintén; virya v<in-nagyon erősek; purujit- P urujit; kuntibhoja}J.
Kuntibhoja; ca-és; saibya}J. - S aibya; ca -és; nara-purigava}J. - az emberi
társadalom hősei
FORD ÍTÁ S

Ott van aztán Dh ntaketu, Cekitina, Kasiraja, Purujit, Kuntibboja és
S aibya is, mindannyian bösök, kiváló harcosok.
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yudh<irilanyus ca vikr<inta
uttamauj<is ca viryaván
saubhadro draupadey<is ca
sarva eva mah<i-rathá}J.

yudhámanyu}J.- YudMmanyu; ca -és; vikranta}J.- hatalmas ; uttamau
ja}J. - Uttamauja; ca-és; virya ván-nagy erejű; saubhadra}J.-Subhadra
fiai; draupadeyá}J. -Draupadl fiai; cu -és; sarve-mindegyikük; eva
bizonyára; mahá-rathá}J. -bámulatos szekérharcosok
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FORD ÍTÁ S
Ott a hatalmas Yudhamanyu, a rettentő erejű Uttamauja, valamint
Subhadra és Draupadi fiai. E zek a vitézek mind bámulatos szekérhar
cosok.
7. VERS
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asmákam tu visi$fá ye
tán nibodha dvijottama
náyaká mama sainyasya
samjfiártham tán bra vimi te

asmákam -miénk; tu-de; visi$fáQ -különösen erösek; ye-azok; tan 
öket; nibodha-jegyezd meg, légy tájékoztatva; dvijottama-a brAhmaQák
legjobbja; nayakdQ -vezérek; mama - az enyéim; sainyasya-a katonáké;
samjfia-artha m -tájékoztatásul; tan - őket; bra vim i- beszélek; te
teneked
FORD ÍTÁ S
Ó h, brahma�ák legjobbja, most tájékoztatásul hadd szóljak azokról,
akik különösen méltóak seregeim vezényletére!
8. VERS
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bhaván bhi$mas ca kanJas ca
krpas ca samitifijayah.
asvatthama vikanJas ca
saumadattis tathaiva ca
bha van -jómagad; bhi$maQ-BhI�ma nagyatya; ca -is; karlJaQ 
Kan;ia; ca -és; krpaQ - Kf}Ja; ca-és; samitifijayaQ-mindig gyözedel
mesek a csatában; asvatthámá-Asvatthama; vikarlJaQ -Vikan;ia; ca 
valamint; saumadattiQ - Somadatta fia; tatha-úgyszintén; eva-biztosan;
ca -és
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FORD ÍTÁ S
Először is jómagad, majd a csatában mindig győzedelmes Bhi�ma,
Kart]a, Kn>a, Asvatthama, Vikart]a, valamint Somadatta fia, Bhürisrava.
MAGYARÁ ZAT

Duryodhana említést tesz serege hőseiről, akik közül még senki sem
vesztett csatát. Vikaq1a Duryodhana öccse, Asvathama Droi:iacarya fia,
Saumadatti, más néven Bhürisrava pedig a bahlikák királyának a fia. Kaq1a
Arjuna féltestvére volt, mert KunU szülte a világra, még mielőtt Pai:ic;iu
királyhoz feleségül ment volna. Krpacarya Droi:iacarya ikerhúgát vette el.
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anye ca bahavab süni
mad-arthe tyakta-jivit<ib
n<in<i-sastra-prahararJ<ib
sarve yuddha-vis<irad<i}J

anye-sokan mások; ca -is; bahavab -nagy számban; sür<ib -hősök;
mad-arthe-az én kedvemért; tyakta-jivit<ib-készek arra, hogy feláldozzák
életüket; n<in<i-sok; Sastra-fegyver; prahararJ<ib -felszerelve; sarve
mindegyikük; yuddha-harc; vis<irad<ib -tapasztaltak a hadtudományban
FORD ÍTÁ S
És még sok más hős, akik készek életüket áldozni az én ügyemért.
Mind különféle fegyverekkel felszerelt, s valamennyiük jártas a
hadtudományban.
MAGYARÁZAT

Ami a többieket - mint például Jayadratha, Krtavarma, Salya, stb.
illeti, mindegyikük elszántan, életét kockáztatva akart küzdeni Duryodhana
ügyéért. Ebből arra lehet következtetni, hogy valamennyien elvesztik
életüket a kuruk�etrai csatamezőn, mert pártját fogták a bűnös Duryodhaná
nak. Duryodhana természetesen biztos volt a győzelemben, mert hitt barátai
egyesített erejében.
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10. VERS

aparyáptam tad asm<ikam
balam bhi$m<ibhirak#tam
pary<iptam tv idam ete$<iril
balam bhim<ibhirak#tam
apary<iptam-felmérhetetlen; tat-azt; asm<ikam-miénket; balam
erőnket; bhi$ma -BhI�ma nagyatya; abhirak#tam-tökéletesen meg
védve; pary<iptam -korlátozott; tu-de; idam -mindez; ete$<im -a Pai:i<;la
váké; balam -erő; bhima-Bhlma; abhirak#tam -gondosan megvédve
FORD ÍTÁ S
Erőnk mérhetetlen, s Bhi�ma nagyatya tökéletes védelmet nyújt, míg
a Paq4avák hadereje, amit Bhima védelmez gondosan - korlátozott.
MAGYARÁ ZAT

Duryodhana itt összehasonlítást tesz a két haderő között. Úgy véli, hogy
hadseregének ereje határtalan, mert a legtapasztaltabb tábornok, BhI�ma
nagyatya biztosítja a védelmet. Másrészt, a Pai:i<;Iavák ereje korlátozott, mert
seregüket a kevésbé tapasztalt tábornok, Bhima védi, aki jelentéktelennek
tűnik BhI�ma mellett. Duryodhana mindig nagyon irigykedett Bhimára, mert
tudta, hogy csak ő győzheti le. Ugyanakkor BhI�ma, a legkiválóbb tábornok
jelenlétében bízva mégis győzelemre számított. Joggal hitte, hogy ő kerül ki
győztesen a csatából.
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ayane$u-a stratégiai helyeken; ca -is; sarve$u-mindenütt; yath<i
bh<igam - különféle elrendezések szerint; avasthit<ib -elhelyezett; bhi
$mam -BhI�ma nagyatyánk; eva -biztosan; abhira k$antu-támogatni kell;
bhavantab-mindegyikőtök; sarve- külön-külön; eva-biztosan; hipontosan
FORD ÍTÁ S
Ezért a sereg falanxában kijelölt stratégiai helyén, mindenkinek teljes
támogatást kell nyújtania Bhi�ma nagyatyának.
MAGYARÁ ZAT

Duryodhana BhI�ma erejének dicsérete után arra gondolt, a többiek talán
zokon veszik, hogy őket kevésbé jelentősnek véli, s ezért szokásos
diplomatikus módján a fenti kij elentéssel próbált enyhíteni a helyzeten.
Hangsúlyozta, habár kétségtelenül BhI�madeva a legnagyobb hős, mégis egy
öreg emberről van szó, ezért különösen BhI�ma védelmét kell mindenkinek,
minden oldalról szem előtt tartania. Megtörténhet, hogy BhI�mát valahol
helyhez köti a csata, amit az ellenség a falanx más pontjain áttörésre
használna fel. Ezért volt fontos a vitézeknek a stratégiai helyükön maradniuk.
Duryodhana tudva tudta, hogy a Kuruk győzelme BhI�rila jelenlététől függ.
Abban egészen biztos volt, hogy BhI�ma és Droi:iacarya teljes támogatást
nyújtanak, mert jól tudta, hogy ők egy szót sem szóltak, amikor Arjuna
felesége, DraupadI reménytelen helyzetében - mialatt egy gyűlés alkalmá
val, az összes híres tábornok színe előtt ruhája levetésére kényszerítették hozzájuk fordult segítségért. Tudta, a két tábornok eleinte valamiféle
gyengéd vonzalmat érzett a Pai:ic;lavák iránt, de remélte, hogy azok után
teljesen megváltoztak.
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tasya saiijanayan har$aliz
kuru-vrddhab pit<imahab
simha-n<idam vinadyoccaib
sarikham dadhmau prat<ipa v<in

tasya-övé; saiijanayan-fokozódó; har$am -derü; kuru-vrddhab -a
Kuru dinasztia ősatyja (BhI�ma);pitamahab-a nagyatya; simha-nada m -
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az oroszlán bődüléséhez hasonló hang; vinadya -vibrál; uccaifJ -nagyon
hangosan; sarikham -kagylókürtöt; dadhmau -megfújta; pratdpa vdn-a
vitéz
FORD ÍTÁ S
Ekkor Bhi�ma, a Kuru dinasztia hatalmas és vitéz ősatyja, a harcosok
nagyatyja hangosan kagylókürtjébe fújt. Az oroszlán bődülésére emlé
keztető hang megörvendeztette Duryodhana szívét.
MAGYARÁZAT

A Kuru dinasztia ősatyja megértette, mi ment végbe Duryodhana elméjé
ben, s együttérzésből megpróbálta felvidítani a kagylókürtjével hallatott
oroszlán ordításhoz hasonló hanggal. A kagylókürt szimbolikus megfú
vásával közvetve azt tudatta kedvetlen unokájával, Duryodhanával, hogy
nincs esélye a csata megnyerésére, mert a Legfelsőbb Úr, SrI Kr�1.1a a másik
oldalon volt. Mégis, fáradságot nem kímélve, kötelességét teljesítve vezé
nyelte a harcol
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tatafJ farikhas ca bheryas ca
par;avanaka-gomukhalJ
sahasaivabhyahanyanta
sa iabhas tumu/o 'bhavat

tatafJ-ezután; farikhafJ -kagylókürtök; ca -is; bheryafJ-kürtök; ca 
és; par;ava-dnaka- trombiták és dobok; go-mukhafJ- tülkök; sahasd
hirtelen; eva -biztosan; abhyahanyanta-egyszerre megszólaltak; safJ - az;
sabdalJ-vegyes hang; tumulalJ-rettenetessé; abhavat-vált
FORD ÍTÁ S
E zután megharsantak hirtelen a kagylókürtök, tülkök, kürtök és
trombiták, megperdültek a d obok, s ez együttesen szörnyű hangzavart
adott.
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14. VERS
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tatai]. svetair hayair yukte
mahati syandane sthitau
m<idhaval]. pdrpjavas caiva
divyau Sarikhau pradadhmatul].

tatal]. azután; svetail].- fehérekkel; hayail]. -lovakkal ; yukte-befogott;
mahati-nagy; syandane-harci szekéren; sth ita u-elhelyezkedve;
m<idhava/J.-Kr�TJ.a (a szerencse istennőjének férje); pdlJ<fa val]. Arjuna
( Paf). Q U fia); ca -szintén; eva -bizonyára; divyau-transzcendentális;
sarikhau-kagylókürtöket; pradadhmatul]. megszólaltatván
-

-

-

FORD ÍTÁ S
A másik oldalon, a fehér ménektöl vont nagy harci szekéren állva, az
Ú r K �l]a és Arjuna is megszólaltatták transzcendentális kagylókürt
jüket.
MAGYARÁ ZAT

BhI�madeva kagylókürtjével ellentétben Kr�TJ.a és Arjuna kagylókürtjei
transzcendentálisak voltak. Megszólaltatásuk azt tudatta, hogy az ellenség
nem remélhetett győzelmet, mert Kr�TJ.a a Paf).c,i a vák pártját fogta. Jayas
tu pd1J<fu-putrd1Jdni ye$dni pak$e jandrdanal]. : „A győzelem mindig azoké,
akik olyanok, mint a Paf).QU fiak, mert Kr�TJ.a az ő társuk." Bármikor, bárhol
is legyen jelen Madhava ( Kr�TJ.a), a szerencse istennője is ott lesz, mert ő
mindig a férjével tart. Ezért Arjunára győzelem és boldogság várt, s ezt
Vi�TJ.U vagy Srt Kr�TJ.a kagylókürtjének transzcendentális búgása jelezte.
Ezenkívül a két barát harci szekerét Agni (a tűz istene) ajándékozta
Arjunának, vagyis legyőzhetetlen volt, bárhová is hajtották a három
világban.
1 5 . VERS
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pancajanyam hHfkefo
devadattam dhananjayalJ,
pau!J<f.ram dadhmau maha-sarikham
bhfma-karm<i vrkodaralJ,
pancajanyam-a Paiicajanyának nevezett kagylókürtöt; hr$fkesa1J,
Hr�Ikesa ( Kr�Qa, aki hívei érzékszerveit irányítja); devadattam-a Deva
dattának nevezett kagylókürtöt; dhananjaya}J,-Dhanaiijaya (Arjuna, a
gazdagság elnyerője); pau!J<f.ram-a PaUQQramnak nevezett kagylókürtöt;
dadhmau -megfújta; maha-sarikham -rettenetes kagylókürtöt; bhfma
ka rm <i a herkulesi tetteket végrehajtó; vrkodaralJ,-a farkasgyomrú Bhima
-

FORD ÍTÁ S
Az Ú r Kr�l}a (H"ikesa) a Paöcajanyát, Arjuna a Devadattát, a
herkulesi tetteket végrehajtó és falánk Bhima pedig rettentő kagyló
kürtjét, a Paul}4ramot fújta.
MAGYARÁ ZAT

Ez a vers Hr�Ikesának említi Kr�Qát, mert Ö a birtokosa az összes
érzékszervnek. Az élőlények az Ö szerves részei, s ezért érzékeik is részei az
övéinek. (Az imperszonalisták nem tudják megérteni, hogy a tiszta lélek
transzcendentális egyéniséggel és érzékszervekkel rendelkezik, ezért mindig
hangsúlyozzák az élőlények érzékszerv és egyéniség nélküliségét.) Isten az
élőlények szívében is jelen van, Ö irányítja az érzékszerveiket, s ennek
mikéntje az élőlények Hozzá való viszonyától, az odaadás mértékétől függ.
Kr�Qa közvetlenül irányítja tiszta hívei érzékszerveit. Kr�Qát azért hívják a
sajátságos Hr�Ikefa néven, mert. a kuruk�etrai csatamezőn személyesen
irányította Arjuna érzékeit. Istennek különböző tetteitől függően más-más
neve van. Ö t például a Madhu démon megölése miatt Madhusüdhanának is
hívják. Govinda azt jelenti, hogy Ö ad gyönyört az érzékszerveknek és a
teheneknek; Vasudevának azért hívják, mert Vasudeva fiaként jelent meg a
Földön; DevakI-nandának is nevezik, mert Devaklt fogadta el anyjaként;
YaSüdanandana azt jelenti, hogy Vrndavanában Yasoda Anyát tüntette kí
gyermekkori kedvteléseivel; Partha-sarathinak is hívják, mert barátja,
Arjuna szekerét hajtotta. Hasonlóan, Hr�Ikesának azétt ne�ezik, mert a
kuruk�etrai csatában Ö vezérelte Arjunát.
Ez a vers Dhanaiijayaként említi Arjunát, mert ő segített király bátyjának
a vagyonszerzésben, ami a különféle költséges áldozatok bemutatásához volt
szükséges. Hasonlóan, Bhimát Vrkodaraként és Bhima-karmaként ismerik,
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mert hihetetlen falánkság jellemezte, és olyan herkulesi tettekre volt képes,
mint például Hic;iimba démon megölése.
A harcosokra biztatóan hatott a búgás, ami SrI Kfg1a és a Paf.'lc;iavák társai
különféle kagylókürtjeiből eredt. Az ellenségnek a másik oldalon nem voltak
ilyen érdemei, s a legfőbb vezér, Kr�f.'la, valamint a szerencse istennője sem
volt velük. Így már előre eldőlt a sorsuk - a csatavesztés. Ezt az üzenetet
hirdette a kagylókürtök búgása.
1 6- 1 8

anantavijayam raja
kunti-putro yudhi${hira}J
nakula}J sahadevas ca
sugho$a-ma�ipu$pakau
kasyas ca parame$vasa}J
sikha�f/,i ca maha-ratha}J
dh!${adyumno vira{as ca
satyakis caparajita}J
drupado draupadeyas ca
sarvasa}J prthivf-pate
saubhadras ca maha-b<ihu}J
sarikhan dadhmu}J prthak prthak
anantavijayam-az Anantavijayának nevezett kagylót; raja-a király;
kuntf-putra}J-KunU fia; yudhi${hira}J-Yudhi�l}l ira; nakula}J -N akula;
sahadeva}J -Sahadeva; ca-és; su gho$a-ma�ipu$pakau-a Sugho�ának és
Maf.'lipu�pakának keresztelt kagylókat; kasya}J-KasI (Varaf.'laSI vagy
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Benares) királya; ca - és; parame$Wisal}-a kiváló íjász; sikha!J.<f,f
Sikhal).<;il; ca - is; maha-rathal; -az ezrekkel küzdő; dh!${adyumna
Dhr�iadyumna (Draupada király fia); virdta !; - Virata ( a bujdosó
Pal).<;iaváknak menedéket adó herceg); ca -szintén; sdtyakil; - Satyaki
(vagyis Yuyudhana, Km1a kocsihajtója); ca-és; apardjital; - akiket még
sohasem győztek le; drupadal;-Drupada, Paftcala királya; draupadeyal} 
DraupadI (Draupada király leánya) fiai; ca - is; sarvefal; -mind; prthivf
pate-óh, királyom; saubhadral;-Subhadra fia (Abhimanyu); ca -szintén;
maha-bdhul}-erős-karú; sarikhan -kagylókürtöket; dadhmul}-megfújták;
prthak prthak-külön-külön

FORD ÍTÁ S
Yudhi�tJtira király, Konti fia Anantavijayát, Nakula és Sahadeva
pedig Sugho�át és Ma�ipu�pakát szólaltatta meg. Kasi királya, a kiváló
íjász, S ikha�41, a nagy harcos, Dh"tadyumna, Virata, és a legyőz
hetetlen Satyaki, valamint Draupada, s leányának, Draupadinak fiai,
Subhadra fia, az erős-karú, és még mások is, mind megfújták kagyló
kürtjüket.
MAGYARÁZAT

Saftjaya nagyon tapintatosan értesítette Dhftara.�ira királyt, mennyire
dicstelen és oktalan volt politikája, amikor a Pa1.1<;iu fiakat becsapva saját fiait
próbálta helyükre, a királyság trónjára ültetni.
A jelek e nagy csata előtt már világosan mutatták az egész Kuru
dinasztia kipusztulását BhI�ma ősatyától kezdve halálra voltak ítélve a
jelenlevő Abhimanyu és a többi unoka, valamint a Föld különböző
államainak királyai is. S az egész katasztrófának a fiai alantas terveit
támogató Dhrtara.�µ-a király volt az okozója.
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sa gho$O dhártard${rd1J.dm
hrdayáni vyadarayat
nabhas ca prthivfm caiva
tumulo 'bhyanunadayan
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sa}J. - az; gho$al;.- vibráció; dhdrtard${rdr.uim -DhrtaraHra fiainak;
hrdaydni-szívüket; vyaddrayat-megremegtette; nabha}J.-az ég; ca -is;
prthivfm -a Föld felszíne; ca -is; eva-bizonyára; tumula}J. -lármás;
abhyanunddayam-visszhangozva

FORD ÍTÁ S
A különböző kagylókürtök vibrálása betöltötte a földet és az eget, s az
óriási lárma megremegtette Dhrtara�tra fiainak szívét.
MAGYA RÁ ZAT
Nem találunk említést arról, miszerint a Pa1.1<;lavák szíve megremegett
volna, amikor BhI�ma és a többiek Duryodhana oldalán megfújták kagyló
kürtjeiket. Ebben a versben viszont az áll, hogy a Pa1.1<;lavák kagylókürtjeinek
vibrálása megremegtette Dhftara�ira fiainak szívét. Ez a Pa1.1<;lavák Kr�1.1ába
vetett bizalmának tulajdonítható. Aki a Legfelsőbb Személynél keres
oltalmat, annak még a legnagyobb veszély közepette sincsen oka félelemre.
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atha vya vasthitdn dhr$fVd
dhdrtard${rdn kapi-dh vaja}J.
pravrtte fostra-sampdte
dhanur udyamya pd1J.f/,a va}J.
hf$fke$am tadd vdkyam
idam dha mahf-pate
atha-azután; vya vasthitdn -elhelyezkedve; dr$fvd-tekintve; dhdrta
rd$frdn -Dhftara*a fiai felé; kapi-dhvaja}J. -akinek Hanuman jelzi a
zászlaját; pravrtte-mielőtt elkezdte volna; fostra-sampdte-a nyilazást;
dhanu}J.-íjat; udyamya -miután felvette; pd1J.f/,ava}J. -Pa1.1<;lu fia (Arjuna);
hf$fkesam - az Úr Kr�1.1ához; tadd-akkor; vdkyam -szavakat; idam 
ezeket; dha-mondta; mahf-pate-óh, király
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FORD ÍTÁ S
Ó h, király, halld, mi történt:
Arjuna, Pal}<ju fia, aki a harci szekerén ült, s akinek Hanuman jelölte
a zászlaját, felvette íját, s Dhrtara�tra fiai felé tekintve felkészült nyilai
kilövésére. Akkor, óh, király, Arjuna e szavakkal fordult H !likesához:
MAGYARÁ ZAT
A csata éppen a kezdete előtt állt. Az előző versekből megérthetjük, hogy
Dhrtara��ra fiai többé-kevésbé elcsüggedtek a Pai:ic;lavák - akiket Kr�i:ia
közvetlen utasításai vezéreltek a csatamezőn - haderejének nem várt
elrendezése láttán.
A győzelem egy másik jelét, az Arjuna zászlaját díszítő Hanuman
emblémát is láthatták. Hanuman az Ú r Rama szövetségese volt a Ravai:ia
elleni csatában, amelyből Srt Rama került ki győztesen. Arjuna harci
szekerén most segítségként Rama is és Hanuman is jelen volt. Az Ú r Kr�i:ia
azonos Ramával, s bárhol is mutatkozzék, örök szolgája, Hanuman és a
szerencse istennője is ott van. Ezért Arjunának nem kellett félnie az
ellenségtől. Mindenekelőtt az É rzékszervek Ura, Srt Kr�i:ia személyesen volt
jelen, hogy útmutatást adjon neki. Így hát mindenféle jótanács segítette
Arjunát a csata megvívásában. Ezek a kedvező körülmények - melyeket
Kr�i:ia rendezett el örök híve számára - jelezték a biztos győzelmet.
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yoddhu-ktimtin avasthittin
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kair maya saha yoddhavyam
asmin ral)a-samudyame
arjuna Q -Arjuna; uvaca -mondta; senayoQ-a seregek; ubhayoQ 
mindkettő; madhye-között; ratham-a harci szekeret; sthapaya -(kérlek),
állítsd meg; me-az enyém; acyuta-óh, Csalhatatlan; yavat- addig, míg;
etan - ezeket; nirik�e -megtekinthetem; aham -én; yoddhu-kaman
harcra vágyókat; avasthitan -felsorakozva a csatamezőn; kaiQ -kikkel;
maya - tőlem; saha -egy ü tt; yodh a vyam-harcolni; asmin -ebben;
ral)a -küzdelem; samudyame -próbában
FORD ÍTÁ S
Arjuna szólt:
Ó h, Csalhatatlan, kérlek hajtsd harci szekeremet a két sereg közé,
hogy láthassam, kik vannak jelen, kik vágynak a harcra, s kikkel kell
majd megküzdenem e nagy csatában 1
MAGYARÁ ZAT
Kr�i:ia, az Istenség Legfelsőbb Személyisége mindig gyengéd híveihez,
bizonyítja ezt az is, hogy indokolatlan kegyéből barátja szolgálatába állt.
Most, a szekér hajtójaként Arjuna utasításait kellett követnie, s mivel nem
vonakodott ezt megtenni, ezért szavahihetőnek, „csalhatatlannak" hívják.
Habár híve kedvéért elfogadta a kocsihajtó szerepét, ez mégsem vonta
kétségbe felsőbbrendűségét. Minden körülmények között Ő az Istenség
Legfelsőbb Személyisége, Hr�Ikefa, az összes érzékszerv ura.
Az Isten és szolgálói közötti kapcsolat transzcendentális és nagyon
kellemes. A szolga mindig kész szolgálni Őt, s hasonlóan, a bhaktával
szemben Isten, Kr�i:ia is mindig keresi erre az alkalmat. Az Úr nagyobb
örömét leli abban, ha nem Ő adja az utasításokat, hanem tiszta bhaktája
veszi fel ezt az előnyös szerepet Ő mindennek Ura, és senki sem áll felette
- vagyis mindenkinek követnie kell az Ő parancsait -, de ha tiszta bhaktája
utasítja, transzcendentális gyönyört érez.
Arjuna tiszta bhakta volt, s ezért nem akart harcolni unokatestvéreivel és
fivéreivel, de Duryodhana konoksága - aki sohasem hajlott a békés
megoldást indítványozó törekvésekre - kényszerítette erre. Ezért szerette
volna annyira látni a csatamezőn jelenlevő vezető személyiségeket. Habár a
békés megoldást kereső próbálkozás hiábavaló lett volna, ismét látni akarta
őket, hogy mennyire hajlottak a nem kívánt csata megvívására.
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yotsyam<in<in avek$e 'harh
ya ete 'tra samagatal)
dh<irtar<i$frasya durbuddher
yuddhe priya-cikfr$aval)

yotsyaman<in -akik harcolni fognak; avek$e hadd lássam; aham-én;
ye kik; ete- azok; atra - itt; samagatal) összegyűltek; dhartar<i$fra
sya- Dh[tara*a fia; durbuddhel) -gonosz szívű; yuddhe- a harcban;
priya-jót; cikfr$aval)-kívánva
-

-

-

FORD ÍTÁ S
Hadd lássam, kik jöttek el harcolni, hogy Dhrtara�tra gonosz szívű
fiának örömet szerezzenek!
MAGYARÁ ZAT
Nyílt titok volt, hogy Duryodhana bitorolni akarta a Pai_ic,iavák királysá
gát, s ennek érdekében apjával, Dh[tara�irával együttműködésben gonosz
terveket szőtt. A Duryodhanát pártolók sem lehettek különbek, mert ahogy a
szólás is tartja: „Madarat tolláról, embert barátjáról".
Arjuna látni akarta őket a csata kezdete előtt, megtudni, kikről van szó. De
béketárgyalást nem akart javasolni. Tény az is, hogy fel akarta becsülni az
erejüket, habár biztos volt a győzelemben, mivel Kr�i;ia ült mellette.
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senayor ubhayor madhye
sthapayitv<i rathottamam
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salfiayab - Saiijaya; uvdca -mondta; evam -eképpen; uktab-szólítva;
hr$ikesab - az Ú r Kr�i:iát; gu<fakesena-Arjuna által; bharata -óh,
Bharata leszármazottja; senayob -a seregeknek; ubhayob - mindkettőnek;
madhye-közepette; sthdpayitvd-odahelyezve; rathottamam-a legjobb
harci szekeret

FORD ÍTÁ S

Saöjaya folytatta:
Ó h, Bharata leszármazottja, Arjuna kérésére az Ú r K111}a a két sereg
közé hajtotta a pompás harci szekeret.
MAGYARÁ ZAT
Ebben a versben Arjunát Guc;lakesának nevezik. Gu<jdka álmot, alvást
jelent, az álom legyőzőjét pedig gu<fakesának hívják. Az alvás egyben
tudatlanság is. Arjuna tehát fölébe kerekedett az álomnak és a tudatlanság
nak, mert Kr�i:ia barátja volt Kr�i:ia igaz híveként még egy pillanatra sem
tudta elfelejteni Őt Ilyen egy bhakta természete. H a ébren van, ha alszik, a
bhakta mindig Kr�i:ia Nevére, formájára, jellemeire és kedvteléseire gondol.
Így legyőzi az álmot és a tudatlanságot. Ezt hívják Kr�i:ia-tudatnak, vagy
samadhinak.
Kr�i:ia Hr�Ikesa, vagyis minden élőlény gondolatainak és érzékszerveinek
irányítója, így megértette Arjuna szándékát, amikor az a seregek közé kívánt
hajtani. Ezért eleget tett Arjuna óhajának.
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bhi$ma-dro1Ja-pramukhatab
sarve$dm ca mahik$itdm
uvaca partha pasyaitdn
samavetdn k urün iti
bhi$ma-BhI�ma nagyatya; dro!Ja -Droi:ia, az oktató; pramukhatab
előtte; sarve$dm -mindenkit; ca -is; mahik$ildm - a világ vezéreit;
u vdca -mondta; pdrtha -óh, Partba (Prtha fia); pasya -lásd hát; etan
rnindegyiküket; sama vetdn -összegyűlteket; kurün - a Kuru dinasztia
összes tagját; iti-eképpen
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FORD ÍTÁ S

Bhisma, Drona és a világ többi vezérének jelenlétében így szólt
Hr� flce5a, az U r:
Lásd, óh, Partba, az itt összesereglett Kurukat!
MAGYA RÁ ZAT

Kr�i:ia a Felsőlélek minden élőlényben, s ezért megértette, hogy mi ment
végbe Arjuna gondolataiban. A hr�ikeia szó használata ezzel kapcsolatban
arra utal, hogy Ő tudott mindenről. A Partba szó, ami Kuntl (vagyis Prtha)
fiára (Arjunára) utal, szintén jelentős. Kr�i:ia barátilag tudatni akarta
Arjunával, azért egyezett bele a kocsihajtó szerepébe, mert Arjuna az Ő apja
(Vasudeva) nővérének, Prthának volt a fia. Mire gondolt Kr�i:ia, amikor így
szólt Arjunához: „Lásd a Kurukat!"? Talán Arjuna nem akart harcolni?
Kr�i:ia sohasem várt volna ilyet nagynénje, Prtha fiától. Így Kr�i:ia barát
ságosan tréfálva jövendölte meg Arjuna szándékát.

26. VERS

d�1q�qff(t4dl„q1q: ftf(A� fqijl+f(l1: 1
�
� �
31'14:11�1„+ftd�'„��wrrr
� �·� 1
�m� ij-.���rtitf 1 1 �� 11
tatrapasyat sthitán pártha}J
pitrn atha pitámahán
acáry<in matulan bhratrn
putrán pautran sakhirizs tath<i
svasurdn suhrdas caiva
senayor ubhayor api
tatra -ott; apasyat-láthatta; sthitan -állva; p<irtha}J -Arjuna; pitrn 
apákat; atha-is; pitamah<in-nagyatyákat; <icáry<in-tanárokat; matu
l<in-anyai nagybácsikat; bhratrn-fivéreket; putran-fiakat; pautr<in
unokákat; sakhin -barátokat; tathá-is; svasuran -apósokat; suhrda}J
jóakarókat; ca- is; eva-bizonyára; senayo}J-a seregeknek; ubhayo}J
mindkettőnek; api-beleértve
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FORD ÍTÁ S

És Arjuna látta, hogy atyái, nagyatyái, tanárai, anyai nagybátyjai,
fivérei, fiai, unokái, barátai, apósai és jóakarói is mind jelen voltak,
mindkét seregben.
MAGYARÁZAT

Arjuna sokféle rokont látott a csatatéren. Például olyanokat, mint
Bhürisrava, aki apja kortársa volt - s akit ezért a védikus szokások szerint
saját atyjaként tisztelt -, nagyapákat, mint Somadatta és Droi:iacarya;
tanárokat, mint :Krpacarya és Droi:iacarya; anyai nagybácsikat, mint Salya
és Sakuni; fivéreket, mint Kari:ia; unokatestvéreket, mint Duryodhana és
fivérei; fiakat, mint Lak�mai:ia; barátokat, mint Asvatthama; jóakarókat,
mint Kftavanna stb. Különösen sok barátot ismert fel a két felsorakozott
seregben.
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tan samfk$ya sa kaunteyal)
sarvan bandhün avasthitan
krpaya parayavi$fO
Vi$fdann idam abravft

tan-mindet; samfk$ya -miután megtekintette; sal)-ő; kaunteyal)
Kunu fia; sarvan -mindenféle; bandhün-rokonokat; avasthitan-ott
tartózkodó; krpaya-együttérzésből; paraya-magas fokú; avi$fal) 1esújtva; vi$fdan-keseregve; idam-így; abravft-szólt
FORD ÍTÁ S
Amikor Arjuna, Kunti fia meglátta a különféle rokonok és barátok
sokaságát, szívét részvét töltötte el, s így szólt:
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aljuna uvaca
dr$fvemam svajanam kr$1JG
yuyutsum samupasthitam
sfdanti mama gatrd!Ji
mukham ca parisu$yati
arjunaQ -Arjuna; uvaca - mondta; dn-fva -látván; imam -ezeket;
svajanam - rokonokat; kn-1Ja -óh, Kr�i:ia; yuyutsum -harcra vágyva;
samupasthitam -mind jelen; sidanti-reszketnek; mama-enyém; gatra
!JÍ-testtagok; mukham - ajak; ca-is; pa n·Su$yati-kiszárad
FORD ÍTÁ S
Arjuna szólt:
Kedves K �Qám, harci vágyban égő barátaim és rokonaim láttára
tagjaim reszketnek, és kiszárad az ajkam.
MAGYARÁ ZAT

Aki valódi odaadással és szeretettel él Kni:ia iránt, az rendelkezik a
félistenek összes jótulajdonságával, míg a nem hívő személy, bármennyire
fejlett anyagi jelleme van is (képzettség, kultúra stb.), híján van az isteni
jellemnek. Arjuna tiszta bhakta volt, s ezért a harctéren felsorakozott, az
egymás elleni harcra felkészült rokonai és barátai láttán együttérzés vett
rajta erőt. Saját katonái iránt természetesen már kezdettől fogva részvétet
érzett, de most még az ellenség katonáit is sajnálta, mert látta közelgő
halálukat. Midőn így gondolkodott, tagjai reszketni kezdtek, ajka kiszáradt.
Az egybegyűltek harci vágya igen meglepte. Gyakorlatilag az egész tábor
Arjuna vérrokona volt, akik most azért jöttek, hogy megküzdjenek vele. Ez
nagyon nyomasztóan hatott az olyan jószívű bhaktára, mint Arjuna. Habár
itt nem esik e m l í té s róla, mégis elképzelhetjük, nemcsak a tagjai reszkettek, s
száradt ki az ajka, de együttérzésében még sírt is. Mindez nem a gyengeség
jele volt, hanem jószívűségét tárta fel, ami nagyon is jellemző Kr�i:ia tiszta
bhaktájára.
Ezért írja a Srimad-Bhagavatam:
yasyasti bhaktir bhagavaty akificana
sarvair gu!Jais tatra samáste suráQ
haráv abhaktasya kuto mahad-gu!Já
mano-rathenásati dhávato bahiQ

74

Első Fejezet

„Aki rendíthetetlen odaadással és szeretettel szolgálja az Istenség Szemé
lyiségét, az rendelkezik a félistenek összes jótulajdonságával. De aki nem
híve az Úrnak, annak csupán anyagi tulajdonságai vannak, mert elméje
materiális síkon lebeg, s így egész biztosan megigézi a csillogó anyagi
energia." (Bhag. 5. 1 8. 1 2.)
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vepathul,z - remegés; ca -is; sarire-a testen; me- enyém; roma
har$a/.z-égnek álló haj; ca-is; jayate- történik; ga!J<f.ivam -GAT).Qlva
(Arjuna íja); sraritsate- kicsúszik; hastat-kézből; tvak-bőr; ca-is; eva
bizonyára; paridahyate-ég
FORD ÍTÁ S
Az egész testem remeg, hajam égnek áll. Ga�4iva íjam kicsúszik
kezemből, és bőröm tüzel.
MAGYARÁ ZAT
Két esetben remeg a test, és áll égnek a haj; vagy magasfokú lelki
extáziskor vagy anyagi félelem miatt A transzcendentális megvalósítás után
nincsen félelem. Ez alkalommal Arjunára anyagi ijedelem, pontosabban a
halál iránti rettegés hatott. Ez más tünetekből is nyilvánvaló: oly zavarttá
vált, hogy híres GAQQiva íja kezdett kicsúszni kezéből, s mivel a szíve tüzelte
belülről, bőrét égőnek érezte. Mindez az anyagi életfelfogásnak köszönhető.

30. VERS

� �ll=m�� 'WreTtr � l{ �: 1
RfimR � q��1fii f.r1Rrfüf;r � 1 1 � o 1 1

;r

Hadiszemle a kuruk�etrai csatamezőn

75

na ca foknomy avasth<ituriz
bhramatíva ca me mana/:I
nimittani ca pasyami
viparft<ini kefova
na -sem; ca-is; saknomi-képes vagyok; avasth<itum -megmaradni;
bhrahmati-megfeledkezvén; íva-mint; ca-és; me-enyém; manal:z
elme; nimittani-okoz; ca -is; pasyami-sejtek; viparft<ini-épp az ellen
kezőjét; kesava-óh, a KesI démon végzete (Kmia)
FORD ÍTÁ S
Nem bírok tovább itt állni! Kezdek megfeledkezni magamról, fejem
szédül. Ó h, Ke5i démon végzete, én csak rosszat sejtek.

MAGYARÁZAT
Türelmetlenségében Arjuna képtelen volt a csatatéren tovább maradni.
Gyengeségében elfeledkezett magáról.
Az anyagi dolgok iránt érzett túlzott vonzódás eredményezi azt, hogy az
ember megzavarodik. Bhayariz dvitfy<ibhinivefata/:I : az efféle félelem és a
lelki egyensúly elvesztése azoknál következik be, akiket túlságosan
befolyásolnak az anyagi állapotok. (Bhág. 1 1 .2.37.) Arjuna csak boldogta
lanságot sejtett. Úgy érezte, hogy még az ellenség felett aratott győzelem
sem fogja boldoggá tenni. A nimitta szónak igen nagy a jelentősége. Ha az
ember csupán bukást vár a jövőtől, akkor így gondolkodik: „Mit is keresek én
itt tulajdonképpen?" Mindenkinek önmaga, a saját érdeke és teste a
legfontosabb. A Legfelsőbb Én senkit sem érdekel. Arjunától elvárták, hogy
ne a saját érdekeit részesítse előnyben, hanem hódoljon meg Kr�Q.a akarata
előtt, mert Ő a valódi énérdeke mindenkinek. A feltételekhez kötött lélek
megfeledkezik erről, s ezért van kitéve az anyagi szenvedéseknek.
Arjuna úgy vélte, hogy még a csata megnyerése is csak bánatot és
szerencsétlenséget jelentene számára.
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na ca freyo 'nupasyami
hatva svajanam ahave
na karik$e vijayam k!$1Ja
na ca rajyam sukhani ca

na-sem; ca-is; freya� -jót; anupasyam i-látok; hatva -öléssel;
svajanam - saját rokonaimat; ahave-a harcban; na-sem; karik$e
vágyok; vijayam -győzelmet; k!$1Ja-óh, Kr�r;ia; na -sem; ca-is; ra
jyam-királyságot; sukhani-(ebből származó) boldogságot; ca-is

FORD ÍTÁ S
Nem látom, mi jó s zármazhat abból, ha megölöm rokonaimat e
harcban. Kedves K"qa, nem vágyom a győzelemre, és a királyság, a
dicső gyönyör sem kell nekem.
MAGYARÁ ZAT
A feltételekhez kötött lelkek nem tudják, hogy az igazi önérdekük
Vi�r;iuban ( Kf�r;iában) rejlik, s ezért az anyagi test kapcsolatainak rabjai
lesznek, remélve, hogy így majd boldoggá válhatnak. Illúziójukban
elfelejtették, hogy az anyagi boldogság forrása is Kr�r;ia. Úgy tűnik, hogy
Arjuna még a k�atriyák erkölcsi törvényeiről is megfeledkezett.
Az Írásokban azt olvashatjuk, hogy kétféle ember juthat el a hatalmas és
ragyogó Nap bolygóra. Az egyik a k�atriya, aki Kr�r:ia személyes utasítását
követvén, az első sorokban harcolva hal hősi halált, a másik pedig a lelki
kultúrának magát teljesen átadó, az anyagi életről való lemondás rendjében
( a sannyasában) élő személy.
Arjuna még az ellenségeit is vonakodott megölni, mit sem szólva
rokonairól. Azt hitte, sohasem lehet boldog az életben, ha megöli rokonait, s
ezért nem volt hajlandó harcolni, ahogyan egy jóllakott személynek sincsen
ínyére a főzés. Elkeseredésében elhatározta, elvonul az őserdőbe, és
magányos életet él. De k�atriya lévén szüksége volt egy királyságra, mert a
k�atriyák a kormányzáson kívül nem űzhetnek más foglalkozást Ám Arjuna
nem rendelkezett királysággal. Egyetlen lehetősége az volt, hogy megküzd
unokatestvéreivel, fivéreivel, és visszaköveteli az apjától örökölt birodalmat.
De ezt nem akarta. Ezért más választása nem volt, mint elvonulva az
őserdőbe, magányos, kesergő életet élni.
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32-35

kim no r<ijyena govinda
kim bhogair jfvitena v<i
ye$dm arthe karik$itam no
rdjyam bhogal) sukh<ini ca
ta ime 'vasthitd yuddhe
prd1J<ims tyaktvd dhanani ca
dcdrydl) pitaral) putr<is
tathaiva ca pit<imah<il)
m<itul<il) svasurdl) pautrdl)
sy<il<il) sambandhinas tatha
etdn na hantum icchdmi
ghnato 'pi madhusúdana
kim -mi {értelme); nal)-számunkra; ra1yena -a királyság; govinda
óh, Govinda; kim -mi; bhogail)-élvezet; jfvitena-ha élünk; vd-vagy;
ye$<im - akikért; arthe-érdekében; karik$ita m -kívánt; nal)-miénk;
r<ijyam -királyságot; bhogal)-anyagi élvezet; sukh<ini-mindenfajta bol
dogság; ca -is; te-mindegyikük; ime-ezek; a vasthitál) -helyezkednek;
yuddhe-ezen a csatamezőn; pr<i1Ján -életüket; tyaktva-feladva; dha
nani-vagyonukat; ca-is; dcdryal)-tanárok; pitaral)-atyák; putral) 
tiak; tath<i-valamint; eva-bizonyára; ca-is; pit<imahal)-nagyatyák;
mdtulal) - anyai nagybácsik; svaiurd� - apósok; pautral) - unokák;
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sya/a}J- sógorok; sambandhina}J-rokonok; tatha-valamint; etán-min
dezeket; na-soha; hantum-megölni; icchami-kívánom; ghnata}J
meggyilkolva; api-még ha; madhusüdana-óh, Madhu démon végzete
( .Kr�1.1a); api-még ha; trailokya-a három világ; rajyasya -a királyságok;
heto}J-cserében; kim -mit ( sem szólva); nu-csak; mahf-krte-a föld
miatt; nihatya-öléssel; dhartará$/ran-Dhft.ara�t.ra fiait; nal;-miénk;
ka-mi; prlti}J-gyönyör; syat-1esz (abban); janardana-óh, Janardana,
minden élőlény fenntartója
FORD ÍTÁ S
Ó h, Govinda, mit ér nekünk a királyság, a boldogság, vagy mit ér
maga az élet, ha a zok, akiknek kedvéért erre vágyunk, most itt
sorakoznak előttünk? Ó h, Madhusüdana, még ha én életben is
maradnék, miért kívánjam a halálukat, amikor tanítók, atyák, fiak,
nagyapák, nagybácsik, apósok, sógorok, u nokák és a teljes rokonság
előttünk áll, készen arra, hogy feláldozzák az életüket és vagyonukat?
Ó h, Janardana, minden lény fenntartója, én nemhogy ezért a Földért,
még a három világért sem vagyok hajlandó harcolni velük!
MAGYARÁ ZAT

Arjuna először Govindának szólítja Kr�1.1át, mert Ő jelent gyönyört az
érzékszerveknek és a teheneknek. E kifejezésteljes szó használatával Arjuna
arra utal, mi az, ami valóban kielégíti az érzékszerveinket Habár Govindá
nak nem ez a feladata, mégis, a mi érzékszerveink is automatikusan
kielégülnek, ha az Övéinek próbálunk örömöt szerezni. Ám az emberek
sajnos anyagi módon akarják kielégíteni az érzékszerveiket. Szeretnék, ha
Isten segítene ebben, de az Úr csak annyiban szerez örömöt az élőlények
érzékszerveinek, amennyiben megérdemlik, és nem úgy, ahogyan azt
megkívánják. De ha az ember az ellenkező utat választja - vagyis nem a
saját, hanem Govinda érzékszerveinek próbál örömöt szerezni -, akkor
Govinda kegyéből minden kívánsága teljesül.
Arjunának a közössége és családtagjai iránti mély szeretete az irántuk
érzett részvétben nyilvánult meg, ezért nem akart harcolni ellenük. Az is
természetes, hogy mindenki szereti fitogtatni vagyonát barátai és rokonai
előtt, ám Arjuna attól tartott, hogy képtelen lesz együtt élvezni javait
barátaival és rokonaival, ha közülük többen meghalnak a háborúban. Ez
tipikusan materialista gondolkodás. A transzcendentális élet azonban nem
ilyen. Mivel a bhakta Kr�1.1a kívánságának akar eleget tenni, ezért, ha Kr�1.1a
úgy akarja, elfogadhat mindenféle vagyont az Ő szolgálatában, máskülönben
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még egy fillért sem. Arjuna nem akarta megölni a rokonait, s úgy vélte, ha ez
mégis szükségszerű lenne, akkor azt tegye meg Kr�i:ia személyesen. Most
még nem tudta, hogy Kr�i:ia eszközévé kellett volna válnia, mert az Úr már
megölte őket, mielőtt a csatatérre jöttek volna. Erre a tényre a későbbi
fejezetekben fog fény derülni. Arjuna természetéből adódóan bhakta volt, s
így érthető, miért nem akart bosszút állni gonosz fivérein és unokatestvérein,
ám Kr�i:ia terve szerint mindegyiküknek meg kellett halnia. Egy bhakta
sohasem akar bosszút állni a vétkesen, Isten azonban nem tűri, ha gonosz
emberek ártanak híveinek. Megbocsát az Őellene vétkezőknek, de azoknak
nem, akik a híveit bántják. Ezért Kr�i:ia határozott szándéka a bűnösök
megölése volt, annak ellenére, hogy Arjuna meg akart bocsátani nekik.
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papam eva.frayed asmdn
hatvaitdn atatayinalJ,
tasman narha vayam hantum
dhartara$fran svabdndhavan
svajanam hi katham hatva
sukhinalJ, syama madhava

papam -bünöket; eva-bizonyára; a.frayet-fel kell venni; asman 
nekünk; hatva-gyilkolással; etan -ezeket; atatayina}J, - támadókat;
tasmat-ezért; na -soha; arha}J,-nem helyes; vayam -nekünk; hantu m 
ölni; dhartara$frán-Dhftarawa fiait; svabándhavan -barátokkal együtt;
svajanam-rokonokkal; hi-bizonyára; katham -hogyan; hatva-gyilko
lással; sukhina}J,-boldogok; syama -leszünk; madhava-óh, Madhava,
szerencse istennőjének ura ( Kr�i:ia)
FORD ÍTÁ S
A bűn fog hatalmába keríteni bennünket, ha legyilkoljuk a támadókat.
Ezért nem helyes, ha megöljük barátainkat és Dhrtara�tra fiait. Mit
nyernénk ezen, óh, Madhava, szerencse istennőjének ura, és hogyan
lehetnénk boldogok saját rokonaink élete árán?
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MAGYA RÁ ZAT

A védikus előírások szerint hatféle agresszor van: 1) a mérget adó, 2) a
gyújtogató, 3) a halálos fegyverrel támadó, 4) a vagyont rabló, 5) a más
földjét elfoglaló és 6) a más feleségét elrabló. Az efféle agresszorokat
azonnal meg kell ölni, s ez nem számít bűnnek. A támadók legyilkolása
természetes dolog lehet egy közönséges ember számára, ám Arjuna nem volt
az. Tulajdonságai egy szentre vallottak, s ehhez méltóan akart bánni az
ellenségeivel is. De az efféle szenteskedés nem méltó egy k�atriyához. Habár
az államban vezető szerepet betöltő embertől elvárják, hogy szent életű
legyen, ez nem jelenthet egyben gyávaságot is.
Az Úr Rama például olyannyira jámbor volt, hogy a nép igen szeretett az
Ő királyságában (a R.ama-rajyaban) élni. Ő azonban sohasem viselkedett
gyáván. Ravai;ia is támadónak számított, mert elrabolta Sitat, Rama
hitvesét; de az Úr Rama erre olyan leckét adott neki, ami párját ritkítja az
egész világban.
Arjuna esetében azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy nem
közönséges gonosztevökről volt szó, hanem nagyapáiról, tanárairól,
barátairól és rokonairól. Ezért Arjuna úgy vélte, nem szabad úgy bánni
velük, mint a közönséges ellenséggel. Ezenkívül egy szent embertől elvárják,
hogy mindenkinek megbocsásson, s a jámborok az efféle előírást fonto
sabbnak tartják bármely politikai szükségmegoldásnál. Arjuna úgy gondolta;
ahelyett hogy politikai okokból megölné saját rokonait, jobb lenne, ha vallási
meggyőződésből, j ámbor emberhez méltóan megbocsátana nekik. Ezért nem
látta értelmét a csupán ideiglenes, testi boldogság kedvéért való öldöklésnek.
Az ebből adódó királyság és anyagi élvezet nem tart örökké, így miért
kockáztassa életét és lelke örök üdvösségét azzal, hogy legyilkolja saj át
rokonait? Ezzel kapcsolatban nagy jelentőségű a „Madhava" név, amellyel
Arjuna Kr�i;iát szólítja. Ezzel arra akart rámutatni, hogy Kr�i;ia a szerencse
istennőjének ura, s ezért nem szabad olyasmire kérnie, ami végül
szerencsétlenséget okoz. Kr�i;ia azonban soha senkit nem sodor sze
rencsétlenségbe, főleg híveit nem.
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yadyapy ete na pasyanti
lobhopahata-cetasab
kula-k$aya-krtam do$am
mitra-drohe ca pdtakam
katham na jrieyam asmabhib
pdpdd asmdn nivartitum
kula-k$aya-krtam do$am
prapasyadbhir janardana
yadi-ha; api-bizonyára; ete-ők; na -nem; pasyanti-látnak; /obha
kapzsiság; upahata-erőt vett rajtuk; cetasab -a szívüket; kula-k$aya -a
család kiírtása; krtam -megtett; do$am -vétek; mitra-drohe-barátokkal
való veszekedés; ca-is;pdtakam-bünök, s azok visszahatásai; katham 
miért; na-nem; jrieyam -ezt tudni; asmabhib-általunk; pdpdt-bünök
től; asmdt-jómagunk; nivartitum -megszüntetni; kula-k$aya-egy di
nasztia kipusztulását; krtam -így téve; do$am-bünt; prapasyadbhib 
azoktól, akik képesek látni;janardana-óh, Janardana, lények fenntartója
(Kr�i:ia)
FORD ÍTÁ S
Ó h, Janardana, habár ezek az emberek a kapzsiságtól hajtva nem
látnak semmi hibát abban, hogy barátaikkal veszekedjenek, vagy hogy
kiirtsák saját családjukat, miért tennénk így mi, akik tudjuk, hogy mi a
bün?
MAGYARÁ ZAT

Ha az ellenfél kihívja, egy k�atriyának nem szabad visszautasítania a
harcot. Hasonlóan, a szerencsejátékra (pl. kockajátékra) való kihívást is el
kell fogadnia.
Druyodhana és társai rákényszerítették a harcra, így Arjuna nem tudta
megtagadni azt. Mégis úgy vélte, hogy Duryodhana elvakultságában nem
láthatta a kihívás eredményét, míg ő előre tudott a gonosz következ
ményekről, s így nem fogadhatta el azt. A kötelesség csak akkor kötelező, ha
jó eredmény születik, máskülönben nem. Fontolóra véve tehát a mellette és
az ellene szóló érveket, Arjuna úgy döntött nem fog harcolni.
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kula-k$aye pra!Jasyanti
kuta-dharmö.IJ sanö.tanö.IJ
dharme na$fe kutam krtsnam
adharmo 'bhibhavaty uta
kuta-k$aye-a család kiírtásában; pra!Jasyanti-meg fognak semmisülni;
kuta-dharmal; -a családi hagyományok; sanö.tanal; örök; dharme
vallásban; na.}'fe- lerombolva; kutam -családot; krtsnam -egyform án;
adharmal;-vallástalan; abhibhavati-átváltozik; uta-úgy mondják
-

FORD ÍTÁ S
A dinasztia kipusztu lásával az örök családi hagyományok is
kivesznek, s az életben maradt családtagok vallásellenes életet fognak
élni.
MAGYARÁ ZAT

A van;iasrama rendszerben sok vallásos szokás van, amelyek célja, hogy
helyesen neveljék a családot az élet lelki értékeinek elérésére. Ezért a tisztító
folyamatért - amely a születésnél kezdődik, s a halállal ér véget - az
idősebb családtagok a felelősek. Az ő halálukkal azonban ezek a lelkileg
tisztító családi hagyományok megszűnhetnek, s bekövetkezhet az a veszély,
hogy a fiatal nemzedék a vallástalan szokásokat felvéve elveszíti a lelki
üdvösség lehetőségét Ezért a család öregjeit semmi szín alatt sem szabad
megölni.
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adharma-vallástalanság; abhibhavat-túlsúlyba került; kr.Hia -óh,
Kr�Qa; pradu$yanti-el fognak fajulni; ku/a-striyal) -a család hölgytagjai;
stri$u-az asszonynépé; du${dsu -megrontván; vdr$�eya -óh, Vr�Qi
leszármazottja; jayate-lesz; var�a-sarikarab -nem várt utódok
FORD ÍTÁS
Ó h, Kn�a, a vallástalanság meghonosodásával elfajulnak a család
nőtagjai, ami azután, óh, Vn�i leszármazottja, nem várt utódokat fog
eredményezni.
MAGYARÁ ZAT

Az emberi társadalomban a békének, a jólétnek és a lelki fejlődésnek az
Istenszerető lakosság léte az alapja. A VarQasrama vallás szabályai oly
módon vannak lefektetve, hogy az államban - az általános lelki fejlődés
javára - egy vallásos nép akarata érvényesüljön. Az ilyen lakosság léte a
nők erkölcsi tisztaságán és hűségén múlik. Ahogyan a gyermekek könnyen
tévútra térhetnek, hasonlóan, a nők is nagyon hajlamosak az elfajzásra.
Éppen ezért a család idősebb tagjainak védelmeznie kell a gyermekeket és a
nőket az ilyen veszélytől. Ha a nők különféle vallásos gyakorlatokkal vannak
lefoglalva, akkor nem fognak tévútra térni, s nem követnek el házasságtörést.
CaJ)akya PaQ<;iit szerint a nők általában nem igen értelmesek, s így nem
megbízhatóak. Ezért erkölcsösségüket és hűséges odaadásukat a hagyo
mányos vallásos cselekedetek gyakorlása által kell fejleszteni. Ily módon
Istenszerető nemzedéket fognak szülni, amely képes lesz beilleszkedni a
vafJ)asrama rendszerbe. A vafJ)asrama-dharma megszűntével a nők ter
mészetesen felügyelet nélkül fognak cselekedni, szadadon érintkeznek a
férfiakkal - vagyis házasságtörést követnek el -, s az eredmény egy nem
várt nemzedék lesz. A felelőtlen férfiak is házasságtörést okoznak, így a nem
várt nemzedék el fogja árasztani a társadalmat, aminek majd háborúk és
járványok (például pestis) lesznek a következményei.
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sarikaralJ - nem várt gyerekek; narakaya -pokoli; eva -bizonyára;
ku/a-ghnánam -a családot gyilkolóktól; kulasya-a családtól; ca-is;
patanti-lezüllenek; pitaralJ -ősatyák; hí-bizonyára; e.)'dm -tőlük;
lupta- megvont; pi1J<J,a-áldozatok; udaka-víz; krz"yá/J -elvégzése
FORD ÍTÁ S
A nem várt nemzedék szaporodása pokoli helyzetet teremt a
családnak és a családi hagyományokat lerombolóknak. Az ilyen romlott
családokban nem áldoznak ételt és italt az ősatyáknak.
MAGYARÁZAT

A gyümölcsöző cselekedetek (karma-ká1J<f,a ) szabályai szerint időnként
ételt és vizet kell áldozni a család ősatyáinak. Ez Vi�i:iu imádatával van
egybekapcsolva, mert ha Vi�i:iu ételmaradékát fogyasztja az ember, akkor
megszabadulhat a karma mindenféle bűnös visszahatásától. Néha az
ősatyák is ilyentől szenvednek, s az is megtörténhet, hogy némelyikük még
durva-fizikai testhez sem jut, hanem arra kényszerül, hogy a finom-fizikai
testben szellemként maradjon. Így amikor a leszármazottak a prasada
maradékait ajánlják az ősatyáknak, megszabadíthatják őket a szellemi és
más nyomoníságos léttől. Az ősatyák megsegítése családi hagyomány, s az
odaadó szolgátatot nem végzők számára az ilyen rituáció kötelező. Az
odaadó szolgálatban élőknek nem szükséges az ilyen és ehhez hasonló
szertartások betartása, mert Kr�r:iát szolgálva sok százezer ősatyát is
megmenthetnek a különféle nyomoníságoktól. A Srlmad-Bhagavatam írja:
devar$i-bhütapta-nr1Jariz pitr1Jam
na kirikaro náyamr1Jl ca rájan
sarvátmana yalJ fara1Jam fara1Jyam
gato mukundam parz"hrtya kartam
„Aki Mukundának, a feszabadulás adójának lótuszvirág lábánál keres
menedéket, és aki minden más kötelezettséget feladott, nagy komolysággal
haladva ezen az úton, annak nincsenek kötelezettségei sem a félistenek, a
bölcsek, a családtagok, az emberiség, az ősatyák, sem pedig más közönséges
élőlény iránt" (Bhag. 1 1 .5.4 1 .).
Az efféle kötelezettségeknek tehát automatikusan eleget tesz az ember, ha
az Istenség Legfelsőbb Személyiségét szeretettel szolgálja.
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42. VERS

do$air etai}J kula-ghn<in<im
vanJ.a-sarikara-k<irakai}J
uts<idyante jati-dharm<i}J
kula-dharmds ca sdsvatd}J
do$ai}J-ilyen hibák által; etai}J mindezek; kula-ghndndm - a család
elpusztitójától; van:ia-sarikara-nem várt gyerekek; karakai}J - a cselek
vőktől; utsadyante-pusztulást okoznak;jati-dharma}J -közösségi terveze
tek; kula-dharmd}J családi hagyomány; ca is; sdsvatd}J-örök
-

-

-

FORD ÍTÁ S
A családi hagyományok pusztítóinak gonosz tettei véget vetnek a
különféle közösségi tervezeteknek és a családok jólétét szolgáló cseleke
deteknek.
MAGYARÁZAT

A sanatana-dharmát vagy másnéven a va11.1asrama-dharma négy
osztályát, valamint a családot védelmező előírásokat úgy tervezték, hogy az
emberi társadalom minden tagja felszabadulhasson az anyagi világból. Ezért
a va11.1asrama-dharma hagyomány megtörése a felelőtlen vezetők által
káoszt okoz a társadalomban, aminek eredményeképpen az emberek
megfeledkeznek az élet igazi céljáról, Vigiuról. Az ilyen vezetők vakok, és
csak a pusztulásba sodorják követőiket.

utsanna-kula-dharmd!Jdm
manU$Yd1Jdm janardana
narake niyatam vaso
bhavatity anususruma

86

Első Fejezet

utsanna -elrontott; ku/a-dharmd!Jdm -a családi hagyományokkal
rendelkezőktől; manu$ydndm -ilyen emberektől; janardana- óh, Kr�i:ia,
lények fenntartója; narake-pokolban; niyatam -mindig; vasab -otthon;
bhavt;lti-lesz; iti-eképpen; anususruma-hallottam a tanítványi lánctól

FORD ÍTÁ S
Ó h, Janardana, népek fenntartója, a zt hallottam a tanítványi lánc
által, hogy a családi hagyományokat lerombolóknak mindig a pokolban
a helyük.
MAGYA RÁZAT
Arjuna nem a saját, személyes tapasztalatára hivatkozik, hanem azt
ismétli, amit a hiteles forrásoktól hallott. Ez a módja az igazi tudás
elsajátításának. Az ember nem remélhet tényleges tudást, ha nem kap
segítséget egy megfelelő személytől, vagyis olyantól, aki már elsajátította
ezt. A van.iasrama-dharma rendszer szerint az embernek halála előtt át kell
mennie egy folyamaton, ami megtisztítja az elkövetett bűnös cselekedetektől.
Ezt a folyamatotprayascittá-nak hívják, s ezt mindenkinek végig kell járnia,
aki csak egy rossz tettet is elkövetett életében. Ellenkező esetben egészen
biztos, hogy pokoli bolygókra kerül, ahol előző bűnös cselekedetei
eredményeképpen nyomorúságos életben lesz része.

44. VERS

aho bata mahat-papam
kartum vyavasita vayam
yad rajya-sukha-lobhena
hantum svajanam udyatdb
ahab -óh, jaj; hata -milyen különös; mahat-nagy; papam -bűnök;
kartum - cselekedni; vyavasitab -elhatároztuk; vayam -mi; yat-úgy,
hogy; rdjya-királyság; sukha-lobhena-mohón vágyva a (királyi) boldog
ságra; hantum-ölni; svajanam-rokonokat; udyatab -megpróbálunk

Hadiszemle a kuruk�etrai csatamezőn

87

FORD ÍTÁ S
Ó h , jaj, mily különös, hogy a királyi gyönyörök utáni vágytól hajtva
súlyos bűnök elkövetésére készülünk!
MAGYARÁ ZAT

A világ történelmében bőven akad példa arra, hogy önző érdekektől
hajtott személyek képesek voltak olyan súlyos bűnök elkövetésére, mint saját
apjuk, anyjuk, vagy fivéreik legyilkolása. De Arjuna Kr�i:ia jámbor híveként
mindig tudatában volt az erkölcsi törvényeknek. Éppen ezért mindent
megtett, hogy elkerülje a harcot
45. VERS
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yadi mám apratfkáram
asastram sastra-pálJ,ayalJ
dh<irtará$fr<i ralJ.e hanyus
tan me k$emataram bhavet

yadi-még ha; m<im -nekem; apratfkáram -ellenállás nélkül; asa
stram -teljes fegyverzet nélkül; sastra-p<ilJ.ayalJ-akiknek fegyver van a
kezükben; dh<irtar<i${r<ilJ-Dhrtará*a fiai; ralJ.e-a csatamezőn; hanyulJ
megölhetnek; tat-az; me-enyém; k$emataram-jobb; bhavet-lesz
FORD ÍTÁ S
Inkább haljak meg ellenállás nélkül és fegyvertelenül a Dhftari�tra
fiak kezétől, mintsem harcoljak ellenük.
MAGYARÁ ZAT

A k�atriyák harci szabályai szerint a fegyvertelen és ellenállást nem
tanúsító ellenséget nem szabad megtámadni. Arjuna azonban elképesztő
módon úgy döntött, hogy még akkor sem küzd, ha megtámadják. Nem vette
figyelembe, hogy a másik fél mennyire akarta a harcot Mindez azt
bizonyítja, hogy Kr�i:ia nagy híve, és meleg szívvel érző ember volt
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safijaya uvaca
evam uktvarjunal) sarikhye
rathopastha upavi§at
visrjya sa-faram capam
foka-sam vigna-manasal)

safijayalJ- S aftjaya; uvaca-mondta; evam -így; uktva-szólván; arju
nal)-Arjuna; sarikye- a csatamezőn; ratha -harci szekér; upastha/)
elhelyezkedve; upavisat-ismét leült; visrjya -félretéve; sa-faram-nyíl
vesszőkkel együtt; capam -az íjat; foka-kesergés; sam vigna -kedvét
vesztve; manasal)-az elméjében
FORD ÍTÁ S
Saöjaya mondta:
Így szólt Arjuna a csatatéren, majd íját és nyilát félredobva leült
harci szekerén, s szivét elborította a bánat.
MAGYARÁZAT
Az ellenség helyzetének szemügyre vétele közben Arjuna felállt harci
szekerén, de most annyira erőt vett rajta a szomorúság, hogy íját és nyilait
félredobva ismét leült
Egy ilyen kedves és jószívű bhakta, aki odaadóan, szeretettel szolgálja az
Urat, érdemes arra, hogy elnyerje az önvalóról szóló tudást

Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a S rtmad Bhagavad-glta
e/só fejezetéhez, melynek címe: A seregek megtekintése a kuruk�etrai
csatamezőn.
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A Bhagavad-gita tartalmának kivonata
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sarijaya uvaca
taril tatha krpayavi�fam
asru-pún)dku/ek$G1JGm
vi$ddantam idam vakyam
uvaca madhusüdana}J
safljaya}J uvdca - S aiij aya mondta; tam -Arjunának; tatha-így;
krpaya- részvéttöl; ávi,f{am -lesújtva; a.fru-pür1Ja-könnyekkel teli;
aku/a -kedvetlen; ík$a1Jam -szemek; vi$ídanta m -panaszkodva; idam
ezeket; vákyam -szavakat; uváca-mondta; madhusüdana}J-a Madhu
démon végzete ( Kr�i:ia)
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FORD ÍTÁ S

Saöjaya mondta:
Arjuna együttérzését, nagy bánatát és könnyező szemeit látván így
szólt Madhusüdana:
MAGYARÁZAT

Az anyagi részvét, a panaszkodás és a könnyek mind az igazi énről való
tudatlanság jelei. Az önmegvalósítás részvétet jelent az örök lélek iránt
A madhusüda szó nagy jelentőséggel bír ebben a versben. Madhu egy
démon volt, akit Srt Kr�l).a megölt Arjuna azt szerette volna, ha most a
félreértés démonával is végez, azzal, aki megakadályozta kötelessége
végrehajtásában. Senki sem tudja, mi iránt kell részvétet éreznie. Például a
fuldokló ruhája iránt érzett részvét értelmetlenség. A tudatlanság óceánjában
fuldoklón sem segíthetünk azzal, ha csak külső ruháját, a durva-fizikai testét
mentjük meg. Aki ezt nem tudja, és ezért csak a külső ruha miatt
panaszkodik, azt südrának, vagyis fölöslegesen kesergőnek hívják. De
Arjunához k�atriya létére az ilyen viselkedés méltatlan volt.
Srt Kr�l).a azonban véget vethet a tudatlan ember kesergésének. E célból
énekelte el a Bhagavad-gitát. Ez a fejezet az önmegvalósításról oktat
bennünket az anyagi test és a lelki lény analitikus tanulmányozásával. Az
oktatást maga a legfelsőbb hiteles forrás, Srt Kr�l).a irányítja. Ez a
megvalósítás csak akkor lehetséges, ha a gyümölcsöző cselekedetekre vágyó
élőlény az igazi én tudatában cselekszik.
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fri bhagaván uváca
kutas tvá kasmalam idam
vi�ame samupasthitam
anárya-ju�fam asvargyam
akirti-karam arjuna

sri bhagaván uváca-az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
kuta� - honnan; tvá-neked; kasmalam-fertőzöttséget; idam -ezt (a
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panaszkodást); vi$ame-kritikus időpont; samupasthitam -jött; antirya
akik nem tudnak az élet értékéről;ju$fam -gyakorolt; asvar.gyam - ami nem
juttatja el az embert a felsőbb bolygókra; akirti becstelenség; karam
valaminek oka; arjuna-óh, Arjuna
-

FORD ÍTÁ S
Bhagavan, a Legfelsőbb Személy szólt:
Kedves Arjunám, hogyan fertőzhettek meg ezek a tisztátalanságok
téged? Ez nem méltó az olyan emberhez, aki ismeri az élet fen nköltebb
értékeit. Az ilyen viselkedés nem a felsőbb bolygókra, hanem a becste
lenséghez vezet.
MAGYARÁZAT

Kr�i:ia és az Istenség Legfelsőbb Személyisége egy és ugyanaz. Ezért
hívják Öt az egész Bhagavad-gftdn keresztül bhagavdn-nak. Bhagavan az
Abszolút Igazság végső, legteljesebb arculata. Az Abszolút Igazságot három
fokon valósítják meg: 1 ) mint Brahmant, a személytelen, mindent-átható
Lelket, 2) mint Paramatmát, vagyis a Legfelsőbb minden élőlény szívében
helyhezkötött arculatát és 3) mint Bhagavant, vagyis az Istenség Legfelsőbb
Személyiségét, Sri Kr�i:iát.
Erről a Srfmad-Bhagavatam ír:
vadanti tat tattva-vidas tattvam yaj jfidnam advayam
brahmeti paramtitmeti bhagavdn iti fabdyate
„Az Abszolút Igazságot annak ismerője három fokban valósítja meg. E
három fok mind azonos, és Brahmannak, Paramatmának, valamint
Bhagavannak ismerik." (Bhag. 1 .2. 1 1 .)
Ezt a három isteni arculatot a Nap példájával lehet megmagyarázni. A
Napnak is három arculata van, mégpedig a napfény, a felszín és maga a
bolygó. A napfény tanulmányozása csak kezdet, míg a Nap felszínének
vizsgálata már fejlettebb tanulmányozás, de a legjobb az, ha valaki képes
bejutni magába a Napba. A közönséges tanulók, akik megelégszenek a
napfény tanulmányozásával - annak egyetemes kiterjedésével és szemé
lytelen természetének sugárzásával -, azokhoz hasonlíthatók, akik az
Abszolút Igazságnak csak a Brahman arculatát valósították meg. Az ennél
tovább haladó tanuló megismerheti a Nap felszínét, amit az Abszolút
Igazság Paramatma arculatának felismeréséhez hasonlítanak. De a Leg
felsőbb Abszolút Igazság személyes vonásainak megvalósítása olyan,
mintha a tanuló a Nap szívébe hatolna. Ezért a bhakták, vagyis az Abszolút
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Igazság Bhagavan arculatát megvalósító transzcendentalisták a legered
ményesebbek. Annak ellenére, hogy az Abszolút Igazságot tanulmányozók
mind ugyanazt a témát vizsgálják - mert a napfényt, a Nap felszínét és a
bolygó belső jellemzőit nem lehet egymástól elválasztani -, e három
különböző fokot tanulmányozó mégis külön kategóriába tartozik.
Parafara Muni, Vyasadeva apja, s a kiváló hiteles szakértő pontosan
megmagyarázta a szanszkrit bhagavan szó értelmét. Az összes vagyont,
hatalmat, hírnevet, szépséget, tudást és a lemondani tudás jellemét birtokló
Legfelsőbb Személyiséget Bhagavannak hívják. Sok olyan személy él, aki
végtelenül gazdag, roppant hatalmas vagy rendkívül szép, világhírű, esetleg
kimagaslóan képzett és lemondó is. Mégsem állíthatja senki sem magáról
azt. hogy ö rendelkezik az összes vagyonnal és hatalommal stb. Csak Kr�i:ia
mondhatja ezt, mert Ö az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Egy élőlény
sem - beleértve Brahmat, az Úr Sivát és Narayai;iát - rendelkezik annyi és
olyan fokú teljességgel, mint Kr�i;ia. Ezért maga Brahma arra a követ
keztetésre jut (s erről a Brahma-samhita című művében olvashatunk), hogy
Kr�i:ia az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Vele senki sem egyenlő, s Ö
felülmúlhatatlan is. Ö az elsődleges Úr, Bhagavan, akit Govindaként is
ismernek, minden ok legfelsőbb oka.
fsvara}J parama}J kHlJalJ sac-cid-ananda-vigraha}J
anadir adir govinda}J sarva-kdral)a-karal)am
„ Sok olyan személy létezik, aki rendelkezik Bhagavan jellemvonásaival,
de közülük Kr�i:ia a legfelsőbb, mert Ő mindenkinél teljesebben birtokolja
azokat. A Legfelsőbb Személy Ö, kinek teste örök, tudással és üdvösséggel
teljes. Ö az elsődleges Úr, Govinda, minden ok oka." (Brahma-samhita
5 . 1 .)
A Srimad-Bhagavatam is közli az Istenség Legfelsőbb Személyisége
megjelenéseinek sorát, de Kr�i;iát az Istenség eredeti Személyiségeként írja
le, akiből sok-sok inkarnáció és személyes Istenség árad:
ete camfo-kala}J pumsa}J kr�lJas tu bhagavan svayam
indran"-vyakulam lokam mrlfayanti yuge yuge
„Az Istenség itt közölt inkarnációi mind vagy teljes, vagy teljes értékű
részleges kiterjedései az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, aki maga
Kr�i:ia." (Bhag. 1 . 3 .28)
Ezért Kr�i:ia az Istenség Legfelsőbb eredeti személyisége, az Abszolút
Igazság, a Felsőlélek és a személytelen Brahman eredete.
Arjuna panaszkodása rokonai sorsa miatt az Istenség Legfelsőbb Szemé
lyiségének jelenlétében valóban nem illő, Kr�i:ia ezért meglepetését a kutas
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(honnan) szóval érzékelteti. Az efféle férfiatlan érzékenység sohasem
várható egy olyan személytől, aki az aryanokként ismert civilizált emberek
osztályába tartozik. Az aryan szó olyan egyéneket jelöl, akik ismerik az élet
igazi értékét, s akiknek civilizációja a lelki megvalósításon alapul. Az anyagi
életfelfogástól vezérelt tömegek nem tudják, hogy az élet valódi célja az
Abszolút Igazság, Vi�QU, vagyis Bhagavan megvalósítása. Az ilyen
embereket az anyagi világ felszínes vonásai igézték meg, ezért nem tudják,
mit értsenek felszabadulás alatt. Azokat, akiknek sejtelmük sincs az anyagi
kötelékekből való felszabadulásról, nem lehet aryanoknak nevezni.
Habár Arjuna k�atriya volt, mégis megtagadta a harcot, s ezzel eltért az
előírt kötelességétől. Az efféle gyávaság nem illő az aryanokhoz. A köte
lességtől való elhajlás azonban nemhogy a lelki életben nem segít, de még
csak hírnevet sem szerez ebben a világban. Kr�Qa nem helyeselte Arjuna
rokonai iránt érzett úgynevezett részvétét.
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klaibyam ma sma gamal) partha
naitat tvayy upapadyate
k$udram hrdaya-daurbalyam
tyaktvottÍ$fha parantapa

klaibya m - tehetetlenség; ma -ne; sma -vedd; gamal) -engedj;
partha-óh, Prtha fia; na- soha; etat-így; tvayi-hozzád; upapadyate
illő; k$udram -nagyon csekély; hrdaya-szív; daurbalyam -gyengeség;
tyaktva feladni; utti${ha -kelj fel; parantapa -óh, ellenség fenyítője

-

FORDÍTÁS
Ó h, Prtha fia, ne hódolj meg tehát e lealázó tehetetlenség előtt, mert ez
nem illő hozzád ! Óh, ellenség fenyítője, válj meg a szív e kicsinyes
gyengeségétől, és harcra fel 1
MAGYARÁZAT
Arjunát ebben a versben Prtha fiaként szólítják. Prtha Kr�Qa apjának, Va
sudevának a nővére, tehát Arjuna Kr�Qa vérrokona volt. Ha egy k�atriya fia
megtagadja a harcot, akkor ő csak névleg k�atriya, s ugyanez vonatkozik egy
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brahmaQa fiúira is, ha istentelen életet él. Az ilyen hitvány k�atriya és
brahm�a- utódok csak szégyent hoznak a szülőkre. Kr�Qa nem szerette
volna, ha Arjunából is érdemtelen k�atriya sarj válik. Arjuna Kr�Qa
legmeghittebb barátja volt, s ezért a Ő közvetlen irányítását élvezte. De
minden bizalom ellenére Arjuna becstelenül cselekedett volna, ha feladja a
harcot. Ezért mondta Kr�Qa: az ilyen viselkedés nem méltó Arjuna
személyiségéhez. Arjuna azzal érvelt, hogy a tiszteletre méltó BhI�ma és a
rokonai iránt érzett szánalomból akar elállni a küzdelemtől, ám Kr�Qa
véleménye szerint a hiteles források nem helyeslik az ilyen viselkedést. Ezért
az efféle nagylelkűségtől, vagy az úgynevezett erőszak nélküliségtől meg kell
válnia az olyan személynek, mint Arjuna, aki Kr�Qa közvetlen vezetése alatt
állott.
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arjuna uvtica
katham bhf$mam aham sarikhye
dr01;am ca madhusüdana
Í$Ubhil;. pratiyotsytimi
pü}tirhtiv arisüdana

arjunal;. u vtica -Arjuna mondta; katham -hogyan; bhf$mam -BhI�mát;
aham -én; sarikhye-a harcban; dro � am -Dronát; ca - is; madhu
südana-óh, Madhu démon végzete; Í$ubhil;. -nyíllal; pratiyotsyami
fogom visszahárítani;püjti arhau-akik imádatra méltóak; arisüdana -óh,
ellenség legyőzője
FORD ÍTÁ S
-

Arjuna szólt:
Ó h, Madhu végzete, hogyan támadhatok én nyilakkal olyan
harcosokra, mint Bhi�ma és Drof}a, akik méltók arra, hogy imádjam
őket?
MAGYARÁZAT

A tiszteletre méltó elöljárók, mint BhI�ma, a nagyatya és DroQa, a tanító,
mindig imádatra méltóak. Még ha ők támadnának, sem lenne szabad kezet
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emelni rájuk. Az általános illem azt tanítja, hogy a feljebbvalókkal még
szócsatába sem szabad bocsátkozni. Hogyan harcolhatna ellenük, ha
egyszer tilos velük nyersen bánni, még ha durván viselkednének is? Vajon
megtámadná valaha is Kr�J.la saját nagyatyját, Ugrasenát és tanárát,
Sandipani Munit? Így érvelt Arjuna.
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gurün ahatwi hi mah<inubh<iv<in
freyo bhoktum bhaik$yam apfha /oke
hatv<irtha-k<im<ims tu gurün ihaiva
bhufijfya bhog<in rudhira-pradigdh<in

gurün -feljebbvalókat; ahatv<i-megölve; hi-bizonyára; mah<i-anubh<i
v<in-nagy lelkeket; freyab-ennél jobb; bhoktu m -élvezni ( az életet);
bhaik.)'yam -koldulást; api még; iha -itt; /oke-(ebben) a világban;
hatva-gyilkolás; artha -haszon; k<im<in -ezt kíványa; tu-de; gurün
feljebbvalók; iha -ebben a világban; eva-bizonyára; bhutiffya élvezni
kell; bhog<in-kellemes dolgokat; rudhira -vérrel; pradigdh<in-szennye
zett
-

-

FORD ÍTÁ S
Jobb koldulva élni ebben a világban, mintsem élvezni az életet a nagy
lelkek, tanáraim elpuutítá�11 lirlin. H11blir mgbQak, mégis feljebbvalók
ők nálam. Vér szennyezi be zsákmányunkat, ha megöljük őket.
MAGYA RÁZAT

Az Írások parancsai szerint helyes, ha az ember megválik tanárától,
amikor az elvesztve ítélőképességét, förtelmes tetteket hajt végre. BhI�ma és
DroJ.la kötelezve érezték magukat arra, hogy Duryodhana pártját fogják, aki
a múltban anyagilag támogatta őket. De pusztán e szempont miatt nem lett
volna szabad így tenniük. Ez volt az oka tanári tekintélyük elvesztésének.
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Arjuna azonban úgy véli, ennek ellenére ők továbbra is feljebbvalói, s az
életük árán szerzett anyagi bőség sem lenne más, mint a vérrel szennyezett
hadizsákmány élvezete.
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na caitad vidmalJ. kataran no gariyo
yad va jayema yadi va no jayeyulJ.
yán eva hatva na jijiVÍ$<1mas
te'vasthitalJ. pramukhe dhartar<1${ralJ.
na -sem; ca - szintén; etat-ezt; vidmal}. -tudjuk; katarat-ami; nalJ. 
nekünk; gariyalJ. -jobb; yat-mi; va- vagy; jayema- legyőznek; yadi ha;
va-vagy; nal}. -bennünket; jayeyulJ. -győzünk; yan-őket; eva -bizo
nyára; hatva-öléssel; na - soha; jijivi$amal}.-élni akarunk; te-minde
gyikük; avasthital}. - tartózkodnak; pramukhe-előttünk; dhartar<1${ralJ. 
Dhftara.�tra fiai
-

FORD ÍTÁ S
Azt sem tudjuk, melyik a jobb: ha mi győzünk, vagy ha ők győznek le
minket. Ha megöljük Dhrtara�tra fiait - akik most előttünk sorakoznak
a csatatéren -, tovább már mi sem akarnánk az életet.
MAGYARÁZAT
Arjuna nem tudta, mit tegyen; harcoljon-e, s ezáltal kockáztassa a
felesleges erőszakot, vagy (habár a harc a k�atriya kötelessége) vonuljon
vissza, és koldulással tengesse életét Ugyanis ha nem kerekedik felül az
ellenségen, akkor számára a koldulás maradna az egyetlen megélhetési
forma. De nem volt biztos a győzelemben sem, hiszen bármelyik fél akként
kerülhetett ki e csatából. Még ha sikeres harc elé nézne is (mely egyben
ügyük igazságát is jelentené), a Dhftara.�tra fiak halálával, a hiányuk miatt
nagyon nehéz élet jutott volna osztályrészéül, s ilyen körülmények között ez
egy másfajta vereséget jelentett volna. Ezek a megfontolások határozottan
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bizonyítják, hogy Arjuna nemcsak Km1a nagy híve, de rendkívül fel
világosodott személy is volt, aki teljesen ura tudott lenni elméjének és
érzékszerveinek. Kívánsága, hogy koldulva éljen - habár királyi család
szülötte - egy másik bizonyítéka annak, mily mértékben rendelkezett a
lemondás nemes tulajdonságával. Ezek a jellemvonások, valamint Srt
Kr�Qának, lelki tanítómesterének az utasításaiba vetett hite azt mutatják,
hogy Arjuna igazán erkölcsös ember volt. Ebből arra lehet következtetni,
hogy többszörösen is kiérdemelte a felszabadulást.
Az ember mindaddig nem érheti el a tudás szintjét, amíg nem képes
uralkodni az érzékszervein. Tudás és odaadó Istenszeretet nélkül pedig
senkinek sincsen esélye a felszabadulásra. Arjuna rendelkezett ezekkel a
tulajdonságokkal, s családi kapcsolatai is igen kedvezőek voltak.
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k<irpa�ya-do$opahata-svabhava}J
prcch<imi tv<iriz dharma-sammüqha-cet<i}J
yac chreya}J sy<in niicitam brühi tan me
Si$yas te 'ham s<idhi m<iriz tv<iriz prapannam
k<irpa�ya -szánalmas; do$a -gyengeség; upahata-áldozata; svabh<i
va}J -tulajdonságok;prcch<imi-kérdezem; tv<im -Téged; dha1112a-vallás;
sammü<f,ha -zavart; cet<il;-a szívben; yat-mit; freya}J -teljesen jó;
sy<it-Iehet; niscitam -bi zal masan; bnlhi-mgndd; tat-azt; me-nekem;
SÍ$ya}J -tanítvány; te-Tiéd; aham-vagyok; S<idhi-oktass; m<im 
engem; tv<im -Neked; prapannam-meghódoltam
FORD ÍTÁ S
Most zavarban vagyok a kötelességemet illetően, és gyengeségem
miatt elvesztettem a lélekjelenlétemet. Ebben a helyzetben kérlek Téged,
mondd meg világosan, mi a legjobb számo m ra! A tanítványod vagyok,
egy lélek, aki meghódolt előtted. Kérlek, oktass engem !

98

Második Fejezet
MAGYA RÁZAT

A természet saját elrendezése szerint az anyagi cselekedetek teljes
rendszere a forrása annak a zavarodottságnak, ami minden élőlényre
vonatkozik. Minden lépésnél bonyodalomba, zavarodottságba ütközünk,
ezért mindenki kötelessége, hogy felkeressen egy hiteles lelki tanítómestert,
aki képes helyesen vezetni őt, hogy az élet igazi értelme szerint cselekedjék.
A Védikus Irodalom összes könyve azt tanácsolja, keressünk fel egy hiteles
lelki tanítómestert, hogy megszabadulhassunk az élet bonyodalmaitól,
amelyek akaratunk ellenére adódnak. Ezeket az erdőtűzhöz lehetne hasonlí
tani, amely valamiképpen lángra lobban, bár senki sem gyújtotta meg. Ehhez
hasonló a világ helyzete is: az élet bonyodalmai automa.tikusan jönnek, még
ha nem is akarjuk őket. Senki sem akarja a tüzet, ám mégis előfordul, s mi
megzavarodunk. A védikus bölcsesség ezért azt tanácsolja: ha meg akarjuk
oldani az élet bonyodalmait, megérteni a megoldás tudományát, akkor fel
kell kutatnunk egy hiteles lelki tanítómestert, aki a tanítványi lánc tagja, s így
biztosan eljutunk a helyes tudáshoz. Ezért az embernek nem lenne szabad az
anyagi tanácstalanságban maradni, hanem egy lelki tanítómesterhez kell
fordulnia. Ez a magyarázata ennek a versnek.
Melyik ember él anyagi kétségekben? Az, aki nem érti meg az élet
problémáit.
A Brhad-arafJ.yaka Upani$ad az alábbi módon ír az ilyen emberről:
yo vd etad ak$aram gargy aviditvdsmal lokat praiti sa krpafJ.af:z
„Szánalomra méltó ember az, aki nem oldja meg az élet bonyodalmait, s
ily módon a kutyákhoz és macskákhoz hasonlóan hagyja el ezt a világot,
anélkül1 hogy megértené az önmegvalósítás tudományát." (3.8. 1 0.)
Az élőlény számára ez az emberi életforma a legértékesebb kincs, eszköz
arra, hogy megoldja az élet problémáit. Ezért szánalmas az a személy, aki
nem használja ki megfelelően ezt a lehetőséget.
A krpafJ.ák, vagy szánalmas személyek anyagi felfogásuk révén úgy
pocsékolják idejüket, hogy túlságosan ragaszkodnak a családhoz, tár
sadalomhoz és a szülőföldhöz. Az embernek gyakran a „bőrbetegség" 1

1 . ) A „börbetegség" a szexuális életre utal, amely a mai családalapítás szinte kizárólagos oka.
S miként a viszketö seb az állandó vakarással súlyosbodik, úgy válik egyre nehezebbé annak az
élete, aki anyagi vágyait ily módon akarja kielégíteni.
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jelenti az alapot a családi élethez, vagyis a feleséghez, gyermekekhez és más
családtagokhoz való vonzódáshoz. A krpa!Jab azt hiszi, képes megvédeni
hozzátartozóit a haláltól; vagy azt gondolja, hogy családja és társadalme
megmentheti annak torkából. Az alacsonyabbrendü állatoknál, akik szintén
nevelnek utódokat, ugyanúgy megtalálható az efféle vonzódás.
Velük ellentétben vannak a brahmai:iák, akik eléggé okosak, hogy testüket
az élet nehézségeinek megoldására használják.
Arjuna okos volt, ezért megértette zavarodottságának igazi okát. Indítéka
a családtagok iránti ragaszkodás volt, s a vágy, hogy megmentse őket a
haláltól. Habár belátta, hogy harcosi kötelességét kellene teljesítenie,
szánalmas gyengesége miatt mégsem érezte magát képesnek erre. Ezért kért
Srt Kr�i:iától, legfelsőbb lelki tanítómesterétől egyértelmű megoldást. Tanit
ványként ajánlotta fel magát Kr�i:iának - véget akart vetni a baráti
társalgásoknak. A tanítómester és a tanítvány közötti beszélgetések mindig
komolyak, s most Arjuna így akart szólani a felismert lelki tanítómester előtt.
A Bhagavad-gU<i tudományának eredeti lelki tanítómestere tehát Kr�i:ia, az
első tanítvány pedig, aki alkalmas annak megértésére, Arjuna. Hogy ő
miképpen értette meg a Bhagavad-git<it, arról maga a Gita beszél. Ennek
ellenére az ostoba világi tudósok úgy magyarázzák, hogy nem Kr�i:ia
személye előtt kell átadni magunkat, hanem „a Kr�i:ián belüli meg
születetlennek". Azonban Kr�i:ia belseje és külseje között nincsen kü
lönbség. Aki ezt nem képes felfogni, s így próbálja megérteni a Bhagavad
git<it, az a legostobább.
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na hí prapasyami mam<ipanudyad
yac chokam uccho$a1Jam indriy<i!J<im
av<ipya bhüm<iv asapatnam rddham
rajyam sur<i!J<im api cadhipatyam

na-nem; hí-bizonyára; prapasyami-látom; mama-enyém; apanu
dyat elüzhetik; yat-azt; sokam -panaszt; UCCh0$G1JGm -kiszikkasztja;
indriyfi!Jfim -az érzékszerveket; avapya nye rve; bhümau-a Földön;
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asapatnam -vetélytárs nélkülit; rddham -gazdag; ra/yam - királyságot;
surd!Jdm -a félistenekét; api-még ha; ca-is; adhipatyam -uralmat
FORDÍTÁS
Nem tudom, hogyan űzzem el ezt a bánatot, amely kiszikkasztja
érzékeimet, s melyet legyőzni nem leszek képes még akkor sem, ha egy
vetélytárs nélküli, a félistenek uralmához hasonló királyságot nyerek a
Földön.
MAGYARÁZAT
Habár Arjuna sokféle, erkölcsi törvényeken és vallási elveken alapuló
érvvel hozakodott elö, úgy tűnik, erre a problémájára képtelen volt
megoldást kapni lelki tanítómestere, Srt Kr�Qa segítsége nélkül. Megértette,
hogy az úgynevezett tudása hasznavehetetlen nehézségei elűzéséhez, melyek
már egész létét felemésztették. Belátta, hogy ezeket a bonyodalmakat
lehetetlen megoldania az olyan lelki tanítómester segítsége nélkül, mint Srt
Kr�Qa. Akadémikus tudás, humanista műveltség, magas rang stb., mind
mind hasznavehetetlen az élet problémáinak megoldásában. Segítséget csak
a Kr�Qához hasonló lelki tanítómester adhat. Ebből végkövetkeztetésként
megállapíthatjuk: az a hiteles lelki tanítómester, aki százszázalékosan
Kr�Qa-tudatú, mert csak ö képes megoldani az élet problémáit. Az Úr
Caitanya szerint az az igazi lelki tanítómester, aki a szociális helyzetétől
függetlenül mestere a Kr�Qa-tudat tudományának.

kibavipra, kiba nyasl, südra kene naya
yei k!$1Ja-tattva-vetta, sei 'guru ' haya
„Az nem számít, ha az ember egy vipra (a védikus tudomány jeles
brahmaQa tudósa), vagy alacsonyrendű család szülötte, esetleg az élet
lemondott rendjében (sannyasa) él, mert ha mestere a Kr�Qa-tudománynak,
akkor ö a hiteles és tökéletes lelki tanítómester." (Caitanya-caritamrta,
Madhya 8. 1 27)
A Védikus Írodalom írja:

$G{-karma-nipu1Jo vipro mantra-tantra-visaradal:z
avaÍ$1Javo gurur na syad vaÍ$1Javal:z svapaco gurul:z
„A tudós brAhmaQa, aki bár a védikus tudomány mindegyik ágában
kíváló, nem méltó arra, hogy lelki tanítómester Jegyen, ha nem Vai�Qava,
vagyis ha nem kimagasló a Kr�Qa-tudat tudományában. Ellenben az
alacsony kasztú család gyermeke azzá válhat, ha Vai�Qava, vagyis Kr�Qa
tudatú." (Padma Purd!Ja)
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Az anyagi lét problémáit - születés, betegség, öregség és halál - nem
lehet elhárítani vagyonszerzéssel vagy gazdasági fejlődéssel. Sok olyan
gazdag, fejlett ország van a világon, amely bővelkedik az élet minden
szükségletével, ám az anyagi lét problémái még ott is jelen vannak.
Különböző utakon kutatják a békét, de az igazi boldogsághoz .csak akkor
jutnak, ha tanácsot kémek Kr�l)ától, vagy a Km1a-tudományt képező
Bhagavad-gitdtól és a Srlmad-Bhaga vatamtól, illetve Kr�IJa hiteles képvi
selőjétől, a Kr�IJa-tudatú embertől.
Ha a gazdasági fejlődés és az anyagi kényelmek véget tudnának vetni a
családi, szociális, nemzeti és nemzetközi bajok okozta kesergéseknek, akkor
Arjuna nem mondta volna, hogy még egy vetélytárs nélküli földi királyság,
vagy a felsőbb bolygókon élő félistenek korlátlan hatalma sem lenne képes
elűzni panaszait. Ezért keresett a Kr�l)a-tudatban menedéket, s ez az a
helyes út, amely a békéhez és harmóniához vezet. A gazdasági fejlődésnek, a
világ feletti korlátlan hatalomnak az anyagi természet katasztrófái bármelyik
pillanatban véget vethetnek. Manapság az emberek el szeretnének jutni a
felsőbb bolygókra, meg akarják vetni lábukat a Holdon, de még az ilyen
próbálkozások is egy csapásra kudarcba fulladhatnak. A Bhagavad-gitd
megerősíti ezt: k$lne pwJye martyalokariz visanti (Bg. 9.2 1 .). „A jámbor
tettek eredményének végetértével az ember ismét visszaesik a boldogság
csúcsáról az élet legalacsonyabb állapotába." A világ sok politikusa zuhant
vissza ily módon, és az ilyen bukások még több okot szolgáltatnak a
panaszra.
Ezért, ha végleg véget szeretnénk vetni a zokszónak, akkor Arjuna
példáját követve Kr�IJánál kell menedéket keresnünk. Arjuna tehát Kr�IJa
segítségét kérte problémája végleges megoldásához, s ez a Kr�i:ia-tudat útja.
9. VERS

sanjaya uvdca
evam uktvá hf$lkesariz
gu<f,dkefa/J. parantapa/J.
na yotsya iti govindam
uktvd tüp:zim babhüva ha
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salijayal) u vdca - Sanjaya mondta; eva m - így; uktva- beszélve;
h[$ikefom -Kr�i:iához, az érzékek urához; gu<f.akefol) -Arjuna, a tudat
lanság legyőzésének mestere; parantapal) -az ellenség megfenyítője; na 
nem; yotsye-fogok harcolni; iti-eképpen; govindam-Kr�i:iának, a
gyönyör adójának; uktvd-mondva; tüHZim -csöndes; babhüva-lett; ha
minden bizonnyal
FORD ÍTÁ S
Saöjaya folytatta:
Így beszélt Arjuna, az ellenség fenyítője, majd eképp szólt Kn�ához:
„Govinda, én nem fogok harcolni." - aztán elhallgatott.
MAGYARÁ ZAT

Dhrtara�µ-a nagyon boldog lehetett, amikor megértette Arjuna szándékát,
aki a harc helyett el akarta hagyni a csatateret, hogy aztán koldusként
tengesse életét. De Sai'ij aya ismét csalódást okozott neki felvilágosításával,
miszerint Arjuna képes ellenségei megölésére is (parantapal) ). Habár
Arjunát egy pillanatra elborította a család iránt érzett szeretetéből fakadó
hamis bánat, mint tanítvány meghódolt Kr�i:ia, a legfelsőbb lelki tanító
mester előtt. Ez arra a következtetésre enged, hogy hamarosan megszabadul
ettől a hamis panasztól, s felvilágosulva az önmegvalósítás tökéletes
tudománya által, vagyis a Kr�i:ia-tudattal, biztosan harcolni fog. Így, ha
Kr�i:ia felvilágosítaná Arjunát - aki azután a végsőkig küzdene
szertefoszlana Dhrtara�µ-a öröme.
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tam uvaca hr$ikefo/)
prahasann iva bharata
senayor ubhayor madhye
vi$idantam idariz vacal)
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tam -nekí; u vdca-mondta; h!$ikefol) -az érzékszervek ura, Kr�i:ia;
prahasan -mosolyogva; iva-oly módon; bharata -óh, DhrtaraHra,
Bharata leszármazottja; senayol) - a seregek; ubhayol)-mindkét fél;
madhye -között; vi$idanta m - a panaszkodónak; idam - az alábbi;
vaca l) -szavakat
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FORD ÍTÁ S
Ó h, Bharata leszármazottja, ekkor a két sereg között az alábbi
szavakat intézte K11Qa mosolyogva a bánattól súlytott Arjunának.

MAGYARÁ ZAT

A beszélgetés két intim barát, névszerint Hr�Ike$a és GU<;iakesa között
történt. Barátok voltak, tehát mindketten ugyanazon a szinten álltak, de az
egyik önszántából a másik tanítványa lett. Kr�i:ia mosolygott, mert egy
barátja tanítványa akart lenni. Ő, mint mindenki ura és mestere, mindig
felettünk van. Mégis, Kr�i:ia elfogadja azt, aki barátként, fiúi szeretettel vagy
hívőként közeledik Hozzá, vagy aki Őt szeretné ilyen szerepben látni.
Amikor mesternek tekintették, rögtön vállalta ezt a szerepet, s tanítványához
oktatóan, kellő. komolysággal és szigorral szólt. Úgy tűnik, hogy a tanár és
a tanítványa közötti beszélgetés a két sereg jelenlétében történt, nyíltan,
hogy mindenkinek haszna szánnazhassék ebből. A Bhagavad-gft<i párbe
szédét tehát nem egy bizonyos személynek, társadalomnak vagy közösség
nek szánták, hanem mindenkinek: barátok és ellenségek egyenlően jogosul
tak arra, hogy meghallhassák.
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srf bhagav<in uv<ica
afocyan anvasocas tvariz
prajfid-v<idárizs ca bhd$ase
gat<isún agatdsürizs ca
n<inusocanti pa!J<f.itá�
srf bhagav<in uv<ica -Az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
asocyan -ami nem méltó a panaszkodásra; anvasoca� -panaszkodsz;
tvam-te; prajna-vcidcih-müvelt beszéd; ca-szintén; bhci$ase-beszé1ve;
gata -elveszett; asün -élet; agata-nem veszett el; asün -élet; ca 
szintén; na -soha; anufocanti-siránkoznak; pa!J<f.itci� -a tanult emberek
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FORD ÍTÁ S

A Magasztos Ú r szólt:
M űvelt beszéded mellett olyasmit gyászolsz, amiért nem szabadna
bánkódni. A bölcsek nem keseregnek sem a halott, sem az élő felett.
MAGYA RÁZAT

Srt Kr�i:ia máris felvette a tanító szerepét, s megintette tanítványát azáltal,
hogy közvetve bolondnak nevezte: „Művelt emberként szólsz, de azt
mégsem tudod, hogy a tanult ember, aki ismeri a különbséget a test és a lélek
között, nem panaszkodik a testi állapot egyik szakaszára sem; legyen az élő
vagy halott."
Ahogyan azt a későbbi fejezetek is megmagyarázzák majd, világossá fog
válni, mit jelent a tudás: az anyag és a lélek, valamint mindkettőjük
irányítójának ismeretét. Arjuna érve így hangzott több fontosságot kell
tulajdonítani a vallási elveknek, mint a politikának vagy a szociológiának.
Azt azonban nem tudta, hogy az anyagról, a lélekről, s a Legfelsőbbről szóló
tudás még a vallásos formuláknál is fontosabb. Természetesen, mivel nem
rendelkezett ezzel az ismerettel, nem lett volna szabad bölcs embernek
mutatnia magát. Nem volt az, hiszen lényegtelen dolog miatt panaszkodott.
A test megszületik, de pusztulásra is ítéltetett, holnap vagy holnapután
elvész, ezért nem olyan fontos, mint a lélek. Aki ennek tudatában van, az
valóban tanultnak, műveltnek mondhatja magát, s az ő számára semmi ok
sincs a panaszkodásra, függetlenül az anyagi test bármely helyzetétől.
1 2. VERS
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na tv evdhariz jdtu ndsariz
na tvariz neme janddhipd}J
na caiva na bhavi$ydma}J
sarve vayam ata}J param

na -soha; tu-de; eva-bizonnyal; aham-Én; jdtu-lesz; na -soha;
dsam-létezett; na -nem; tvam -te magad; na -nem; íme-mindezek;
janddhipd}J királyok; na- soha; ca-is; eva-bizonyára; na -nem úgy;
bha vi$ydma}J -létezni fog; sarve mindannyian; vayam -mi; a ta}J
param -ezek után
-

-
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FORD ÍTÁ S
Nem volt olyan idő, amikor É n nem léteztem, s öröktől fogva vagy te
és ezek a királyok is. A jövőben sem fog megszűnni életünk, létünk
végtelen.
MAGYARÁZAT

A Ka{ha-Upani:jad, valamint a Svetasvatara-Upani:jad azt mondja:
nityo nityanariz cetanas cetananam
eko bahünariz yo vidadhdti kaman
tam atmasthariz ye 'nupasyanti dhiras
le:jdriz santil:z sasvati netare!jdm
„Az Istenség Legfelsőbb Személyisége örökkévaló, s Ő a fenntartója a
világ megszámlálhatatlan, szintén örökévaló élőlényének, különböző hely
zetüktől függetlenül, egyéni munkájuk és azok visszahatásai szerint Teljes,
tudatos részaszpektusában a tudatos élőlények szívében is létezik. Kizárólag
csak azok a szent személyek tudják elérni a tökéletes és örökkévaló békét,
akik a szívükben is és kívül is látják ugyanazt a Legfelsőbb Urat" (Ka{ha .
5. 1 3. Svet. 6 . 1 3 . )
Kr�i:ia világosan kimondja: Ő Maga, Arjuna é s a csatatéren összegyűlt
királyok mind örökkévaló, egyéni élőlények, s Ő a fenntartójuk a felté
telekhez kötött, s felszabadult helyzetükben egyaránt. Az Istenség Szemé
lyisége a Legfelsőbb Egyéni Személy. Arjuna, az Úr örök társa, valamint az
ott összesereglett uralkodók szintén egyéni, örök személyek. Az nem igaz,
hogy nem léteztek egyenként a múltban, s hogy nem fognak megmaradni
azokként. Egyéniségük megvolt a múltban és megszakítás nélkül létezni fog
a jövőben is. Ezért oktalan, felesleges dolog bárkit is gyászolni.
A Legfelsőbb Hiteles Forrás, Sn Kr�i:ia nem ismeri el a mayavadI
elméletet, miszerint a feszabadulás, tehát a maya vagy illúzió burkától való
megszabadulás u tán az élőlény beleolvad a si m ' lytelen Brahmanba, és
elveszíti egyéni létét. Azt az elméletet sem támasztja alá, mely a sajátos
jellemvonásokat csakis a feltételekhez kötött állapotban ismeri el. Ebben a
versben világosan kijelenti, hogy az Ő, valamint minden élőlény egyénisége
a jövőben is folytatódni fog, és ezt az Upani:jadok is megerősítik. Kr�i:iának
ez a kijelentése autentikus, mivel Ő nem kerülhet illúzió alá. Ha mindez nem
lenne valóság, akkor nem hangsúlyozta volna ennyire még a jövőre
vonatkozólag is. Egy mayavadI érvelhet azzal, hogy a Kr�i:ia által említett
egyéniség nem lelki, hanem anyagi, és az egyéniség nélküli, személytelen
Brahman a Legfelsőbb. Még ha el is fogadnánk ezeket az érveket, hogyan
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különböztetné meg az ember Kr�r:ia lelki sajátságait? Kr�r:ia határozottan
állítja, és sokféleképpen megerősíti azok létét a múltban és jövőben egyaránt;
azokat Ő mindig megtartotta. Ami pedig a személytelen Brahmant illeti,
arról azt tanítják, hogy az az Ő alárendeltje. Ha Őt egy közönséges, egyéni
tudattal rendelkező, feltételekhez kötött lélekként fogadják el, akkor a
Bhagavad-gitanak, mint hiteles Írásnak nincsen értéke. Egy közönséges
egyén az emberi gyarlóság négy hibájával 1 képtelen meghallgatásra érde
meset tanítani. A Bhagavad-gitd felette áll az ilyen irodalomnak, egy világi
könyvet sem lehet összehasonlítani vele. Ha valaki közönséges emberként
fogadja el Kr�r:iát, akkor a Bhagavad-gita elveszíti minden jelentőségét. A
mayavadI érve szerint a versben említett többes szám szokásszerű, és csak a
testre utal. De az előző vers az ilyen testi felfogást már elítélte. Ezek után
hogyan tudhatott volna Kr�r:ia egy szokásszerű állítást adni? Ha pedig az
egyéniség az empirikus univerzumra vonatkozna, akkor nem lenne szükség
Kr�r:ia tanítására. Kr�r:ia és az egyéni lélek többes száma egy örök tényező, s
mindezt a Vedák is megerősítik. Az egyéniség ezért a lelki síkon is
megmarad, s ezt hangsúlyozzák a nagy acaryák, mint Sri Ramanuja és
mások is. A Bhagavad-gitd sok helyen megemlíti, hogy Isten bhaktái
megértik ezt.
Azok pedig, akik irigykednek Kr�r:iára, mert Ő az Istenség Legfelsőbb
Személyisége, el vannak zárva e nagy mű lényegének megértésétől. A 'nem
bhakta közelítése a Bhagavad-gita tanításához olyan, mintha a méhek
kívülről nyalogatnák a mézesüveget, pedig tartalmát csakis az üveg
felnyitása után, belülről lehet élvezni. Hasonlóan, a Bhagavad-gitd miszti
kumát kizárólag a bhakták érthetik meg, más nem, s ezt állítja a könyv
Negyedik Fejezete is (Bg. 4.3). A Bhagavad-gitdt nem érthetik meg olyan
személyek, akik irigyek Kr�r:ia valódi létére, ezért annak mayavadi magya
rázata az igazság Iegfélrevezetőbb módja. Az Úr Caitanya megtiltotta a
mayavadik értelmezéseinek olvasását, és figyelmeztet bennünket, hogy aki
elfogadja a mayavadi filozófiát, az elveszíti minden képességét a Bhaga vad
gita igazi misztériumának megértéséhez.
A világon minden ember, aki nagyon műveltnek adja ki magát, de a
valóságban kevés tudással rendelkezik, megkaphatja ugyanazt a védikus
igazságot, ami Arjunának adatott, ha az ő példáját követve szintén meghódol
Sri Kr�r:ia előtt.
1 . ) a) bhrama
téved
b) pramada
az illúzió rabja
e) vipra-lipsa
csal
d) karal)a-apt!/ava
érzékei tökéletlenek
-

-

-

-
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dehino 'smin yathd dehe
kaumdrarfz yauvanarfz jard
tathd dehdntara-prdptir
dhfras tatra na muhyati

dehina}J-a megtestesültté; asmin-ebben; yathd mint; dehe-a test
ben; kaumdra m -gyermekkor; yauvanam -fiatalság; jard-öregség;
tathd-hasonlóan; dehdntara -a test cseréje;prdpti}J -teljesítés; dhfra}J-a
józan; tatra-azután; na -sohasem; muhyati-megtéved
-

FORD ÍTÁ S
Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a
gyermekkortól a serdülökoron át az öregkorig; a halál után is egy másik
testbe költözik. Az igazi énét megvalósított embert azonban nem téveszti
meg az efféle változás.
MAGYARÁZAT

Miután minden élőlény egyéni lélek, ezért mindenki teste pillanatonként
változik. Az egyéni lélek végül a halál beálltával elhagyja testét, és egy
másikba vándorol. Miután az biztos, hogy a következő születésben új testet
kapunk, egy lelkit vagy egy anyagit, ezért Arjunának semmi oka nem volt
sem Bhl�ma, sem Drol)a halála felett keseregni, belátva, hogy öreg testüket
kapunk, egy lelkit vagy egy anyagit, ezért Arjunának semmi oka nem volt
sem Bhl�ma, sem Drol)a halála felett keseregni; belátva, hogy öreg testüket
csak újakra cserélik, felújítva energiájukat. Ez lehetővé teszi az élvezet és a
szenvedés változatait, aszerint, hogy az ember miként cselekedett életében.
BhI�ma és Drol)a nemes jellemük miatt biztosan lelki formát kaptak volna
következő életükben, vagy legalábbis mennyeit (felsőbolygóbelit), ami az
anyagi lét felsőbbrendű élvezésére való. Így Arjunának panaszra egyik
esetben sem lehet oka.
Aki tökéletes tudással rendelkezik az egyéni lélekről, a Felsőlélekről,
valamint az anyagi és a lelki természetről, azt dhfrának, vagyis a
legjózanabb embernek hívják. Az ilyen személyt sohasem tévesztik meg a
testek cseréi. A lelkek (és Isten) egységéről szóló mayavadI elméletet nem
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lehet elfogadni annak alapján, miszerint azt nem lehet parányi részekre
osztani. Ez a Legfelsőbbet feloszthatóvá és változtathatóvá tenné, ami
viszont ellentmond annak az elvnek, miszerint Ö megbonthatatlan.
Ahogyan azt a Bhagavad-git<i megerősíti, a Legfelsőbb parányi részei
örökké (sandtana ) léteznek, k$aráknak hívják őket, ami annyit jelent:
hajlamosak arra, hogy lezuhanjanak az anyagi természetbe 1 (Bg. 1 5 . 1 6.) .
Ezek az egyéni részek mindig parányiak, és azok maradnak még a
felszabadulás után is. Felszabadulásuktól azonban örökké az Istenség
Személyiségével fognak élni, teljes tudásban és boldogságban. A F elsö
lélekre - akit Paramatmaként ismernek, s aki, bár minden egyéni testben
jelen van, különbözik az élőlényektől - a tükröződés elvét lehet alkalmazni.
Amikor a víz visszatükrözi az eget, akkor ezzel egyidejűleg a Napot, a
Holdat és a csillagokat is láttatja. Az élőlényeket a csillagokhoz lehet
hasonlítani, a Napot vagy a Holdat pedig a Felsőlélekhez. Arjuna képviseli
az egyéni, parányi lelket, a Legfelsőbb Lélek pedig az Istenség Szemé
lyisége, Srt Kr�i;ia. Ők nincsenek ugyanazon a fokon. Ha Arjuna egy szinten
lenne Kr�i;iával, vagy ha Kr�i:ia nem lenne felsőbbrendű Arjunánál, akkor
oktató-oktatott viszonyuk értelmetlenné válna. Ha az anyagi energia ( maya)
mindkettőjüket varázsa alatt tartotta volna, akkor semmi értelme, hogy az
egyik tanár, a másik pedig tanítvány legyen. Az efféle oktatás hiábavaló
lenne, mert a maya karmai között senki sem lehet autentikus tanár. Srt
Kr�i;iát ezért a Legfelsőbb Úrként ismerik el, aki felsőbbrendű helyzetben
van, mint Arjuna, az élőlény, aki megfeledkezve lelki létéről, a maya
vonzóereje alá került.
14. VERS

mmm� Cfil;{,q ihn"'lij��)� �:
30•i+ilq1f4;ílsíit(41�iffitfü�

�

1

l l �\111

mdtr<i-sparsas tu kaunteya
sit0$1Ja-sukha-dulJkha-d<ilJ
dgamdpdyino 'nityds
tdms titik$asva bh<irata

m<itr<i-érzéki; spars<ifJ-érzékelés; tu-csak; kaunteya -óh, Kuntl fia;
füa- tél; U$1Ja -nyár; sukha -boldogság; dulJkha-d<ilJ - fájdalmat adó;
1 .) Ellentétben a Legfelsöbbel, akit ak$arának hívnak.
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agama - megjelenő; apayina� -eltűnő; anityá� -nem állandó; tán 
mindegyikük; titik$asva -pródáld meg eltűrni; bhárata -óh, Bharata
dinasztia leszármazottja
FORD ÍTÁ S
Ó h, Konti fia, a boldogság és a boldogtalanság ideiglenes megjelenése,
valamint kellő időben való eltűnése olyan, mint a tél és a nyár
váltakozása. Ó h, Bharata sarjadéka, ezek csak érzékfelfogásból ered
nek, s az embernek el kell tűrnie őket anélkül, hogy zavarnák öt.
MAGYARÁ ZAT

H a a feladatát jól szeretné végrehajtani, az embernek meg kell tanulnia
eltűrni a boldogság és a boldogtalanság ideiglenes megjelenését és eltűnését.
A védikus előírások szerint az ember még a Magha hónapban is ( amely
január közepétől február közepéig tart) fürödjön meg kora reggel. Olyankor
nagyon hideg van, de a vallásos elveket betartó ennek ellenére sem
vonakodik. Hasonlóan, egy nő sem húzódozik főzni a konyhában májusban
és júniusban, a legforróbb nyári évszak idején. Az embernek minden
éghajlati kényelmetlenség ellenére végre kell hajtania feladatát.
A harc a k�atriyák vallásos elve, s előírt kötelességüktől még akkor sem
szabadna eltérniük, ha netalán valamely barátjukkal vagy rokonukkal
kellene megküzdeniük. Az embernek követnie kell a vallásos elvek
szabályait és utasításait annak érdekében, hogy felemelkedjen a tudás
szintjére, mert csakis tudással és odaadó lstenszeretettel szabadulhat meg a
maya karmaiból.
A két különböző név, amellyel Arjunát megszólítják, szintén jelen
tőségteljes. Hogy Kaunteyaként hívják, ez az anyja felőli nemes vérro
konságra utal; a Bharata megnevezés pedig az apai ágon való nagyságára.
Úgy tűnik, mindkét ágtól nagy örökséget kapott. E nemes hagyaték a
kötelességek helyes végrehajtásának felelősségét vonja maga után, ezért nem
kerülhette el a harcol.
15. VERS
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sama-du}Jkha-sukham dhzram
so 'mrtatvaya kalpate
yam -aki; hí-bizonyára; na -soha; vyathayanti-gyötömek; ete
mindezek; puru$am-egy személynek; puru$ar$abha-legjobb az emberek
között; sama -változatlan; du}Jkha-boldogtalanság; sukham -boldogság;
dhlra m -türelmes; sa}J -ő; amrtatvaya -alkalmas a halhatatlanságra
FORD ÍTÁ S
Ó h, emberek legjobbja (Arjuna), akit a boldogság és boldogtalanság
nem zavar, sőt rendíthetetlen mindkettőben, az biztosan megérett a
felszabadulásra.
MAGYARÁZAT

Legyen az bárki, ha szilárd elhatározással törekszik a lelki megvalósítás
fejlett fokának elérésére, s ha képes egyenlően elviselni a boldogság
boldogtalanság támadásait, akkor biztosan megérett a felszabadulásra. A
van:1asrama intézményben az élet negyedik szakasza, névszerint a
lemondás rendje ( sannyasa) sok fáradságot jelent De aki komolyan törek
szik élete tökéletesítésére, az minden nehézség ellenére, biztosan felveszi ezt
a rendet. A bonyodalmak általában abból adódnak, hogy az embernek el kell
vágnia a családjához fűződő kötelékeit, vagyis fel kell adnia kapcsolatát
feleségével és gyermekeivel. Azonban, ha valaki képes eltűrni az ilyen
nehézségeket, akkor biztosan halad a lelki megvalósításhoz vezető úton. Itt
Arjunának is azt tanácsolják, hogy tartson ki k�atriya kötelessége mellett,
még ha nehezére is esik a harc családtagjai és más, hasonlóan szeretett
személyek ellen. Az Úr Caitanya huszonnégy éves korában lépett a
sannyasa rendbe, magára hagyva fiatal feleségét és idős anyját, akikről így
(bár rászorultak), senki sem gondoskodott. Mégis elfogadta ezt a rendet a
felsőbb cél érdekében, megingás nélkül végrehajtva magasabbrendü köte
lességét. Ily módon lehet felszabadulni az anyagi rabszolgaságból.
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nasato vidyate bhavo
nabhavo vidyate satal}
ubhayor api dr$fO 'ntas
tv anayos tattva-darsibhil}
na-soha; asatal}-a nemlétezőből; vidyate-van; bhaval} -állandóság;
na-soha; abhaval} -változó tulajdonság; vidyate- létezik; sata l} - az
örökkévalóból; ubhayol} -a kettő közül; api-valóban; dr$fal} -megfigyelt;
a n tal} -végkövetkeztetés; tu -de; anayol} -közülük; tattva - igazság;
darsibhil} -a látnokok által
FORD ÍTÁ S
Az igazság látnokai arra a következtetésre jutottak, hogy a nemléte
zőből nincsen állandóság, a létezőből pedig megszűnés. A látnokok erre
mindkettő alapos tanulmányozásával jöttek rá.
MAGYARÁ ZAT

A változó testnek nincsen állandósága . A modem orvostudomány is
elismeri, hogy a test minden pillanatban cserélődik a különféle sejtek
hatásaira és ellenhatásaira, s ezért van növekedés és öregség. A lélek
azonban örökké létezik, ugyanaz marad a test és az elme minden változása
ellenére. Ez a különbség az anyag és a lélek között. Ez utóbbi örök, a test
pedig természeténél fogva mindig változik. Ezt a következtetést az igazság
különféle látnokai mind elfogadták, úgy az imperszonalisták, mint a
perszonalisták. A Vip:zu Purd!Jában az áll, hogy Vi�1m
. nak és tartózkodási
helyeinek is önragyogó lelki léte van (jyotim$i vi$1JUr bhavanani vi$1JUI}). A
„létező" és „nem létező" szavak csakis a transzcendensre, illetve a
materiálisra vonatkoznak. Mindenki, aki az igazság birtokában van, osztozik
e felfogásban.
Ez a kezdete annak az oktatásnak, amiben Kr�1,1a az ismeretek hiányától
megzavart élőlényeket részesíti. A tudatlanság eltávolítása magába foglalja
az imádó és az imádott közötti örök kapcsolat visszaállítását, s az ebből
eredő felfogást, miszerint különbség van a szerves részek (élőlények) és az
Istenség Legfelsőbb Személyisége között A Legfelsőbb természetét úgy
ismerheti meg az ember, hogy mélyrehatóan tanulmányozza önmagát. Az
önvaló és Isten közötti különbséget a rész és egész viszonyához lehet
hasonlítani. A Legfelsőbbet a Vedanata-sütrákban ( V.S. 1 . 1 .2.) és a
Srimad-Bhagavatamban (Bhag. 1 . 1 . 1 .) is az összes kiáradás eredetének
fogadták el. Ezek felsőbb- és alsóbbrendűek. Az élőlények a fe lsőbb

112

Második Fejezet

természethez tartoznak, s erre a Hetedik Fejezet is fényt fog deríteni. Habár
nincsen különbség az energia és az energiaforrás között, ez utóbbit a
Legfelsőbbnek, az energiát - vagy természetet - pedig alárendeltként
fogadják el. Az élőlények ezért mindig a Legfelsőbb Úr alárendeltjei,
ahogyan egy szolga alárendeltje urának, a tanítvány pedig tanítójának.
Addig, amíg az ember a tudatlanság varázsában van, lehetetlen megértenie
az ilyen nyilvánvaló bölcsességet. Kr�l).a azért tanítja a Bhagavad-gftdt,
hogy elűzze a tudatlanságot, s hogy minden élőlényt örök időkre felvilá
gosítson.
17. VERS
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avinasi tu tad viddhi
yena sarvam idam tatam
vinafam avyayasydsya
na kascit kartum arhati

a vinaSi-elpusztíthatatlan; tu-de; tat-az; viddhi-tudd meg; yena- aki
által; sarvam -az egész (test); idam-ezt; tatam -kiterjedt; vinafam 
pusztulást; a vyayasya - az elpusztíthatatlant; asya -ezt; n a - nem;
kascit-senki; kartum -megtenni; arhati-képes
FORD ÍTÁ S
Tudd meg, hogy az, ami áthatja az egész testet, elpusztíthatatlan;
ezért a lelket senki sem képes megsemmisíteni !
MAGYARÁZAT

A lélekről szóló tudományt itt Maga az Istenség Személyisége ismerteti,

aki ebben a versben még világosabban magyarázza a lélek egész testre

kiterjedő igazi természetét. Bárki megértheti, hogy e szétáradás a tudat.
Mindenki tudatos a fájdalmakról és gyönyörökről, amelyeket vagy az egész
testen, vagy annak csak egyes részein érzékelünk. Ez az ember saját testére
korlátozódik. Egyik test tudatlan a másik fájdalmairól és gyönyöreiről. Ezért
minden test az egyéni lélek egy megtestesülése, a lélek jelenlétének
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bizonyítéka pedig az egyéni tudat A Védikus Irodalomból megtudhatjuk,
hogy a lélek nagysága megegyezik egy hajszálvég keresztmetszetének egy
tízezred részével.
A Svetasvatara Upani$ad is megerősíti ezt
btilagra-sata-bh<igasya satadh<i kalpitasya ca
bh<igo }ivalJ sa vijiieyalJ sa canantyaya ka/pate
„Ha egy hajszál felső végét felosztjuk száz részre, majd az így kapott
töredéket ismét százra, akkor a kapott egységek azonosak lesznek a lélek
nagyságával." (Svet. 5 .9.)
A Srimad-Bhagavatamban ugyanez a változat található:
kesagra-Sata-bh<igasya sadrsatmakalJ
}ivalJ sük$ma-svarüpo 'yam sarikhy<itito hi cit-kalJalJ
„Megszámlálhatatlan lelki atomrészecske létezik, melyet a hajszálvég
felső keresztmetszetének egy tízezred részéhez mérnek."
Ezért az egyéni lélekrészecske lelki atom, amely kisebb az anyagi
atomnál, s megszámlálhatatlanul sok létezik belőle. Ez a nagyon parányi
lélekszikra az anyagi test alapja, hatása az egész testre kiterjed, mint ahogy
valamely gyógyszer koncentrátuma is szétoszlik minden tagban. A lélek e
kiterjedését tudatként érzékelhetjük minden testtájon, s ez egyben jelenlété
nek is bizonyítéka. Minden laikus ember megértheti, hogy tudat nélkül halott
a test, s ezt semmilyen anyagi erőfeszítés által sem lehet feléleszteni. Ezért a
tudat nem az elemek egy bizonyos összetételének, hanem a léleknek az
eredménye. A Mu!Jcf.aka Upani$ad még részletesebben ír az atomnyi
lélekről:
e$O '!Jur<itm<i cetasti veditavyo
yasmin pr<irJalJ paiicadh<i sam vivesa
prtil}ais cittam sarvam otam prajanam
yasmin visuddhe vibhavaty e$a titmti
„A lélek atomnyi és csakis tökéletes értelemmel lehet felfogni. Ez a
parányi lélek ötfajta levegőben (pr<il}a, apana, vyana, sam<ina és udana )
lebeg, a szívben helyezkedik el, é s hatását kiterjeszti a megtestesült élőlény
minden részére. Ennek lelki hatása akkor nyilvánvaló, amikor már meg
tisztult az ötféle anyagi levegő szennyeződésétől." ( 3 . 1 .9.)
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A hatha-yogarendszer célja, hogy különféle ülőhelyzetek által ellenő
rizzék a tiszta lelket körülzáró ötféle levegőt. A cél tehát nem az anyagi
haszon, hanem a parányi lélek felszabadítása a materiális atmoszféra
bonyodalmaiból.
Tehát az atomnyi lélek természetét mindegyik Védikus Írás elismeri, s ezt
minden épelméjű ember is tapasztalhatja a gyakorlatban. Csak egy
elmebeteg hiheti a parányi lelket mindent átható Vi�1Ju-tattvának . A lélek
hatása az egyéni test minden részében elterjedhet. A Mu1J<f.aka Upani�ad
szerint ez az atomnyi lélek az élőlények szívében helyezkedik el, s miután a
materialista tudósok érzékelőképességét ez meghaladja, némelyikük bolon
dul azt állítja: nem is létezik. Az atomnyi, egyéni lélek bizonyára jelen van a
szívben a Felsőlélekkel együtt, s ezért minden energia, ami a test
működéséhez szükséges, ebből a testrészből ered. A tüdőből oxigént szállító
vértestecskék energiájukat a lélektől kapják. Ha a lélek elhagyja helyzetét,
akkor a vér aktivitása és a hőtermelése is megszűnik. Az orvostudomány
elismeri a vörösvértestek jelentőségét, ám azt nem tudja kideríteni, hogy az
energia forrása a lélek. Azt azonban, hogy a szív a központja a test összes
energiájának, mégis elismeri.
A lelki egész ilyen atomnyi részecskéit a napfényrészecskékhez hason
lítják. A napfény megszámlálhatatlan ragyogó fényelemet tartalmaz. Hason
lóan, a Legfelsőbb Úr parányi részei sem mások, mint a Belőle áradó fény
atomnyi szikrái, melyeket prabhanak vagy felsőenergiának neveznek.
A védikus tudás bizonyítja, a modem tudomány pedig nem tagadja a
testben élő lelket.
1 8. VERS
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antavanta ime deha
nityasyoktal) foriri1Jab
anasino 'prameyasya
tasmad yudhyasva bharata

anta vantal) -mulandóak; ime-mindezek; dehal) - anyagi testek;
nityasya-örökké létezőek; uktal) -így mondják; sariri1Jab - a megtestesült
lelkek; anaSina/)-megsemmisíthetetlenek; aprameyasya- a mérhetetlen
nek ( a felfoghatatlannak); tasmat-ezért; yudhyasva -harcolj; bharata 
óh, Bharata leszármazottja
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FORD ÍTÁ S
Harcra fel, óh, Bharata leszármazottja, hiszen az elpusztíthatatlan,
felfoghatatlan és örök élölénynek csupán az anyagi teste van kitéve a
megsemmisülésnek 1
MAGYARÁZAT

Az anyagi test természeténél fogva mulandó. Lehet, hogy azonnal
elpusztul, lehet, hogy csak száz év múlva. Ez csupán idő kérdése. Az anyagi
testet képtelenség örökké megtartani. De a lélek olyan parányi, hogy az
ellenség meg sem láthatja, mit sem szólva arról, hogy megölje. Tehát
panaszra nem adhat okot egyik szempont sem, hiszen az élőlény megölése,
és az anyagi test örökös megtartása is lehetetlen.
A vallási elvek betartása szükségszerű, mert a Lelki Egész parányi része
anyagi testét a tettei után kapja. A Ved<inta-sütrák az élőlényt fénynek
minősítik, mert szerves része a Legfelsőbb fényének. Miképpen a napsugár
tartja fenn az egész kozmoszt, úgy tartja fenn a lélek sugárzása is az anyagi
testet A szellemi lélek távoztával azonnal elkezdődik a bomlás. A fizikai
test jelentéktelenségét tehát könnyű belátnunk. Arjunának azt tanácsolták,
hogy harcoljon, s áldozza fel az anyagi testet a vallás ügyéért.

1 9. VERS
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ya enam vetti hant<iram
yas cainam manyate hatam
ubhau tau na v1j<inito
nayam hanti na hanyate

ya b -bárki; enam -ezt; vetti-tudja; hant<iram -gyilkos; ya b -bárki;
ca -szintén; enam -ezt; manyate-gondolja; hatam -halott; ubhau
mindkettő; tau -ők; na-sohasem; vij<initab-tudással; na -sohasem;
ayam -ezt; hanti-megölik; na-vagy; hanyate-megöl
FORD ÍTÁ S
Aki az élőlényt gyilkosnak vagy gyilkolhatónak hiszi, az nem érti
igazi természetét. A tudással rendelkező tudja, hogy a lélek nem gyilkos
és nem is gyilkolható.
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MAGYARÁZAT
Az embernek tudnia kell, hogy a testen belüli élőlény ép marad még akkor
is, ha az anyagi testet halálos seb éri. Az előző versekben nyilvánvalóvá vált
a lelket (természeténél fogva) semmilyen anyagi fegyver nem képes
elpusztítani. Amit megölnek, vagy amit állítólag megölnek, az csupán a test.
Ez azonban ne bátorítson senkit sem a test elpusztítására! A védikus utasítás
így hangzik: m<ihimsy<it sarva-bhüt<ini. „Ne alkalmazz erőszakot soha,
senki ellen!" Ezért az állatok mészárlását sem támogatja az az elv, mely
szerint a lelki élőlényt nem lehet meggyilkolni. Valakinek a testét megölni a
Felsőbb hatalom megbízása nélkül förtelmes és büntetendő az állam,
valamint Isten törvényei szerint.
Hozzá kell tennünk azonban, hogy Arjuna nem a saját szeszélyei miatt,
hanem a vallás elvéért öl.
20. VERS
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na jayate m riyate v<i kadacin
nayam bhütv<i bhavit<i v<i na bhüya}J.
ajo nitya}J. sasvato 'yam pur<i1Jo
na hanyate hanyam<ine sarire
na -soha; jayate-születik; m riyate- megha1; v<i-vagy; kad<icit
mindenkor (a múltban, a jelenben és a jövőben); na-sohasem; ayam -ezt;
bhütv<i 1étrejött; bhavit<i-létre fog jönni; va-vagy; na-nem; bhüya}J. 1étrejött (befejezett múlt idő); aja}J.-megszületetlen; nitya}J. -örökkévaló;
s<isvata}J. -maradandó; aya m -ezt; pur<ina}J.-a legöregebb; na-sohasem;
hanyate-megölik; hanyamane-meggyi1ko1ható; forire-a testtől
-

FORD ÍTÁ S

A lélek nem ismer sem születést, sem halált; ha már létezett, többé
meg nem szűnhet; nem-született, örökkévaló, mindig-létező, halhatatlan
és ősi, s ha a testet meg is ölik, ő meg nem ölhető.
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MAGYA RÁ ZAT

Minőségileg a Legfelsőbb Lélek piciny, atomnagyságú töredék része egy
Ővele. A testtel ellentétben a lelket nem érik változások, ezért néha
kü{asthának vagy szilárdnak nevezik. A test hatféle változás alárendeltje.
Az anya méhéből születik, növekszik, utódokat hoz létre, marad egy időre,
fokozatosan sorvad, és végül eltűnik a feledésben. Az anyagi testet öltött
lelket azonban nem érik ilyen változások, vagyis csak a test születik meg.
Minden ami megszületik, az el is múlik. Mivel a léleknek nincs születése,
ezért múltja, jelene és jövője sincsen. Örökkévaló, mindig-létező és eredeti,
azaz létrejöttének nincsen nyoma a történelemben. Időbeni eredetét az
ember a test befolyása alatt próbálja kinyomozni. A testtel ellentétben a
lélek soha, semmikor nem öregszik meg. Ezért van az, hogy az úgynevezett
öregember éppolyan vígkedvünek érezheti magát, mint gyermek vagy fiatal
korában. A test változásai nem befolyásolják a lelket, nem oszlik szét az
idővel (mint a fa vagy bármilyen más anyag), és ivadékai sincsenek. A test
melléktermékei, névszerint a gyermekek, szintén különböző egyéni lelkek, s
az csak a testnek tudható be, hogy egy bizonyos személy gyermekeiként
szerepelnek. A test a lélek jelenlétének következtében fejlődik ki, de a lélek
nem változik, és ivadékot sem hoz létre. Ezért mentes a test hatféle
változásától.
A Kafha Upani$adban ( 1 .2. 1 8.) is találhatunk egy hasonló kij elentést,
melynek jelentése és magyarázata ugyanaz mint a Bhagavad-glt<ié, ám egy
sajátos szót
vipascit
alkalmaz, aminek értelme: „tudós" vagy
„tudással rendelkező". A lélek mindig tudással vagy tudattal telített, ezért a
tudat a lélek tünete. Ennek segítségével felfoghatjuk a lélek szívben való
jelenlétét még akkor is, ha magát a lelket nem találjuk. Néha nem láthatjuk a
Napot a felhők vagy más okok miatt, de a napfény jelenléte elegendő
bizonyíték arra, hogy nappal van. Mihelyt egy kis fényt látunk korán reggel
az égen, megérthetjük, hogy felkelt a Nap. Hasonlóan, miután egy kis tudat
minden testben megtalálható, legyen az emberé vagy állaté, meggyőződhe
tünk a lélek jelenlétéről is. A lélek tudata azonban különbözik a Legfelsőbb
tudatától, mert a Legfelsőbb Tudat magába foglal minden tudást a múltat, a
jelent és a jövőt is, míg az egyéni lélek tudata hajlamos a feledékenységre.
Abban az esetben, ha a lélek megfeledkezik igaz természetéről, Kr�1.1a
felsőbbrendű leckéiből kap oktatást és felvilágosulást. Kr�1.1a nem feledé
keny, mert ha az lenne, akkor tanítása hasznavehetetlen volna.
Kétféle lélek létezik, mégpedig a parányi lélekrészecske (a1Ju-<itm<i) és a
F elsőlélek ( vibhu-<itm<i).
Ezt a Kafha Upani$ad ( 1 .2.20.) is megerősíti:
-

-
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a!Jor aT}iytin mahato mahiyan
atmasya jantor nihito guhayam
tam akratul;z pasyati vita-foko
dhatul;z prasadan mahimanam atmanalJ
„A Felsőlélek (Paramatma) és az atomnyi lélek (iivatma) is a test
ugyanazon fáján, az élőlény szívében helyezkedik el, s csupán az, aki
megszabadult minden anyagi vágytól és panasztól tudja megérteni - a
Legfelsőbb kegyéből - a lélek dicsőségét."
A Felsőléleknek is Kr�l)a a kútfője, s erre a későbbi fejezetek is fényt
derítenek. Az atomnyi lélek Arjuna, aki megfeledkezett igazi természetéről, s
ezért szüksége van Kr�l)a, vagy az Ő hiteles képviselője ( a lelki tanítómester)
felvilágosítására.
2 1 . VERS
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vedavinasinariz nityariz
ya enam ajam avyayam
kathariz sa puru$a/J partha
kariz ghatayati hanti kam
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veda-tudván; avinaSinam -elpusztíthatatlant; nityam -mindig; yaJ;z 
aki; enam -ezt; ajam-a meg nem születettet; avyayam -változhatatlant;
kath a m -hogyan; safJ -ő; puru$a /;z - személy; partha -óh, Partha
(Arjuna); kam -kit; ghatayati-megsebesít; ha nti-meggyilkol; kam -kit
FORD ÍTÁ S
Ó h, Partba, hogyan lehetne gyilkos, vagy miképpen bírhatna rá bárkit
is a gyilkolásra az, aki tudja, hogy a lélek elpusztíthatatlan, meg nem
született, örök és változatlan?
MAGYARÁZAT

Mindennek megvan a helyes használhatósága, s a teljes tudással rendel
kező előtt nem ismeretlen, hogyan és hol alkalmazza mindezt. Ugyanígy
erőszakot is lehet használni, s hogy miképpen, az a tudással rendelkezőtől
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függ. Habár a békebíró halálbüntetéssel sújtja az emberéletet oltót, tettét
nem lehet helyteleníteni, mert azt a törvény szabályai szerint rendelte el. A
Manu-samhita, az emberiség törvénykönyve helyesli a gyilkos halálra
ítélését, mert így következő életében nem kell szenvednie az elkövetett nagy
bűn visszahatásai miatt. Ezért a király által kiszabott kötél általi halál
büntetés tulajdonképpen jótékonyság a gyilkos számára. Hasonlóan, ha
Kfgia rendeli el a harcot, akkor arra a következtetésre kell jutni, hogy ez az
erőszak a legfelsőbb igazságot szolgálja. Ily módon Arjunának is ezt kellett
volna tennie, jól tudván, hogy amit a Kr�1.1áért való harcban követ el, az nem
erőszak. Mert bármi történjék is, az embert, helyesebben szólva a lelket nem
lehet meggyilkolni. Tehát az igazságszolgáltatás érdekében megengedett az
erőszak. Egy sebészeti műtét sem a beteg elpusztítására van, hanem annak
gyógyulását szolgálja. Ezért a harc, amit Arjuna Kr�1.1a utasításának
értelmében fog végrehajtani, teljes tudásban történik, s így nem lehet
semmilyen visszahatása sem.
22. VERS
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vas<imsi }f17Jdni yatha vihaya
navani grh!Jdli naro 'pard!Ji
tatha sarlrd!Ji vihaya j[17J<iny
anyani samyati navani dehi

v<isamsi-ruhák; jfr!J<ini-régiek és elnyűttek; yatha- ahogyan;
vihaya -felad; nav<ini-új ruhákat; grh!Jdli-elfogad; naral} -egy ember;
apard!Ji-más; tatha-ugyanúgy; farfrd!Ji-testeket; vihaya -felad;}f17Jd
ni-öregeket és hasznavehetetleneket; anyani-különbözőeket; samy<iti
felvesz; navani-új öltözékeket; dehi-a megtestesült
FORD ÍTÁ S
Miként az ember leveti elnyűtt ruháit és újakat ölt magára, úgy adja
fel a lélek is az öreg és hasznavehetetlen testeket, hogy újakat fogadjon
el helyükbe.
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Második Fejezet
MAGYA RÁZAT

Az atomnyi, egyéni lélek elfogadott tény. Még néhány modem tudós is aki nem hisz a lélek jelenlétében, de ugyanakkor nem képes magyarázatot
adni a szívböl származó energia eredetére - kénytelen elismerni a test
állandó cseréjét, amely a csecsemőkorból a gyermekkorba, onnan a
serdülőkorba, majd a felnőttkorba és az öregségbe való átalakuláson
keresztül nyilvánul meg. Az öregség után a csere áttevődik egy másik testre,
ahogyan azt a fenti vers már megmagyarázta.
Az egyéni atomnagyságú lélek egy másik testbe jutása a Felsőlélek kegye
által lehetséges. Ő teljesíti az atomnyi lélek kívánságait, mint ahogyan az
ember eleget tesz barátja kéréseinek. A Vedák a lelket és a Felsőlelket két
madárhoz hasonlítják, akik egyazon fán ülnek. Az egyik madár (az egyéni,
atomnagyságú lélek), akít foglyul ejtett az anyag fájának gyümölcse,
csipegeti azt; miközben a másik (Kr�i:ia) csupán tanúként figyeli barátját.
Így, bár minőségileg ugyanazok - lényegükben mégis eltérőek. Kr�i:ia a
„tanú-madár", Arjuna pedig a „csipegető". Habár barátok, az egyik mégis
mester, a másik pedig szolga. E kapcsolat elfeledése okozza azt, hogy az
atomnyi lélek helyzete változik egyik „fáról" a másikra, vagyis egyik testből
a másikba vándorol. A jiva, vagyis az alárendelt madár nagyon keményen
küzd az anyagi test fáján, ám ha beleegyezően elfogadja a másik madarat
legfelsőbb tanítómestereként - ahogyan Arjuna is egyetértett azzal, hogy
önszántából meghódoljon Kr�i:ia utasításai előtt -, akkor rögtön megszaba
dul minden panasztól. Ezt úgy a Mw;<f,aka-Upani$ad (3. 1 .2.), mint a
Svetásvatara-Upani$ad ( 4. 7 . ) is megerősíti:

samáne vrk$e puru$O nimagno
'nisayá focati muhyamána}J
ju$fariz yadá pasyaty anyam ifom asya
mahimánam iti vita-fokai)
„Habár a két madár ugyanazon a fán ül, a csipegetőt aggodalom és
rosszkedv tölti el, mert a fa gyümölcsét próbálja élvezni. De ha valami
módon arcát barátja, az Úr felé fordítja, és felismeri az Ő dicsőségét, akkor a
szenvedő madár azonnal megszabadul minden aggodalomtól."
Arjuna arcát örök barátja, Kr�i:ia felé fordította, é s Őtőle tanulta a
Bhagavad-gitát. Ily módon, Kr�i:iától hallván megérthette Kmia felsőbb
dicsőségét, s megszabadulhatott minden panasztól.
Kr�i:ia Arjunát itt arra utasítja, hogy ne keseregjen öreg nagyatyja és
tanítója testi cseréje miatt. Inkább örülnie kellene, mert igazságos harcban
öli meg testüket, s így egyszerre megtisztulhatnak a különféle anyagi
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cselekedetek összes visszahatásától. Aki életét adja a z áldozati oltáron vagy
az igaz csatában, az azonnal megtisztul a visszahatásoktól, és magasabb
létbe emelkedik. Így Arjunának semmi oka sem volt a kesergésre.
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nainam chindanti sastrti!Ji
nainam dahati ptivakal;
na cainam k/edayanty tipo
na fo�ayati mtirutal;

na -sohasem; enam -ezt; chindanti-darabokra vágják; sastr<itJi
fegyverek; na-sohasem; enam-ezt; dahati-megégeti; pavaka}J-a tűz;
na-sohasem; enam ezt; kledayanti-nedvesitik; apal; -a víz; na
sohasem; fo�ayati-felszárítja; mtiruta}J-a szél
-

FORD ÍTÁ S
A lelket semmilyen fegyver sem képes feldarabolni, tűz nem égeti, víz
nem nedvesítheti, és a szél nem száríthatja.
MAGYARÁZAT

A transzcendentális lelket a különféle fegyverek - mint például szablya,
tűz, eső, tornádó, stb. - képtelenek elpusztítani. Úgy tűnik, hogy a védai
civilizáció a modem tűzfegyvereken kívül még sok másféle, földből, vízből,
levegőből, éterből stb. készült fegyvert is ismert Még a mai korszak
nukleáris fegyverei is a tűzfegyverek csoportjába tartoznak, ám hajdanában
más, különféle anyagi elemekből készült fegyverek is léteztek. A tűz
fegyvereket vízifegyverekkel hárították el, ami ismeretlen a modern
tudomány előtt. A mai tudósok a tornádó-fegyverekről sem tudnak. De
bármit is találjon fel a tudomány, a lelket semmi sem képes megsemmisíteni,
és feldarabolni sem lehet soha.
Az sem volt lehetséges sem egykor, sem most, hogy az egyéni lelket az
eredeti Lélekből kivágják. A mayavadI filozófus mindamellett nem képes
beszámolni arról, hogy az egyéni lélek miként került a tudatlanságba, és
ennek következtében miképpen borította be az illuzórikus energia. Miután az
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atomnyi lélek egyénisége örökkévaló (sanatana ), ezért hajlamos az illúzió
hatása alá kerülni, elveszítve így a Legfelsőbb Úr társaságát, miként a tűz
szikrái is - habár minőségileg ugyanazok, mint a tűz - hajlamosak arra,
hogy kialudjanak, ha kipattannak a lángok közül. A Varaha Purli1Ja az
élőlényeket a Legfelsőbb szerves részeiként írja le. A Bhagavad-gitli szerint
is ez az örök jellemzőjük. Így tehát az élőlény az illúzióból való felsza
badulás után is különálló azanosság marad, miként erre Kr�i:ia Arjuna
oktatása közben is fényt derít. Arjuna felszabadult a Kr�i;iától kapott
tudomány által, ám sohasem lett eggyé Vele.
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akledyo 'fo$ya eva ca
nitya}J sarva-gata}J sthli1Jur
acalo 'yam sanatana}J
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acchedya}J -törhetetlen; ayam -ezt (a lelket); adahya}J -éghetetlen;
ayam-ezt; akledya}J -oldhatatlan; afo$ya}J -nem lehet felszárítani; eva
minden bizonnyal; ca-és; nitya}J -örökkévaló; sarva-gata}J -mindenen
keresztülható; sthanu}J-állandó; aca/a}J-megingathatatlan; ayam-ezt;
sanlitana}J-örökké ugyanaz
FORD ÍTÁ S
Az egyéni lélek törhetetlen, oldhatatlan, és sem megégetni, sem fel
szárítani nem lehet. Ö mindent-átható, örökkévaló, változhatatlan,
rendíthetetlen és örökké ugyanaz.
MAGYARÁZAT

A parányi lélek ezen tulajdonságai végérvényesen bebizonyítják, hogy az
egyéni lélek örökre a Lelki Egész atomnyi részecskéje és az is marad
mindig - változatlanul. A monizmus elméletét nagyon nehéz alkalmazni
ebben az esetben, mert az egyéni lélektől sohasem várják azt, hogy egynemű
egységet érjen el a Legfelsőbbel. Az anyagi szennyeződésből való
felszabadulás után az atomnyi lény kívánsága szerint megmaradhat lelki
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szikraként az Istenség Legfelsőbb Személyiségének ragyogó sugaraiban, de
a bölcs lelkek a transzcendentális bolygókra kerülnek, hogy ott az Istenség
Személyiségével társuljanak.
A sarva-gatal:z (minden-átható) szó jelentős, mert ahhoz semmi kétség
nem fér, hogy az élőlények mindenhol jelen vannak Isten teremtésében.
Megtalálhatók a Föld felszínén, a vízben, a levegőben, a földben, sőt még a
tűzben is. Az a hit, miszerint a tűz sterilizálja őket, nem fogadható el, mert
itt világosan áll: a lelket tűz meg nem égetheti. Ezért ahhoz semmi kétség
nem fér, hogy a Nap bolygón is élnek élőlények, az ottani körülményeknek
megfelelő testtel. Ha a Nap lakatlan lenne, akkor a sarva-gata l:z , vagyis a
„mindent-átható" szó értelmetlenné válna.
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avyakto 'yam acintyo 'yam
avikáryo 'yam ucyate
tasmád evam viditvainam
nánusocitum arhasi

avyaktal:z -láthatatlan; ayam -ezt (a lelket); acintya�-felfoghatatlan;
ayam -ezt; avikáryal:z-változatlan; ayam-ezt; ucyate -úgy mondják;
tasmtit-ezért; e vam-ily módon; viditvá-jól tudván; enam-ezt; na
nem; anuiocitum -kesereghet felette; arhasi-megérdemled
FORD ÍTÁ S
Úgy mondják, hogy a lélek láthatatlan, felfoghatatlan és változatlan.
Ezt tudván, nem szabadna bánkódnod a test miatt.
MAGYARÁZAT

Miként korábban már megmagyarázták, anyagi felfogással mérve a lélek
olyan, hogy még a legprecízebb mikroszkóppal sem lehet felfedezni, vagyis
láthatatlan. Ami pedig a lélek létét illeti, azt kísérleti úton senkí sem képes
meghatározni. Az egyetlen bizonyíték a sruti, vagyis a védikus bölcselet. El
kell fogadnunk ezt az igazságot, mert a lélek valóságának ( amely a tudat
révén érzékelhető tény) megértésére nincsen másfajta mód. Sokféle olyan
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dolog van, amit csupán a felsőbbrendű tekintély alapján kell elfogadnunk.
Senki sem tagadhatja anyja szavahihetőségét, amikor az apa kilétének
megállapításáról van szó. Az apa azonosságának eldöntésére nincsen más
lehetőség, mint elfogadni az anya felsőbb tekintélyét. Hasonlóan, a lélek
megértésének a Vedák tanulmányozása az egyetlen módja. Más szóval,
emberi-kísérleti tudással felfoghatatlan. A lélek tudat és tudatos - ez is a
Vedák állítása - , nekünk pedig el kell fogadnunk ezt. A testtel ellentétben a
lelket nem érik változások, ezért a végtelen Legfelsőbb Lélekhez viszonyítva
mindig atomnyi marad. A Legfelsőbb Lélek végtelen, az atomnyi pedig
végtelenül kicsi és változatlan, így sohasem tud egyenlővé válni a
Végtelennel, vagyis az Istenség Legfelsőbb Személyiségével. Ezt a Vedák
többféle módon ismétlik, hogy a lélek fogalom meghatározását meg
szilárdítsák. Az ismétlés szükségszerű a helyes megértéshez.
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atha cainam nitya-Jatam
nityam va manyase mrtam
tathapi tvam maha-baho
nainam focitum arhasi

atha -ha azonban; ca-szintén; enam-ezt; nitya-;jdtam -mindig meg
születik; nityam -örökre; va-vagy; manyase-így gondolva; mrtam
halott; tathdpi-még akkor is; tvam -te; maha-bdho-óh, Erős-kani; na 
soha; enam- ezt (a lelket); focitum -búsulni; arhasi-érdemes
FORD ÍTÁ S
Ó h, Erős-karú, búsulásra még akkor sincs okod, ha azt hiszed, hogy a
lélek szüntelenül megszületik és mindig meghal.
MAGYARÁZAT

A filozófusoknak mindig létezik egy olyan, a buddhistákkal rokon rétege,
akik nem hisznek a lélek testen túli külön létében. Úgy tűnik, ők léteztek már
akkor is, amikor Srt Kr�i:ia a Bhagavad-gitát elbeszélte, és lokayatikák,
valamint vaibha�ikák néven voltak ismeretesek. Ezek a filozófusok azt
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állítják, hogy az élet tünetei - azaz a lélek - az anyagi összetétel bizonyos
fejlett állapotában keletkeznek. A modern materialista tudósok és filo
zófusok is hasonlóan gondolkodnak. Szerintük a test fizikai elemek össze
tétele, az élettünetek pedig a vegyi és fizikai elemek egymásra hatásának egy
bizonyos stádiumában keletkeznek. Az antropológia nevű tudományág ezen
a filozófián alapul. Jelenleg sokféle álvallás létezik, amelyek főleg
Amerikában váltak divattá. Ezek ugyanazt a filozófiát vallják, mint a
nihilista, nem Istenszerető buddhista szekták.
Még ha Arjuna a vaibha�ika filozófusokhoz hasonlóan nem is hinne a
lélek létében, akkor sem lenne oka a búslakodásra. Senki sem hagy fel
kötelessége teljesítésével, hogy egy csomó vegyszer elvesztésén keseregjen.
A modern tudomány háborúiban sok tonna vegyszert elpazarolnak az
ellenség legyőzésére. A vaibha�ika filozófia szerint az úgynevezett lélek
vagy atma megsemmisül a test halálával. Így tehát, ha Arjuna elfogadja a
védikus következtetést, miszerint létezik egy örökkévaló, atomnyi lélek, vagy
ha nem is hisz a lélek létezésében; egyik esetben sincsen oka szomorúságra.
A fenti elmélet szerint semmi értelme a halál felett keseregni, hiszen az
anyagból oly sok élőlény keletkezik, és hal meg minden pillanatban. Ha ez
így lenne, akkor Arjunának nincs miért bánkódnia, ugyanis, ha az élet nem
folytatódik egy új testben a halál után, akkor a nagyatyja és tanára
meggyilkolásából származó bűnök sem hatnának vissza rá. Kr�1,1a ugyan
akkor nem fogadta el a védikus bölcseletet mellőző vaibha�ikák filozófiáját, s
gúnyosan maha-bahunak, erős-karúnak szólítja Arjunát, aki k�atriya volt,
tehát a védikus kultúrához tartozott. Így illő volt folytatnia a védikus elvek
betartását.
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jatasya hi dhruvo mrtyur
dhruvariz janma mrtasya ca
tasmad apariharya 'rthe
na tvariz focitum arhasi

jatasya -a megszületett; hi-minden bizonnyal; dhruva}J-a tény;
mrtyu}J-a halál; dhruvam-tényt;janma-születés; mrtasya -a halottból;
ca -szintén; tasmat-ezért; apariharye-az elkerülhetetlennek; arthe
erre vonatkozólag; na-ne; tvam-te; focitum-keseregj; arhasi-megér
demled
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FORD ÍTÁ S
A megszületett számára biztos a halál, a holt számára pedig a
születés. Ezért nem szabadna keseregned kötelességed elkerülhetetlen
végrehajtása közben.
MAGYARÁZAT

Az embernek az életében elkövetett tettei szerint kell újraszületnie, s egy
cselekedetperiódus befejezése után meg kell halnia, hogy aztán ismét új
életre keljen. Ily módon forog a születés és halál kereke váltakozva,
felszabadulás nélkül. A születés és halál ezen körfolyamata azonban nem
támogatja a felesleges gyilkolást, mészárlást és háborút. Ugyanakkor az
erőszak és a háború az emberi társadalom elkerülhetetlen tényezői a törvény
és a rend fenntartása miatt
A kuruk�etrai csata a Legfelsőbb kívánsága szerint történt, s így elkerül
hetetlen volt. A k�atriya kötelességét az igaz ügyért való harc jelentette.
Miért is féljen Arjuna, vagy miért is bánkódjon rokonai halála felett, ha
egyszer kötelességének tett eleget? Nem volt méltó arra, hogy a törvény
megszegésével aláessen a bűnös tettek visszahatásainak, amitől annyira félt.
Hozzátartozói halálát nem tudná megakadályozni helyes kötelessége
végrehajtásának elkerülésével. Ez csak megalázást jelentene, mert a rossz
cselekedet útját választotta.
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avyakt<idini bhütáni
vyakta-madhy<ini bh<irata
avyakta-nidhan<iny eva
tatra k<i paridevan<i

avyakt<idini-a kezdetben meg nem nyilvánult; bhütáni-minden terem
tett; vyakta megnyilvánult; madhy<ini-a középső stádiumban; bhárata 
óh, Bharata leszármazottja; avyakta-megnyilvánulatl an; nidhan<ini
minden, ami megsemmisül; eva -ez így van; tatra -ezért; k<i mi;
paridevan<i bánat
-

-

-
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FORD ÍTÁ S
A kezdetben minden teremtett élőlény megnyilvánulatlan, középső
szakaszukban megnyilvánulnak, majd a megsemmisüléskor ismét meg
nyilvánulatlanok lesznek. Miért búsuljon hát az ember?
MAGYARÁZAT

Kétféle filozófus létezik: az egyik hisz a lélek létében, míg a másik nem.
Ám a halott test felett egyiküknek sincs oka keseregni. A védikus
bölcsesség követői ateistáknak hívják azokat, akik nem hisznek a lélek
létében. Kesergésre még akkor sincs ok, ha a vita kedvéért elfogadjuk az
ateista elméletet. A lélek különálló lététől eltekintve, az anyagi elemek
megnyilvánulatlanok a teremtés előtt. A meg nem nyilvánulás e finom-fizikai
állapotából lesz a megnyilvánulás, mint ahogyan éterből levegő, levegőből
tűz, tűzből víz, s vízből föld keletkezik. A föld sok megnyilvánulás eredete.
Vegyünk például egy nagy felhőkarcolót, ami szintén a földből jön létre.
Rombadőlése után a megnyilvánultból ismét megnyilvánulatlan lesz, s végső
fokon atomokként fog tovább létezni. Az energiamegmaradás törvénye
helytálló, csak az a különbség, hogy a dolgok idővel megnyilvánulnak, majd
ismét megnyilvánulatlanokká válnak. Így hát mi értelme keseregni bármelyik
állapot felett? Semmi sem veszik el, még akkor sem, ha megnyilvánulatlanná
válik. A középső stádiumot kivéve, a kezdetén és a végén minden elem ilyen
állapotban van, de ez nem jelent igazi anyagi különbséget.
Ha pedig elfogadjuk a védikus végkövetkeztetést, amiről a Bhagavad
gita ír, miszerint az anyagi testek idővel elmúlnak (antavanta ime dehti}J ),
de a lélek örökkévaló (nityasyoktti}J iarfriTJ.a!J), akkor mindig emlékeznünk
kell arra, hogy a test olyan, mint egy öltözék. S ki keseregne egy ruhacsere
miatt? Az anyagi testnek az örök lélekhez képest nincsen igazi léte. Olyan,
mint egy álom. Megeshet, hogy álmunkban repülünk az égben, vagy
királyként utazunk egy hintóban, ám felébredésünkkor bebizonyosodik ezek
valótlansága. A védikus bölcsesség az önmegvalósításra buzdít annak
alapján, hogy az anyagi test nem létezik. Ezért, ha hisz az ember a lélek
létében, ha nem, egyik esetben sincs oka keseregni az anyagi test veszte
felett.
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ascaryavat pasyati kascit enam
aicaryavad vadati tathaiva canyab
<iscaryavac cainam anyab sr1Joti
srotv<ipy enam veda na caiva kaicit

aicaryavat-csodálatos; pasyati-lát; kaicit-némely; enam-ezt ( a
lelket�; ascaryaravat-csodálatos; vadati-beszél; tath<i-ott; eva-bizo
nyára; ca-szintén; anyab mások; <isaryavat-csodálatra méltó; ca 
szintén; enam -ezt; anyab -mások; S!IJOli-hall; srutva-hallott róla;
apu - még; enam-ezt; veda tudja; na-soha; ca-és; eva -bizonyára;
kascit-bárki
-

-

FORD ÍTÁ S
A lelket az egyik csodálatosnak látja, a másik olyannak írja le, a
harmadik azt hallja róla, hogy csodálatra méltó, míg mások egyáltalán
nem értik, még azután sem, hogy hallottak róla.
MAGYA RÁZAT

Miután a Gftopani$ad (Bhagavad-glt<i), többnyire az Upani$adok elvein
alapszik, nem meglepő, hogy a Kafha Upani$adban is találunk egy
ilyen verset:
fravaf)<iyapi bahubhir yo na /abhyab
sr1Jvanto 'pi bahavo yab na vidyub
aicaryo vakt<i kufalo 'sya labdh<i
aicaryo jnata kufal<inusi$fab
„Minden bizonnyal nagyon csodálatos az a tény, hogy az atomnyi lélek
megtalálható � hatalmas állatban, az óriási banjanfában, meg abban a
parányi mikrobatestben is, amely milliárdszámban található egy négy
zetméternyi felületen. A csekély tudással rendelkezők, valamint akik nem
élnek mértékletes életet, képtelenek megérteni az egyéni, atomnyi
lélekszikra csodáit, annak ellenére, hogy erről beszél a tudás legnagyobb
képviselője, aki még Brahmát, a kozmosz első lényét is tanította." (Kafha
2.7.)
A durva materialista felfogás következtében a mai korszak legtöbb
embere nem tudja elképzelni, miképpen .lehet egy ilyen parányi rész
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egyidejűleg olyan nagy is. Ezért, ha ismerik a lélek természetét, vagy ha csak
úgy hallottak róla, helyesen hiszik, hogy csodálatos. Az anyagi energia
illúziójától megtévesztve az emberek olyannyira mélyre süllyedtek az
érzékkielégítésben, hogy alig van idejük az önmegvalósításra. Tény és való,
hogy önmegvalósítás nélkül a létért való küzdelemben minden próbálko
zásuk vereségben végződik. Talán neni tudják, hogy az embernek gondot kell
fordítania a lélekre, és ugyanakkor az anyagi szenvedésekre is megoldást kell
találnia.
Néhányan, akik hallani akarnak a lélekről, talán eljárnak jó társaságba,
előadásokra, de tudatlanságuk miatt tévúton járnak, s azt hiszik, hogy a
Felsőlélek és az atomnyi lélek egy, minden különbség nélkül. Nagyon
nehéz olyan embert találni, aki tökéletesen megérti a lélek és a Felsőlélek
természetét, sajátságos szerepüket, egymáshoz fűződő viszonyukat, s a többi
kisebb-nagyobb részletet Még nehezebb olyat lelni, aki valóban teljes
haszonra tett szert a lélekről szóló tudásból, s aki képes különböző
szemszögből leírni a lélek természetét Ha valakinek némiképpen mégis
sikerül megértenie a lelket, annak élete sikeressé válik. A legkönnyebb
folyamat az önvaló megértésére az, ha elfogadjuk a legfelsőbb hiteles forrás,
Kr�r:ia tanítását a Bhagavad-gltában anélkül, hogy más elméletek meg
tévesztenének bennünket. Ezenkívül sok előző és jelen életbeli áldozat vagy
vezeklés elvégzése szükséges, mindaddig, míg képesek leszünk Kr�Qát az
Istenség Legfelsőbb Személyiségeként elfogadni. Ez a felismerés azonban
csakis egy tiszta bhakta indokolatlan kegyéből lehetséges, s nem másként
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dehl nityam avadhyo 'yam
dehe sarvasya bharata
tasmat sarvfi1Ji bhütani
na tvam focitum arhasi

dehi-az anyagi test birtokosa; nityam örökké; avadhyaQ -elpusztítha
tatlan; ayam- ezt; dehe-a testben; sarvasya -mindenkíében; bhárata 
óh, Bharata leszármazottja; tasmát-ezért; sarvfit:1i-minden; bhütani
(született) élőlények; na-soha; tvam-te magad; .focitum -búsulni;
arhasi-megérdemled
-
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FORD ÍTÁ S

Ó h, Bharata leszármazottja, egy teremtményért sem kell bánkódnod,
hiszen a testben lakozó örökkévaló, és sohasem l ehet elpusztítani.
MAGYARÁZAT
Kr�i:ia ezzel fejezi be a változtathatatlan transzcendentális lélekről szóló
tanítás fejezetét Különféle módon írja le a halhatatlan lelket, s ezzel
szemben kijelenti a test ideiglenességét. Í gy Arjunának, mint k�atriyának
nem szabadna feladnia kötelességét csak azért, mert fél nagyatyja és tanára
(BhI�ma és Droi:ia) harcban való elestétöl. Sn Kr�i:ia hitelességét véve alapul
az embernek el kell fogadnia, hogy van egy lélek, ami különbözik az anyagi
testtől. Nem szabad létében kételkedni, vagy azt hinni: az életjelek egy
bizonyos fejlett anyagi stádiumnál a vegyi elemek egymásra hatásának
a következményei. Bár a lélek halhatatlan, az erőszakot mégsem támogatják,
kivéve háború esetén, de akkor is csak indokolt esetben. Ennek szükségét
nem önfejűen, hanem kizárólag az Úr jóváhagyásával kell megállapítani.

svadharmam api c<ivek$ya
na vikampitum arhasi
dharmy<iddhi yuddh<ic chreyo 'nyat
k$atriyasya na vidyate
svadharmam -az ember sajátságos vallásos elvei; api-is; ca-csak
ugyan; a vek$ya -tigyelembe véve; na -sohasem; vikampitum - vonakod
ni; arhasi-megérdemled; dharmyát-a vallásos elvektől; hí-valóban;
yuddhát-a harctól; sreyaQ -jobb elfoglaltságok; anyat-bármi más;
k$atriyasya -egy k�atriyáé; na - nem; vidyate-létezik


FORD ÍTÁ S
Figyelembe véve sajátos kötelességed, mint k�atriya tudnod kéne,
hogy számodra a vallásos elvekért való harcon kívül nincs jobb
elfoglaltság; tehát semmi okod a tétovázásra.
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MAGYA RÁ ZAT
A társadalom négy rendje közül a második tagjai a k�atriyák, ők felelősek
a jó adminisztrációért. A k�at szó jelentése: „megsebesíteni". A baj ellen
oltalmazót tehát k�atriyának hívják (trayate: „védelmet nyújtani"). A
k�atriya az erdőben gyakorolja az ölést, ahol egy szál karddal a kezében
harcra hív egy emberevő tigrist, és megküzd vele. A legyőzött fenevad aztán
királyi hamvasztásban részesül. Jaipur tartomány k�atriya kriályai mind a
mai napig követői e hagyománynak. A k�atriyákat főleg harcra hívásra és
ölésre oktatják, mert a vallásos erőszak néha szükségszerű tényező. Ezért
nekik sohasem szabad fiatalon elfogadni a sannyasa, vagyis a lemondás
rendjét Az erőszak nélküli politika lehet diplomatikus fogás, de sohasem
valóságos. A vallásos törvénykönyvekben ez áll:

ahave�u mitho 'nyonyam jighamsanto mahfk#tal)
yuddhamanal) param saktya svargam yanty apararimukhal)
yajiie�u pasavo brahman hanyante satatam dvijail)
samskrtal) ki/a mantrais ca te 'pi svargam avapnuvan
„Az a király vagy k�atriya, aki csatatéren küzd a rá irigykedő király ellen,
érdemes a felsőbb bolygók elérésére, mint ahogyan az áldozati tűzben
állatot feláldozó brahmaria
. is oda jut."
Ezért a csatatéren, a vallásos elvek érdekében történt ölés, valamint
állatok feláldozása az áldozati tűzben egyáltalán nem fogható fel erőszakos
cselekedetnek, mert a vallásos elvek végrehajtásából csak haszna származik
mindenkinek 1 . A feláldozott állat azonnal, a fokozatos fejlődési folyamatot
átugorva emberi testet kap, az áldozatot végrehajtó brahmaQák pedig a
csatatéren elhunyt k�atriyákkal egyetemben a felsőbb bolygókra jutnak.
Kétféle svadharma , azaz sajátos kötelesség van. Amíg az ember fel nem
szabadul, addig a felszabadulás érdekében a vallásos elvek szerint eleget
kell tennie az adott testhez fűződő kötelességeknek. Felszabaduláskor az
ember svadharmája lelkivé válik, és ezért nem tartozik az anyagi testi
felfogás világába. A testi életfelfogású brahmal)ákra és k�atriyákra
sajátságos kötelességek hárulnak, s ezek elkerülhetetlenek. A Negyedik
Fejezetben világossá válik, hogy a svadharmát Kr�J.la rendelte el (Bg.
4. 1 3.). E zt testi síkon vafl)asrama-dharmának hívják, s a lelki megvalósítás
felé vezető lépcsőhöz lehet hasonlítani. Az emberi civilizáció a vafl)asrama
dharma szintjénél kezdődik, ami az anyagi test tulajdonságai által
1.) A Vedák szerint a Kali-yugában, vagyis a mai korszakban szigorúan tilos mindennemű
állatáldozás.
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meghatározott kötelességek végrehajtását jelenti. Ha az ember - a
cselekvés színhelyétől függetlenül - a vaíl}asrama-dhanna szerint hajtja
végre sajátos kötelességét, akkor egy magasasabb szintű létbe emelkedik.

32. VERS
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yadrcchay<i copapannam
svarga-dv<iram apavrtam
sukhinab k$atriy<ib p<irtha
labhante yuddham fdrsam

yadrcchay<i -magától; ca - szintén; upapannam -érkezett; svarga 
anyagi világbeli mennyei, azaz felsőbb bolygók; dv<iram - ajtót; apavrtam
szélesre tárt; sukhinab -nagyon boldogok; k$atriyab -a királyi rend tagjai;
p<irtha-ób, Prtha fia; labhante-elérnek; yuddham -h áború; fdriam 
mint amilyen ez
FORD ÍTÁ S
Ó h, Pártba, boldogok a k�atriyák, akiknek magától adódnak ilyen
lehetőségek a harcra, megnyitván számukra a felsőbb bolygók kapuját.
MAGYARÁZAT

Sri Kr�1.1a, mint a világ legfelsőbb tanítója, elítéli Arjuna magatartását, aki
nem látott semmi jót a harcban, mondván, hogy az csak rendkívül hosszú
pokoli létet von maga után vagy itt, vagy egy alacsonyabb szintű bolygón.
Arjuna nem akart erőszakot alkalmazni sajátságos kötelessége végrehajtásá
ban, s ez csupán tudatlanságának tulajdonítható. Egy k�atriya részéről
ostobaság a csatatéren az erőszak nélküliség filozófiáját választani.
A Paráfara-smrtiben , a vallásos szabályok könyvében - melyet a nagy
szent Parasara, Vyasadeva apja írt - ez áll:
k$atriyo hi praj<i rak$an fastra-p<iTJib pradarJrf.ayan
nÍTjitya parasainy<idi k$itim dharmeT}a p<i/ayet
„Egy �atriya kötelessége, hogy a polgárokat óvja mindenféle bajtól.
Ennek érdekében, a helyzetnek megfelelően erőszakot kell alkalmaznia a
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törvény és rendfenntartás miatt. Ezért az ellenséges királyok katonáit le kell
győznie, így kormányozva a világot a vallásos elvek szerint . "
Figyelembe véve minden szempontot, Arjunának nem volt oka elállni a
harctól. Ha legyőzi ellenségeit, a királyság örömei várják; ha pedig meghalna
a csatában, akkor a felsőbb bolygókra emelkedik, melynek kapui nyitva
állnak számára. A harc tehát mindkét esetben hasznára válna.
33. VERS

�1nt � mwt � ifiR'íl4rn 1
({�: � ttílfü :q ftm q1qitt4l'•�fü 1 1 � � 1 1

3N

atha cet tvam imam dharmyam
sarigramam-na kari$yasi
tatal;z svadharmam kfrtim ca
hitva papam avapsyasi

atha-ezért; cet-ha; tvam -te; imam -ezt; dharmyam -vallásos köte
lességet; sarigramam -a harcot; na-nem; kari$yasi-fogod végrehajtani;
tatal;z -akkor; svadharmam -sajátságos kötelességedet; kfrtim -híred;
ca-is; hitva-elveszítvén; papam -bünös visszahatást; a vapsyasi-fogsz
nyerni
FORD ÍTÁ S
Ha nem veszel részt e vallásos háborúban, akkor kötelességeid
elhanyagolása feltétlenül bűnt von maga után, s így elveszíted harcosi
hírneved.
MAGYARÁ ZAT

Arjuna nagy harcosi hírnévre tett szert, mert sok hatalmas félistennel
megküzdött, még az Úr Sivával is. Küzdelmével és győzelmével nagy
örömöt szerzett a vadásznak öltözött Sivának, aki jutalmul megajándékozta
a pasupata nevű fegyverrel. Mindenki tudta, milyen nagy harcos volt ő.
Még oktatója, Droi:iacarya is megáldotta, s megjutalmazta egy különleges
fegyverrel, amivel még őt is megölhette. Sok szakértő - beleértve apját,
Indrát, a felsőbb bolygók királyát - részesítette katonai kitüntetésben. Ha
tehát feladná a csatát, akkor nemcsak sajátságos k�atriya kötelességét
hanyagolná el, hanem hírét és jó nevét is elveszítené, s ily módon
előkészítené útját a pokolba. Más szóval, nem a harc, hanem a visszavonulás
miatt jutna kárhozatra.
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akirtim capi bhütani
kathayi$yanti te 'vyayam
sambhavitasya cakirtir
mara!Jad atiricyate
akirtim -becstelenséget; ca -is; api-ezenkívül; bh ütani-emberek;
kathayi$yanti-beszélni fognak; te-rólad; avyayam -örökké; sambha
vitasya - egy tisztességes ember számára; ca -is; akirtilJ, -szégyen;
mara!Jdl-a halálnál; atiricyate-rosszabb lesz
FORD ÍTÁ S

Becstelenséged mindig emlegetik majd az emberek, s a szégyen a
halálnál is rosszabb annak, akit egyszer tiszteltek.
MAGYARÁZAT
Az Ú r Kr�r:ia, mint filozófus, s mint barát, most kimondja végső
véleményét a harcot megtagadó Arjuna felett „Arjuna, ha a csatatér
elhagyása mellett döntesz, akkor az emberek gyávának fognak bélyegezni,
még mielőtt elmennél. Ha úgy véled, nem érdekel az emberek gúnyolódása, s
az összecsapás elől menekülve kívánod menteni az életed, akkor vélemé
nyem szerint jobb, ha csatában esel el. Egy tisztességes személy számára,
mint amilyen te vagy, a szégyen rosszabb a halálnál. Ezért nem lenne szabad
menekülnöd csak azért, mert félted az életed. Ennél jobb a harctéri halál,
mert az megment a barátságommal való visszaélés szégyenétől, s a
társadalmi tekintélyed elvesztésétől."
Kr�r:ia végső véleménye tehát az, hogy Arjuna inkább haljon meg az
ütközetben, mintsem visszavonuljon.
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bhay<id ra1J<id uparatam
mamsyante tv<im mah<i-rath<il)
ye$<iriz ca tvam bahu-mato
bhütv<i y<isyasi /<ighavam
bhay<it -félelemböl; ra1J<it-a csatértöl; uparatam - abbahagyott;
mamsyante -(azt) hiszik majd; tv<im -rólad; mah<i-rath<il) -a nagy
generálisok; ye$<im- akiknek; ca-is; tvam -téged; bahu-matal)-nagy
becsben; bhütv<i-lesz; y<isyasi-el fogsz menni; l<ighavam-értékében
csökkent
FORD ÍTÁ S
A nagy generálisok, akik nagyra becsülték híred és neved, azt fogják
hinni, hogy félelemből hagytad el a csatateret, s ezért gyávának fognak
tekinteni.
MAGYARÁZAT

Srt Km1a így folytatja véleményét „Ne gondold, hogy a nagy generáli
sok, Duryodhana, Kan:ta és mások elhiszik, hogy a fivéreid és nagyatyád
iránti részvétből távozol a csatatérről. Úgy vélik majd, félted az életed, azért
menekülsz, s személyed iránt érzett nagyrabecsülésük szertefoszlik."

36. VERS

�tTT��� atEr;cRtit1Pd dt4lltdT : 1
�r<::::rj�� «fl{ril � �:� � � 1 � � 11
av<icya-v<id<ims ca bahün
vadi$yanti tav<ihit<il)
nindantas tava s<imarthyam
tato dul)khataram nu kim

av<icya-barátságtalan; v<id<in -koholt szavakat; ca is; bahün-sokat;
vadi$yanti-mondani fogják; tava -tiéd; ahit<il) -ellenségeid; nindantal)
rniközben becsmérelnek; tava-tiéd; ahit<il) - ellenségeid; s<imarthyam 
képességed; tatal)-azután; dul)khataram- gyötröbb; nu-terrnészetesen;
kim -mi lehet
-
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FORD ÍTÁ S

Ellenségeid barátságtalan szavakkal fognak illetni, s gúnyt űznek
képességeidből. Számodra mi lehet ennél gyötrőbb?
MAGYARÁZAT
S rt Kr�i:tát az elején meglepte Arjuna fölösleges együttérzés-ürügye, ami
szerinte nem méltó az Aryanokhoz. Részletes érvekkel támadta azt
37. VERS
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hato va prapsyasi svargam
jitva va bhok$yase mahim
tasmad utti$fha kaunteya
yuddhaya krta niscayal:z
hatal;z -halott; vá-vagy; prápsyasi-nyemi fogsz; svaf67am-mennyei
birodalmat; jitvá-győzelemmel; va-vagy; bhok$yase-élvezni fogod;
mahim-a világot; tasmát-ezért; utti$fha-kelj fel; kaunteya -óh, Kunu
fia; yuddháya -harcolni; krta -elszántság; niicayal;z -kétség

FORD ÍTÁ S
Ó h, Kunti fia, vagy megölnek a csatamezőn, és eljutsz a felsőbb
bolygókra, vagy pedig győzöl, és élvezni fogod a földi királyságot. Fel
hát, és küzdj elszántan!
MAGYA RÁZAT
Arjunának küzdenie kellett volna még akkor is, ha nem volt esélye a
győzelemre, ugyanis ha elesik a csatamazőn, akkor a felsőbb bolygókra
kerül.
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sukha-dul;.khe same krtvá
lábhálábhau jayájayau
tato yuddháya yujyasva
naivam pápam avápsyasi
sukha-boldogság; dul;.khe -nyomo rúságban; same-egyenlően; kr
tva-így téve; lábhálábhau -ha veszítesz, vagy ha nyersz;jaycljayau-ha
legyőznek, vagy ha te győzöl; tatal;. -ezután; yuddháya-a harc kedvéért;
yZ{Jyasva-harcolj; na-sohasem; evam -ily módon; pápam-bünös
visszahatást; avápsyasi-szerezni fogsz
FORDÍTÁ S
Harcolj a harc kedvéért - anélkül, hogy figyelembe vennéd a
boldogságot vagy szomorúságot, veszteséget vagy nyereséget, gyözelmet
vagy vereséget! Így cselekedvén sohasem teszed ki magad a bűnnek.
MAGYARÁZAT
SrI Knr;ia most kertelés nélkül megmondja Arjunának, hogy a harc
kedvéért harcoljon, mert ez az Ö kívánsága. A Knr;ia-tudatban cselekvő nem
veszi figyelembe a boldogságot vagy boldogtalanságot, nyereséget vagy
veszteséget, győzelmet vagy vereséget. Transzcendentális tudat az, amikor
mindent K.r�r;ia érdekében teszünk. Az ilyen tetteknek ezért nincsen anyagi
visszahatásuk. Akí a saját érzékszervei kielégítéséért cselekszik - legyen a
jóság, vagy a szenvedély kötőerejében -, az jó és rossz visszahatásoknak
teszi ki magát. Aki teljesen átadta magát a K.r�r;ia-tudatú tetteknek, azt (a
közönséges tettek végrehajtójával szemben) már nem füzi kötelesség
senkihez, s nem is adósa senkinek.
A Srimad-Bhágavatam így ír erről:
·

devar$i-bhütápta-nr1Jám pitrrJ<iriz
na kirikaro náyamr1Jf ca rcljan
sarvátmaná yal;. saraQariz fara1Jyam
gato mukundam parihrtya kartam
„Aki Mukunda, a felszabadulás adója lótuszvirág lábánál keres mene
déket, s aki minden más kötelezettséget feladott, nagy komolysággal haladva
ezen az úton, az nem tartozik senkinek, és kötelességei sincsenek sem a
félistenek, a bölcsek, a családtagok, az emberiség, az ősatyák, sem pedig
más, közönséges élőlény iránt." (Bhág. 1 1 .5 .4 1 .)

138

Második Fejezet

Ez Kr�i:ia közvetett célzása Arjunához, s a következő versek még világo
sabban megmagyarázzák ezt

39. VERS

e$ci te'bhihita sarikhye
buddhir yoge tv imam sr1,1u
buddhya yukto yaya partha
karma-bandham prahasyasi
e$d-mindezt; te-teneked; abhihita- leírtam; sarikhye analitiku s
tanulmánnyal; buddhib-értelem; yoge -gyümölc söző eredmények nélküli
munka; tu-de; imam -ezt; sr1,1u -halld hát; buddhya értelem által;
yuktab-összeillesztett; yaya - amivel; partha óh, Prtha fia; karma
bandham-a visszahatás kötelékeitől; prahasyasi- megszabadulhatsz
-

-

-

FORD ÍTÁ S

Eddig a sa�khya filozófia analitikus tudását magyaráztam neked.
Halld most a yogáról szóló tudást, amivel az ember úgy dolgozik, hogy
nem vágyik tettei gyümölcseire! Ó h, Prthá fia, ha ilyen értelemben
cselekszel, megszabadulhatsz a karma bilincseitől.
MAGYARÁZAT
Arjuna javaslata - miszerint ő elállt volna a harctól - érzékielégítésen
alapult Elsődleges kötelességét elfeledvén le akart mondani a harcról, mert
azt hitte, hogy boldogabb lehet, ha rokonait életben hagyja, mintsem az ő
életük árán élvezze a királyságot. Az alapelv viszont mindkét esetben
csupán érzékkielégítési vágy lenne. Ugyanis akár legyőzésükböl merít
örömet, akár abból, hogy életben látja őket, mindkettő személyes érzék
kielégítésen alapszik, mert bölcsesség és kötelesség feláldozása az ára. Ezért
Kr�1.1a meg akarta magyarázni Arjunának, hogy nagyatyja testének
elpusztításával magát a lelket nem ölné meg. Kifejtette, hogy minden lélek Magát az Urat is beleértve - örökké egyéni marad. Azok voltak a múltban,
ilyenek a jelenben, s azok maradnak a jövőben is, csupán test-öltözéküket
cserélik különféle módon. Valójában tehát egyéniségünket még az anyagi
test kötelékeitől való felszabadulás után is megőrizzük.
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Az anyagi világban minden lélek érzékei kielégítésén fáradozik, és a
materiális energia varázsa alatt magát élvezőnek hiszi. Ez a mentalitás a
felszabadulás végső pontjáig elhúzódik, amikor az élőlény eggyé akar válni
az Úrral. Ez a maya, vagyis az érzékkielégítés illúziójának utolsó hurka.
Egy nagy lélek csak sok-sok születésen át történt ilyen érzékkielégítési
cselekedetek után hódol meg Vasudeva, azaz Kr�i:ia előtt, így teljesítvén a
végső igazság utáni kutatást.
Arjuna már elfogadta Kr�i:iát lelki tanítómestereként azáltal, hogy teljesen
meghódolt Előtte: Si$yas te 'ham sadhi mam tvam prapannam (2.7.).
Következésképp Kr�i:ia most beszélni fog neki a buddhi-yoga , vagyis a
karma-yoga munkafolyamatáról; más szóval az odaadó szolgálat gyakor
latáról, amely csakis Isten érzékkielégítését tekinti céljának. A Tizedik
Fejezet 1 0. verse világosan megmagyarázza, hogy a budhi-yoga közvetlen
kapcsolatot jelent Kr�i:iával, aki Paramatmaként mindenki szívében jelen
van. De ezt a kapcsolatot lehetetlen megteremteni odaadó szolgálat nélkül.
Ezért, aki az Úr odaadó vagy transzcendentális szerető szolgálatában él vagyis Kr�i:ia-tudatú -, az Isten különleges kegye által eléri a buddhi-yoga e
szintjét. Ezért mondja Kr�i:ia, hogy csakis azokat jutalmazza meg tiszta
tudással, akik transzcendentális szeretettel telve mindig odaadóan szolgálják
Öt. A bhakta így könnyen elérheti Kr�i:iát örök, gyönyörteli birodalmában.
Az itt említett buddhi-yoga ily módon Isten odaadó szolgálatát jelenti;
vagyis nem más, mint Kr�i:ia-tudatbeli, az odaadó szolgálat teljes gyö
nyörében és tudásában való cselekvés. Aki kizárólag azért cselekszik, hogy
Istennek örömet szerezzen, az a buddhi-yoga elvei szerint dolgozik, és
bármennyire nehéz is legyen az a munka, mindig transzcendentális gyönyört
érez. Az ilyen lelki elfoglaltság révén az ember - Kr�i:ia kegye által automatikusan megszerzi az összes transzcendentális tulajdonságot. F elsza
badulása ily módon teljessé válik, anélkül, hogy külön erőfeszítést tenne a
tudásszerzésre. Nagy különbség van aközött, hogy az ember Kr�i:ia-tudatban
dolgozik-e, vagy pedig azért, hogy munkája gyümölcsét élvezze. A
gyümölcsöző cselekedetek legfőképpen a családi életben tapasztalt anyagi
örömöt, érzékkielégítést szolgálják. A buddhi-yoga ezért az elvégzett munka
transzcendentális minősége.
Srt Kr�i:ia nagyon szemlétes és analítikus magyarázatott adott a testről és
a lélekről. A Nirukti, vagyis a védikus értelmező szótár szerint sarikhya
alatt a különféle nézőpontból megvilágított, a lélekről és a testről szóló
részletes tudást kell érteni. A yoga és a sarikhya közötti különbség tehát
abból áll, hogy az előző az érzékszervek feletti uralom elsajátítására
törekszik, a másik pedig a lélek igazi természetét leíró filozófiai rendszer. Az
itt említett sfi1J.khya azonban semmiképp sem áll összefüggésben az ateista
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Kapila által tanított, ugyancsak sárikhyának hirdetett materialista filo
zófiával. Ennek ellenére az ostobák azt állítják, hogy a Bhagavad-gltá itt az
ateista sárikhyára utal. Az ál-Kapila filozófiájának a Bhagavad-gitá
elbeszélésekor még semmi hatása nem volt, és Sri Kr�1.1ának sem állna
érdekében megemlíteni egy ilyen istentelen spekulációt. Az igazi sarikhyát
Sri Kr�1.1a inkarnációja, az Úr Kapila tanította anyjának, Devahütinak erről a Srlmad-Bhágavatamban olvashatunk -, még jóval az ál-Kapila
előtt. Ő világosan kifejtette, hogy létezik egy Legfelsőbb Személy (Puru$a )
aki tevékeny, s a prakrtire (az anyagi természetre) rápillantva teremt. Ez
megegyezik a Vedák és a Bhagavad-gitá véleményével is. A Vedák ugyanis
szintén közlik, hogy Isten csupán pillantásával termékenyítette meg
atomnyi, egyéni lelkekkel a prakrtit.
A sárikhya itt tehát a test és a lélek analitikus leírását jelenti. Erről azért
beszélt Kr�1.1a, hogy Arjunát felemelje a buddhi-yoga , vagyis bhakti-yoga
szintjére. Ezért Sri Kr�1.1a sárikhyája és az Úr Kapila sárikhyája egy és
ugyanaz; mindkettő bhakti-yoga . Ennek okából mondja Kr�1.1a, hogy csupán
a kevésbé értelmesek tesznek különbséget a sárikhya- és a bhakti-yoga
között.
,
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nehábhikrama-náfo 'sti
pratyaváyo na vidyate
svalpam apy asya dharmasya
tráyate mahato bhayát

na -nincs; iha -ebben a világban; abhikrama-törekvés; náfa/J
veszteség; asti-van; pratyaváya}J -csökkenés; na-sohasem; vidyate
létezik; svalpam -kicsi; api-habár; asya -ebböl; dharmasya -hivatásból;
tráyate-felszabadít; mahata}J-nagyon nagy; bhayát-veszélytől

FORD ÍTÁ S
Ebben a törekvésben nincsen veszteség vagy csökkenés, s ezen az úton
már egy kis fejlődés is megvédi az embert a félelem legveszélyesebb
fajtájától.
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MAGYA RÁZAT
A Kr�1.1a-tudatbeli cselekvés, vagyis az érzékkielégítésre való vágy
nélküli, Kr�i:ia kedvéért végzett cselekedet a munka legmagasabb lelki
szintje. Ezt könnyű elkezdeni, s még a kis eredmény sem veszik el soha,
hatása állandó. Az anyagi síkon minden elkezdett munkát be kell fejezni,
különben az egész kísérlet kudarcba fullad. A Kr�1.1a-tudatban végzett egy
százaléknyi munka is maradandó eredménnyel jár, ezért a következő kezdet
már két százalékról indul. Ezzel ellentétben az anyagi cselekedet száz
százalékos sikerrel is eredménytelen. Ajamila kötelességét csupán néhány
százalékos Kr�i:ia-tudatban végezte el, de a végén teljes eredményt élvezett
Kr�i:ia kegye által. Ezzel kapcsolatban egy szép verset közöl a Srimad

Bhágavatam :

tyaktvá sva-dharmam cara1Jámbujam harer
bhajan na pakko 'tha patet tato yadi
yatra kva vábhadram abhüd amu$ya kim
ko vártha ápto 'bhajatám sva-dharmatal:z
„Mit veszít az az ember, aki az érzéki örömöket feladván Kr�1.1a
tudatban cselekszik, de nem sikerül helyesen végeznie munkáját, esetleg
később vissza is esik? Ellenben mit nyer az, aki anyagi cselekedeteit
tökéletesen hajtja végre, de nem Kr�1.1a-tudatú?" (Bhág. 1 .5 . 1 7.)
Vagy, miképpen a keresztények mondják: „Mert mit használ az embernek,
ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?" (Máté 1 6.26.)
Az anyagi cselekedetek és azok eredményei véget érnek a testtel. A
Kr�i:ia-tudatú tettek azonban ismét visszasegítik a cselekvőt a Kr�1.1a
tudathoz, még a test elvesztése után is. Legalább biztos esélyt kap a
következő életében arra, hogy ismét emberként születhessen, vagy egy
nagyon művelt brahma1.1a, vagy pedig egy gazdag arisztokrata családjában.
Ily módon kap további lehetőségeket a fejlődésre. Ez a Kr�1.1a-tudatban
végrehajtott munka páratlan tulajdonsága.
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vyavasáyátmiká buddhir
ekeha kuru-nandana
bahu-sakha hy anantás ca
buddhayo 'vyavasáyinám
vya vasáyátmiká-határozott ( Kfg1a)tudat; buddhil.z -értelem; eká
egyetlen; iha -itt (ebben a világban); kuru-nandana-óh, Kuruk szeretett
gyermeke; bahu-sákhal.z-sokágú; hi-valóban; anantál.z -határtalan; ca
szintén; buddhayal.z-értelmük; avyavasáyinám-a határozatlanoké (akik
nem Kr�va-tudatúak)
FORD ÍTÁ S
Akik ezt az utat járják, azok értelme határozott, és csak egy a céljuk.
Ó h, Koruk szeretett gyermeke, a határozatlanok szétszórt értelműek.
MAGYARÁ ZAT

Azt a szilárd meggyőzödést, miszerint az ember a Kr�va-tudat által
elérheti az élet legfelsőbb tökéletességét, vyavasáyátmiká értelemnek
hívják.
A Caitanya-caritámrtában ez áll:
'fraddha '-fobde visvása kahe sudrcf.ha niscaya
kr�lJe bhakti kaile sarva-kanna krta haya
„Kr�va transzcendentális szerető szolgálatával az ember automatikusan
végrehajtja az összes másodlagos cselekedetet. Ezt a biztos hitet, ami
kedvező az odadó szolgálat végrehajtásához, sraddhának hívják." (Cc.
Madhya-lf/á 22.62.)
A hit tehát Istenbe vetett rendíthetetlen bizalmat jelent.
A Kr�va-tudatú kötelességekben elfoglalt embernek nincs szüksége az
anyagi világgal kapcsolatos további cselekedetekre. Kötelezettségei meg
szűnnek a család, az emberiség vagy a nemzet iránt.
Gyümölcsöző cselekedetek alatt azt az elfoglatságot értjük, ami az ember
előző, jó és rossz tetteinek visszaható eredménye. A Kr�va-tudat éber
állapotában az embernek már nem szükséges cselekedeteiben a jó eredmény
után törekednie. Minden tette abszolút síkon van, mivel nem alárendeltje az
olyan kettősségeknek, mint a jó és a rossz. A lelki élet tökéletessége az
anyagi életfelfogásról való lemondás. Ezt a szintet a fejlődő Kr�va-tudat
által automatikusan el lehet érni. A Kr�va-tudatú személy határozott
szándéka a tudáson alapul, mely által tökéletesen megérti, hogy Vasudeva,
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vagyis Kr�i;ia a gyökere mindennek (vásudeval.z sarvam iti sa mahátmá
sudur/abha].z... Bg. 7 . 1 9.). Miként a fa gyökerét öntözve az ágak és a levelek

is vízhez jutnak, a Kr�i;ia-tudat által a legmagasabb rendű szolgálatot
nyújthatjuk mindenkinek, névszerint az önvalónak, a családnak, a társada
lomnak, a hazának, az emberiségnek stb. Ha Kr�i;ia elégedett az ember
tetteivel, akkor mindenki más is azzá válik.
A Kr�i;ia-tudatú szolgálatot azonban legjobban a lelki tanítómester
vezetése alatt lehet gyakorolni. Ő Isten hiteles képviselője, aki ismeri
tanítványa természetét, és képes vezetni öt a Kr�i;ia-tudatban. Ahhoz, hogy
valaki tudást szerezzen a Kr�i;ia-tudatban, határozottan kell cselekednie,
engedelmeskedve Kr�i;ia képviselőjének, akinek utasításait élete misszió
jaként kell elfogadnia. Srtla Visvanatha Cakravatl Tbakura a követ
kezőképpen utasít bennünket a lelki tanítómesterhez írt híres imájában:

yasya prasádád bhagavat-prasádo
yasyáprasádánna gatil.z kuto 'pi
dhyáyam stuvams tasya yasas tri-sandhyam
vande gurol.z frf-caral}áravindam
„A lelki tanítómester elégedettségekor Srt Kr�i;ia is örül. Ha viszont nem
sikerül a guru elégedettségét kiérdemelni, akkor nincs esély arra, hogy
eljussunk a Kr�i;ia-tudat síkjára. Ezért naponta háromszor kell meditálnom
rajta, és fohászkodnom kegyéért, valamint tiszteletteljes hódolatom kifejezni
előtte." (Sri Sri Gurv-a$taka 8.)
Az egész folyamat azonban attól függ, rendelkezik-e az ember teljes
tudással a lélek és a test különállóságáról. Nem szabad, hogy a tudás
csupán elméleti legyen, hanem a gyakorlatban is érvényesíteni kell, ami azt
jelenti, hogy az ember érzékkielégítés utáni vágyainak nem szabad tovább
megnyilvánulnia gyümölcsöző cselekedetekben. De a különféle gyümöl
csöző cselekedetek félrevezetik azt, aki nem rendelkezik szilárd elmével.
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yam imam pu$pitam vacam
pravadanty avipascital:z
veda-vada-ratal:z pdrtha
nanyad astlti vadinal:z
kámatmanal:z svarga-pard
janma-karma.-pha/a-pradam
kriya-vifr$a-bahulam
bhogaisvarya-gatim prati
ydm imam -mindezeket; pu$pitam -virágosakat; vacam -szavaka t;
pra va danti-mondják; a vipascital:z - a csekély tudásúak; veda-vada
ratá}J. -a Vedák feltételezett követöi; partha -óh, Prtha fia; na-sohasem;
a nya t -bármi mást; asti-van; iti-ez; vádina}J.-javasol; káma-<itmá
na}J. -érzékei kielégítésére vágyó; svarga-pará}J. - mennyei bolygókra való
törekvés; ja nma-karma-phala-pradám -gyümölcsözö cselekedetekben, jó
születésben stb. végzödö; kriyá-vise$a -pompás szertartások; bahu/ám
különféle; bhoga -érzékkielégítés; aisvarya -böség; gatim -fejlödés ;
prati-afelé
FORD ÍTÁ S
A csekély tudással rendelkezők nagyon vonzódnak a Vedák virágos
szavaihoz, melyek különféle gyümölcsöző cselekedeteket ajánlanak a
mennyei bolygók elérésére, vagy arra, miképpen juthat az ember előnyös
születéshez, hatalomhoz és igy tovább. Miután érzékkielégítésre és
gazdag életre vágynak, ezért így gondolkodnak: „Nincs más ezen kívül."
MAGYARÁZAT
Az emberek legtöbbje kevésbé értelmes. Tudatlanságuk következtében
legjobban a Vedák karma-ká1Jtj,a részében ajánlott gyümölcsözö cselekede
tekhez vonzódnak. Csak arról akarnak tudni: miképpen élvezheti az ember
az érzéki életet a felsöbb bolygókon, ahol bor és nö, valamint általános
anyagi böség áll a rendelkezésére. A Vedák sok áldozatot ajánlanak a
felsöbb bolygók elérésére, különösen a jyoti${Oma yajflát. A csekély
tudással rendelkezö emberek viszont azt hiszik, hogy ez a védikus bölcsesség
egyedüli célja. Az ilyen tapasztalatlan személyeknek nagyon nehéz
határozottan cselekedniük a Kr�Qa-tudatban. Miképpen az ostobák von
zódnak egy mérgezö fa virágaihoz anélkül, hogy tudnák mi lesz annak
eredménye, hasonlóan, a felvilágosulatlan emberek is vágyódnak a felsöbb
bolygókbeli jólét és a velejáró érzékkielégítés elérésére.
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A Vedák karma-k<i1Jr/.a részeiben az áll, hogy a négy hónapos vezeklést
(a c<iturm<isyát) végrehajtók lehetőséget kapnak a somarasa ital fogyasz
tására, s így halhatatlanok és örökké boldogok lehetnek. Még a Földön is
vannak tehát olyanok, akik nagyon erős vágyat éreznek a somarasa után,
mely által erőssé és alkalmassá válnak az érzékek élvezésére. Az ilyen
emberek nem hisznek az anyagi kötelékekből való felszabadulásban, és
nagyon ragaszkodnak a védikus áldozatok pompás szertartásaihoz. Á lta
lában érzéki emberek ők, és a mennyei élet gyönyörein kivül nem akarnak
semmi mást.
A felsőbb bolygókon találhatók az úgynevezett nandana-k<inana kertek,
ahol sok lehetőség nyílik angyali, gyönyörű nőkkel való társulásra, és
elegendő készlet van a somarasa borból is. Az efféle testi gyönyörök minden
bizonnyal érzékiek. Ezért, akik magukat az anyagi világ urainak hiszik, azok
csakis az ilyen anyagi és ideiglenes boldogsághoz vonzódnak.
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bhogaisvarya-prasakt<in<im
tay<ipahrta-cetas<im
vyavas<iy<itmik<i buddhi}J.
sam<idhau na vidhfyate

bhoga -anyagi élvezet; aisva rya-bőség; prasakt<in<im-vonzódók;
tay<i-ezektől; apahrta-cetas<im-megtévesztett elméjűek; vya vas<iy<it
mik<i- szilárd elhatározás; buddhi}J. -az Úr odaadó szolgálata; sam<i
dhau-a szabályozott elmében; na-sohasem; vidhfyate-létrejön
FORD ÍTÁ S

A Legfelsőbb Ú rhoz irányuló odaadó szolgálat szilárd elhatározása
nem születik meg azon személyek elméjében, akiket túlságosan vonz, és
megtéveszt az érzéki élvezet, s az anyagi gazdagság.
MAGYA RÁZAT
A samadhi szó szilárd elmét jelent. A Nirukti védikus értelmező szótár
szerint samyag <idhfyate 'sminn <itmatattva-y<ith<itmyam („Samadhinak
azt nevezzük, amikor az elme szilárd az önvaló megértésében."). Samadhi
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elérhetetlen az olyan személyek számára, akiket az anyagi, érzéki gyönyörök
érdekelnek, vagy akiket az ilyen ideiglenes dolgok megtévesztettek. Ők arra
vannak ítélve, hogy az anyagi energia uralkodjék felettük.
45. VERS
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traigw:iya-vi$aya vedd
nistraigw;yo bhavdrjuna
nirdvandvo nitya-sattva-stho
niryoga-k$ema dtmavdn

traigwJya-a három kötőerőre; vi$ayab -vonatkozó; veddh ;-Védikus
Irodalom; nistraigaw:iyab-a lelki lét tiszta állapotában; bhava-le gyél;
arjuna-óh, Arjuna; nirdvandvab-szabadon az ellentétek fájdalmaitól;
nitya-sattva-sthab-maradj mindig a sattvában Uóságban) ; niryoga
k$emab-mentesen a birtoklás és a kuporgatás vágyától. dtma van 
elmélyült az önvalóban
FORD ÍTÁ S
A Vedák többnyire csak az anyagi természet három kötőerejéről
tárgyalnak. Ó h, Arjuna, emelkedj föléjük, légy transzcendentális velük
szemben i Szabadulj meg minden kettősségtől és aggodalomtól, mind a
nyerést, mind a biztonságot illetően, és légy szilárd az önvalóban !
MAGYARAZAT

Az anyagi természet három kötőerejében minden cselekedet hatást és
ellenhatást von maga után. Gyümölcsöző cselekedetekben végződnek, s
ezek okozzák az anyagi világ béklyóit. A Vedák főleg erről írnak, hogy a
köznépet az érzékkielégítés síkjáról fokozatosan a transzcendentális síkra
emeljék.
Arjunát, mint Km1a barátját és tanítványát arra utasítják, hogy emelked
jen fel a Veddnta filozófia transzcendentális síkjára, amit kezdetben a
brahma-jijridsd, vagyis a Legfelsőbb Transzcendens iránti érdeklődés
jellemez. Az anyagi világra jellemző, hogy minden élőlénye keményen küzd
a létért. E világ teremtése után Kr�1,1a az ő kedvükért tanította a védikus
bölcsességet; tanácsot adván, miként éljenek, s miképpen szabaduljanak
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meg az anyag lápjából. Az érzékkielégítést szolgáló tettek, névszerint a
karma-k<i!J<!a fejezet végeztével az Upani$adok formájában - melyek a
négy Veda különféle részeit képezik - alkalom nyílik a lelki megvalósításra.
Ezek az Upani$adok jelzik a transzcendentális élet kezdetét A Bhagavad
gita az ötödik Veda , azaz a Mahabharata egy fejezete.
Az anyagi kötőerők hatásai és ellenhatásai addig léteznek, amíg az anyagi
test. Az embernek meg kell tanulnia a boldogság-szomoníság, a hideg-meleg
stb. kettősségeit béketűrő módon fogadni. Ezek eltürésével megszabadul a
nyeréssel vagy veszteséggel járó aggodalmaktól. Ezt a transzcendentális
helyzetet a teljes Kr�1,1a-tudatban lehet elérni, miután függővé tesszük
magunkat Kr�1,1a jóakaratától.

46. VERS

yavan artha udapane
sarvatalJ. samp/utodake
tövön sarve$U vede$U
brahmal}asya vijanatal;.
yavan -ahogyan; artha}J.-szándékot; udapane-egy vízzel telített kút
ban; sarvatal;. -minden tekintetben; samp/uta-udake-egy nagy vízgyűj
tőben; taván - hasonlóan; sa rve$u-mindegyikben; vede$U - Védikus
Irodalomban; brahmal}asya-a Legfelsőbb Brahmant ismerők; vijanatalJ. 
a teljes tudással rendelkezőnek

FORD ÍTÁ S
Egy nagy víztároló minden olyan célnak megfelel, amire egy kis tó.
É pp így válik hasznára a Vedák összes célja annak az embernek, aki
ismeri a mögöttük rejtőző szándékot.
MAGYARÁ ZAT
A Védikus Irodalom karma-k<i!J</.a részében említett rituációk és áldoza
tok azért vannak, hogy elősegítsék az önmegvalósítás fokozatos fejlődését,
melynek céljáról a Bhagavad-gfta Tizenötödik Fejezete világosan ír: a
Vedák tanulmányozásának célja Kr�1,1ának, a mindenség elsödleges okának
megísmerése ( 1 5 . 1 5 .). Így az önmegvalósítás Kr�1,1a és az .ember Hozzá
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fűződő örök kapcsolatának megértését jelenti. Erről a Bhagavad-gfta
Tizenötödik Fejezete is ír. Az élőlények Kfgia szerves részei, ezért a
védikus tudás legfelsőbb, tökéletes szintje az, amikor az egyéni lélek
újjáéleszti Kr�i;a-tudatát.
A Srzmad-Bhagavatam ezt a következőképpen erősíti meg:
aho bata svapaco 'to garlyfin
yaj-jih vagre vartate nama tubhyam
tepus tapas te juhuvu� sasnur firyfi
brahmanücur nama gr1Janti ye te
„Óh, Uram, még ha egy alacsony, cd1J</dla (kutyaevő) család szülötte is
vibrálja Szent Neved, ő az önmegvalósítás legmagasabb szintjén áll. Az
ilyen személynek már el kellett végeznie az összes vezeklést és áldozatot a
védikus rituációk szerint. Már sokszor tanulmányozta a Védikus Irodalmat
is, azután hogy megfürdött valamennyi szent zarándokhelynél. 1 Öt az Áryan
család legjobbának tekintik." (Bhag. 3 . 3 3.7.)
Az embernek tehát elég értelmesnek kell lennie a Vedák szándékainak
megértéséhez, anélkül, hogy csak a szertartásokhoz vonzódna. Nem szabad
azt kívánnia, hogy a jobb minőségű érzékkíelégítés kedvéért a mennyei
birodalomba kerüljön. Ebben a korszakban a közönséges emberek számára
lehetetlen a védikus rituációk, valamint a Vedanta és az Upani!jadok
utasításainak betartása. Céljaik sok időt, energiát, tudást, kelléket és
anyagiakat igényelnek, tehát végrehajtásuk a mai korszakban kevésbé
lehetséges. Ezeket legjobban Isten Szent Nevének vibrálásával szolgál
hatjuk, ahogyan az Úr Caitanya, a bűnbeesett lelkek megmentője ajánlotta.
Amikor a Vedák nagy tudósa, Prakasananda SarasvatI megkérdezte az Úr
Caitanyát, miért vibrálja szentimentális módon a Szent Nevet, ahelyett,
hogy a Vedanta filozófiát tanulmányozná, akkor az Úr a következőt mondta:
„Lelki tanítómesterem nagyon ostobának talált, s így Kr�i;a Szent Nevének
vibrálására kért. Ezt megtéve eksztatikussá váltam, mint egy őrült." ( Cc.
Adi-lila 7.72-78.)
Ebben a Kali korszakban az emberek legtöbbje ostoba, és nem elég művelt
ahhoz, hogy megértse a Vedanta filozófiát, melynek célját legjobban Kr�i;a
Szent Nevének vétek nélküli vibrálásával lehet szolgálni. A védikus
bölcsességben a Vedanta az utolsó szó. E filozófia szerzője, valamint tudósa
Srt Kr�i;a. A legjobb vedantista pedig az a nagy lélek, aki örömét leli Isten
Szent nevének vibrálásában. Ez az összes védikus misztika végső szándéka.
1. E. cselekedeteket leginkább a brAhmai:iák végrik, tehát elöz<} életeik során az itt említett
car_ufalák már biztosan túljutottak ezen a szinten, s elérték az éle, tökéletességét: az Úr tiszta,
szeretetteljes szolgálatát
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kanna1J.y evadhikaras te
ma phale$U kadacana
ma kanna-pha/a-hetur bhür
ma te sarigo 'stv akarmalJ.i
kanna1J.i-előírt kötelességek; eva-minden bizonnyal; adhikara}J-jog;
te-tiéd; ma-sohasem; phale$u-a gyümölcsökben; kadacana-semmi
kor; ma- sohasem; kanna-pha/a-a munka eredményében; hetu}J -ok;
bhü}J - 1esz; ma- soha; te -tiéd; sariga}J - vonzódás; astu - 1 egyen;
akarma1J.i-nem megtenni

FORD ÍTÁ S
Előírt kötelességed végrehajtásához jogod van, de munkád gyümöl
cséhez n incs! Sose hidd, hogy te vagy tetteid eredményének oka, é s
sohase vonzzon kötelességed elhanyagolása!
MAGYA RÁ ZAT
Itt három dolgot kell figyelembe venni: előírt kötelességek, szeszélyes
munka és tétlenség. Az előírt kötelességek még az anyagi természet kötőere
jében lévő ember által végzett tettekre utalnak. A szeszélyes munka olyan
cselekedetet jelent, amely valamely hiteles forrás jóváhagyása nélkül
történik. Az előírt kötelességek végre nem hajtása pedig tétlenség. Kr�I.la azt
ajánlja Arjunának, ne legyen ilyen, hanem hajtsa végre előírt kötelességét, de
anélkül, hogy vonzódna annak végkifejletéhez. A munkája gyümölcseihez
vonzódó ugyanis felelős a tetteiért. Ezért ő az ilyen tettek eredményeinek
élvezője vagy elszenvedője.
Az előírt kötelességek három alosztályba sorolhatók: rutinmunka, vég
szükségben végzett munka és gyümölcsöző cselekedetek. Az Í rások szerinti
rutinmunkát eredményre való vágy nélkül kell megtenni. A kötelező munka a
jóság kötőerejébe tartozik. Az a tett, amit az ember azért hajt végre, mert
vágyódik annak gyümölcseire, kötöttséget eredményez, tehát egyáltalán nem
kedvező. Az előírt kötelességekhez mindenkinek joga van, ám úgy kell
cselekednie, hogy ne ragaszkodjon annak eredményéhez. Az ilyen érdek
nélküli, kötelességből elvégzett tettek minden kétséget kizáróan a felszaba
dulás útjához vezetnek.
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Kfg1a ezért azt ajánlotta Arjunának, hogy küzdjön a kötelesség kedvéért, s
ne ragaszkodjon az eredményhez. Ha nem venne részt a csatában, akkor ez
az anyagi vonzódásnak egy másik formája lenne. Az ilyen kötődések
sohasem engedik az embert a felszabadulás útjára. Bármely anyagi vonzó
dás, legyen az pozitív vagy negatív, kötöttséget eredményez. A tétlenség
viszont bűn. Ezért Arjuna számára a felszabaduláshoz vezető egyetlen
kedvező út a kötelességből végzett harc volt.

48. VERS

yoga-stha}J. kuru karm<i!Ji
sarigam tyaktv<i dhanafijaya
siddhy-asiddhyo}J. samo bhütv<i
samatvam yoga ucyate
yoga-stha}J. -a yogában rendületlen; kuru-hajtsd végre; karm<i!JÍ
kötelességed; sarigam - vonzódást; tyaktva fe ladván; dhananjaya}J. 
óh, Dhanafljaya; siddhi-asiddhyo}J. -sikerben vagy bukásban; sama}J.
ugyanaz; bhütv<i-legyél; samatvam-kiegyensúlyozott lelkiállapot; yo
ga}J. -yoga; ucyate hívják
-

-

FORD ÍTÁ S
Ugy rendületlen a yogában, óh, Arjuna! Végezd el kötelességed, és
válj meg minden olyan köteléktöl, amely a sikerhez és a kudarchoz
fűződik! Az ilyen kiegyensúlyozott elmeállapotot hívják yogának.
MAGYARÁ ZAT
Kr�i.ia azt tanácsolja Arjunának, hogy cselekedjen a yoga szerint. Mi a
yoga? Az elme összpontosítása a Legfelsőbbre a mindig zavaró érzékszer
vek szabályozása által. É s ki a Legfelsőbb? Srt Kr�i.ia. Miután Ö Maga
ösztönzi Arjunát a harcra, tanítványának nem lesz köze annak eredményé
hez - mind a nyereség, mind a győzelem Kr�i.iát érinti. Arjunának csupán
az Ö utasításai szerint kell cselekednie. Az igazi yoga Kr�i.ia utasításainak
követése, s a folyamatot, amelyben ezt gyakorolják, Kr�i.ia-tudatnak hívják.
A birtoklási vágytól egyedül e folyamat által szabadulhatunk meg. Az
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embernek Kmia szolgájává, helyesebben az Ö szolgájának szolgájává kell
válnia. Ez az igazi módja a kötelesség végrehajtásának a Kmia-tudatban, s
egyedül így lehet yogában cselekedni.
Arjuna egy k�atriya, és ezért tagja a van:iasrarna-dharma intézménynek. A
Vi$�U Pur<i�ában az áll, hogy a van:iasrama-dharrna egyetlen célja Vi�i:iu
kielégítése ( 3.8.9 . ). Az embernek tehát nem a saját - ami különben jellemző
az anyagi világra -, hanem Kr�i:ia transzcendentális érzékszerveit kellene
kielégítenie. Így addig, amíg valaki nem teszi ezt, nem képes jól betartani a
van:iasrama-dharrna elveit.
Arjunát közvetve arra utasították, hogy Kr�i:ia parancsai szerint csele
kedjen.

düre�a hy avaram karma
buddhi-yog<id dhanaiijaya
buddhau fara�am anviccha
krpan<il;z pha/a-hetavaJ;z
düre�a-messzire elvetve; hi-bizonyára; avaram -szö my ű; karma
tettek; buddhi-yog<it-a Kr�i:ia-tudat erejével; dhanaiijaya-óh, gazdagság
legyőzője; buddhau -ilyen tudatban; sara�am -teljes önátadást; an
viccha-kívánság; krpa�<il;z -a szánalomra méltók; pha/a-hetava J;z - a
gyümölcsöző tettekre vágyók
FORD ÍTÁ S
Ó h, Dhanarljaya, szabadulj meg minden gyümölcsöző cselekedettől
az odaadó szolgálat által, s hódolj meg teljesen az ilyen tudat előtt!
Szánalomra méltóak ő k, akik élvezni akarják a munkájuk gyümölcsét.
MAGYA RÁZAT

Aki valóban megértette, hogy az igazi természete szerint ő Kr�i:ia örök
szolgája, az a Kr�i:ia-tudatbeli munkán kivül felad minden elfogaltságot.
Mint már megmagyarázták, buddhi-yoga Isten transzcendentális szerető
szolgálatát jelenti. Az élőlény számára ez a helyes cselekvési mód. Csak a
szánalomra méltók kivánják élvezni munkájuk gyümölcsét, hogy egyre
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jobban belebonyolódjanak az anyagi kötelékekbe. A Kr�i:ia-tudatú munkát
kivéve minden cselekedet förtelmes, mert a végrehajtót szakadatlanul a
születés és halál körforgásához kötik. Az embernek ezért sohasem szabad
azt kívánnia, hogy saját kielegítésére végezze feladatát Mindent Kr�i:ia
tudatban, az Ő kedvéért kell tenni. A szánalomra méltók azt sem tudják,
miképpen használják fel a jószerencséjük vagy a kemény munkájuk által
szerzett vagyont Minden energiájukat a Kr�i:ia-tudatban való munkára
kellene fordítaniuk, s így sikeres lenne életük. A szerencsétlenek - a
szánalomra méltókhoz hasonlóan - nem állítják emberi energiájukat Isten
szolgáltába.
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buddhi-yukto jah<itiha
ubhe sukrta-du:fkrte
tasm<id yog<iya yujyasva
yogal; karmasu kaufalam

buddhi-yuktal; - az odaadó szolgálatnak élő; jah<iti-megszabadulhat;
iha -ebben az életben; ubhe-mindkettötöl; sukrta-du:fkrte-a jó és rossz
tettektől; tasm<it-ezért; yog<iya -az odaadó szolgálat kedvéért; yujya
sva - cselekedj így; yogal;-a Kr�i:ia-tudat; karmasu -minden cselekedet
ben; kausalam-müvészetet

FORD ÍTÁ S
Az odaadó szolgálatban élő még ebben az életben megszabadul a jó és
a rossz tettektől egyaránt. Ezért, óh, Arjuna, törekedj a yogára, az összes
munka művészetére!
MAGYARÁ ZAT
Időtlen idők óta minden egyes élőlény felhalmozta a jó és rossz munkája
különféle visszahatásait. Ennek következtében folytonosan tudatlan igazi,
eredeti helyzetéről. Ezt a tudatlanságot a Bhagavad-git<i oktatásával lehet
eltávolítani, mert ez a mű arra tanít, miképpen adjuk át magunkat minden
tekintetben Srt Kr�i:tának, ami a születésről-születésre ismétlődő tett és
visszahatás bilincselő rabságából való felszabadulással jár.

A Bhagavad-gita tartalmának kivonata

153

Arjunát ezért arra oktatják, hogy a Kr�J)a tudatban cselekedjen, mert csak
e folyamat által lehet megszabadulni a tettek visszahatásaitól.
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karma-jam buddhi-yukt<i hi
phalam tyaktv<Í maní$Í!JalJ
janma-bandha-vinirmukt<i/J
padam gacchanty an<imayam

karma-ja m - a gyümölcsöző tettek miatt; buddhi-yukt<il) - odaadó
szolgálatban végzett; hí-bizonyára; phalam -eredményeket; tyaktv<i
feladván; maní$il)al) -bhakták, nagy szentek; janma-bandha -születés és
halál köteléke; vinirmukt<il)-felszabadult lelkek; pada m - helyzetet;
gacchanti-elémek; an<imayam-nyomoniságok nélkülit
FORD ÍTÁ S
Az odaadó szolgálatban cselekvő bölcsek az Ú rnál keresnek mene
déket, s kiszabadítják magukat a születés és halál körfolyamatából
azáltal, hogy lemondanak a tetteik gyümölcséről ebben az . anyagi
világban. Ily módon érhetik el azt az állapotot, ami túl van minden
szenvedésen.
MAGYARÁ ZAT
A felszabadult élőlények azt a helyet keresik, ahol nincsenek anyagi
szenvedések. A Srimad-Bh<igavatam írja:

sam<isrit<i ye padapallava-plavam
mahat-padam pu!Jya-yafo mur<irelJ
bh<ivambudhir vatsa-padam pararh padam
pararh padam yad vipad<im na te$<im
„Aki elfogadta az Ú r (akit a kozmikus megnyilvánulás oltalmazója,
valamint a mukti adományozójaként ismernek) lótuszvirág lábainak hajóját,
annak az anyagi világ óceánján oly könnyű átkelni, mint a borjú pata
nyomában összegyűlt vízen. Célja nem ez a hely, ahol veszély fenyeget
minden lépésnél, hanem a Vaikuf)�a (param padam ), vagyis a lelki világ,
amely mentes a szenvedéstől." (Bh<ig. 1 0. 1 4.58.)

1 54

Második Fejezet

Tudatlansága következtében az ember nem látja be, hogy az anyagi világ
nyomorúságos egy hely, ahol minden lépésnél veszély leselkedik rá.
Kizárólag a tudatlanságuk okozza, hogy a kevésbé értelmes emberek
gyümölcsöző cselekedetekkel próbálnak segíteni helyzetükön, mert azt
hiszik, hogy azok boldoggá teszik őket. Nem tudják, hogy az anyagi világon
belül sehol, semmilyen test nem adhat szenvedések nélküli életet. Az élet
bajai - névszerint a születés, betegség, öregség és halál - mindenhol jelen
vannak ebben a világban. De aki megérti igazi, eredeti státuszát (mint Kr�Qa
örök szolgája), s így megismeri az Istenség Legfelsőbb Személyiségének
helyzetét, az hozzáfog az Ö transzcendentális szerető szolgálatához.
Következésképpen alkalmas lesz a VaikUQPta bolygókra való jutásra, ahol
sem anyagi nyomorúság, sem pedig ·az idő vagy a halál befolyása nem
található meg. Az ember eredeti állapotának ismerete magába foglalja Isten
fölényben lévő helyzetének belátását is. Aki tévesen azt hiszi, hogy az
élőlény és Kr�Qa egyenrangú, az nyilvánvalóan sötétségben él, és ezért
képtelen lefoglalni magát az odaadó szolgálatban. Ehelyett maga válik
„úrrá", így egyengetvén útját az ismétlődő születés és halál felé. De aki
megértette alárendeltségét, az Kr�Qa szolgálatába fog, és azon nyomban
kiérdemli a VaikuQPialoka elérését. Az Úr ügyében végzett odaadó
szolgálatot karma-yogának is és buddhi-yogának is hívják.
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yada te moha-kali/ariz
buddhir vyatitari$yati
tada gantasi nirvedariz
frotavyasya frutasya ca
yada -amikor; te-tiéd; m oha -illuzórikus; kalila m - sűrű erdőt;

buddhi}J-a transzcendentális szolgálat értelmével; vyatitari$yati-ki fog
találni; tada-akkor; gantasi-mégy; nirvedam-érzéketlenség; $rotavya
sya -(mindent), amit hallani fogsz; srutasya -(mindent), amit már hallottál;
ca -is

FORDÍTÁS

Amikor értelmed kitalál a tévhit sűrű erdejéből, közömbössé válsz
mindazok iránt, amit hallottál, s amit hallani fogsz.
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MAGYA RÁZAT
Sok nagy bhakta élete példa arra, miképpen lehet közömbössé válni a

Vedák rituációi iránt az Úrhoz irányuló odaadó szolgálat által. Amikor
valaki valóban megérti Kr�1.1át és a Hozzá fűződő kapcsolatát, akkor
automatikusan teljesen közömbössé válik a gyümölcsöző cselekedetek
rituációi iránt, még akkor is, ha egy tanult braltma1.1áról van szó. S rI
Madhavendra PurI, a tanítványi lánc nagy bhaktája és acaryája mondja:

sandhy<i-vandana bhadra;n astu bhavato bho}J sn<ina tubhyam namo
bho dev<i}J pitaras ca tarpa!Ja-vidhau n<iham k$ama}J k$amyat<im
yatra kv<ipi ni$adya y<idava-kulottamasya kamsa-dvi$a/;
sm<iram sm<iram agham har<imi tad a/am manye kim anyena me
„ Óh, esti imák, óh, rituális fürdés! Isten veletek! Óh, félistenek és ősatyák!
Kérlek, bocsássatok meg nekem, hogy a különféle szertartások híján
képtelen vagyok hódolatom ajánlani nektek! Most elhatároztam: meg akarok
szabadulni minden bűnös visszahatástól csupán azáltal, hogy mindenhol a
Yadu dinasztia dicső Ieszármazottjára, Karhsa ellenségére (K.r�1.1ára) fogok
gondolni. Azt hiszem, számomra ez bőven elegendő. Mi értelme hát más
folyamatnak?"
A kezdők számára szükségszerűek a védikus szertartások és rítusok: a
különféle imák naponkénti háromszoros elmondása, a kora reggeli fürdés,
tiszteletnyilvánítás az ősatyáknak stb. A teljesen Kr�1.1a-tudatú, az Ő
transzcendentális szerető szolgálatában élő már elérte a tökéletességet, s így
közömbössé válik e szabályozó elvek iránt. Ha képes így eljutni a
megértésig, a továbbiakban már nem szükséges végrehajtania a kinyilat
koztatott Í rások ajánlotta különféle típusú vezekléseket és áldozatokat.
Hasonlóan, aki nem értette meg, hogy a Vedák célja Kr�1.1a elérése, az
csupán a rituációknak él, feleslegesen pazarolván idejét. A Kr�1.1a-tudatú
személyek túlhaladnak a fabda-brahma , vagyis a Vedák és Upani$adok
hatósugarán.
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yad<i sth<isyati niical<i
sam<idh<iv acal<i buddhis
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snai-védikus kinyilatkoztatás (a gyümölcsöző cselekedetekről); viprati
panna-befolyástalan; te-tiéd; yada-amikor; sthasyati-megmarad;
nifra/a-mozdulatlan; samadhau-transzcendentális, vagy Kfg1a-tudat
ban; aca/a-rendíthetetlen; buddhiQ -értelem; tada- akkor; yogam
önmegvalósítást; a vapsyasi-el fogod érni

FORD ÍTÁ S
Az Isteni tudatot akkor éred el, ha elméd szilárd marad az önmeg
valósítás transzában, és a Vedák virágos szavai nem zavarják többé.
MAGYARÁZAT
A samadhi szó olyan embert jellemez, aki maradéktalanul megvalósította
a Kr�i;ia-tudatot, vagyis a Brahmant, Paramatmát és Bhagavánt Az
önmegvalósítás legtökéletesebb foka az, ha valaki megérti, hogy ő Kr�i;ia
szolgája örökre, és egyetlen dolga a Kr�i;ia-tudatbeli kötelességek teljesítése.
A Vedák ékes nyelven gyümölcsöző folyamatokat ajánlanak a felsőbb
bolygók elérésére, de egy Kr�i;ia-tudatú személyt, vagyis az Űr ren
díthetetlen bhaktáját az ilyesmi érintetlenül hagyja. Egy bhakta tehát ne
foglalkozzék ilyen, a felsőbb bolygók elérését szolgáló gyümölcsöző tettek
kel. A Kr�i;ia-tudatban ugyanis közvetlenül érintkezésbe léphet Kr�i;iával, és
ebben a transzcendentális állapotban képes lesz megérteni minden utasítá
sát. Az ilyen cselekedeteket végrehajtó biztosan eredményt ér el, és végső
tudáshoz jut. Csupán arra van szükség, hogy betartsa Kr�i;ia, vagy az Ö
képviselője, a lelki tanítómester utasításait.
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a1juna uvaca
sthita-prajflasya ka bhti$d
samadhi-sthasya kesava
sthita-dhiQ kim prabhd$eta
kim asita vrajeta kim

arjunaQ uvaca-Arjuna mondta; sthita-prajflasya -a Kr�i;ia-tudatban
rendíthetetlené; ka-mi; bhti$d-nyelv; samadhi-sthasya -a transzban
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elmerülté; kesava-óh, Kr�1.1a; sthita-dhlb- a szilárdan Kr�1.1a-tudatú;
kim-mit; prabhá$eta -beszél; kim-hogyan; áslta -marad; vrajeta
megy; kim -hogyan
FORD ÍTÁ S
Arjuna kérdezte:
Milyen jelekről ismerhetem fel azt, akinek tudata ily módon a Transz
cendensbe merült? Hogyan, milyen szavakkal beszél ö? Miként ül, és
hogyan megy?
MAGYARÁZAT
Miként minden embernek sajátságos helyzetéből fakadóan ismertetőjelei
vannak, hasonlóan, egy Kr�1.1a-tudatú személy is egyéni természettel rendel
kezik, mely beszédében, járásában, gondolkodásmódjában, érzéseiben stb.
nyilvánul meg. Ahogyan vannak bizonyos, megkülönböztetö ismertetöjelei
a gazdagnak, betegnek, vagy a művelt embernek, úgy a transzcendentális
Kr�1.1a-tudatú személy különféle cselekedetei is sajátságos jelekröl tanús
kodnak. Ezekröl a Bhagavad-gltában is olvashatunk. A legfontosabb az,
miként beszél valaki, mivel ez minden ember legföbb tulajdonsága. Úgy
mondják, a balgát rögtön felfedezik, mihelyt kinyitja a száját A jól öltözött
ostobát nem lehet azonosítani addig, míg nem szólal meg, ám akkor azonnal
elárulja magát A Kr�i;ia-tudatú személy közvetlen ismertetőjele, hogy csakis
Kr�i:táról és a Vele kapcsolatos dolgokról beszél. A többi meghatározó
vonásra - amiröl a következö vers ír - aztán automatikusan tesz szert.
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srl bhagaván uváca
prajahati yadá kámán
sarván pártha mano-gatán
átmany evatmaná lU$fab
sthita-prajfias tadocyate

srl bhagaván uvaca-az Istenség Legfelsöbb személyisége mondta;
prajahati-felad; yadá-amikor, kámán-érzékkielégítés utáni vágyakat;

Második Fejezet

158

sarván -minden fajtáját; p<irtha -óh, P[tha fia; manab-gatán -elmebeli
kiagyalást; átmani-a lélek ( tiszta állapotában); eva -bizonyára; átman<i
a megtisztult elme által; !U.ffab -kielégült; sthita-prajiiab -transzcenden
tális helyzetű; tad<i-akkor; ucyate-mondják

FORD ÍTÁ S
A Magasztos Ú r válaszolt:
Ó h, Partba, amikor az ember feladja az elme által kitalált érzéki
vágyak összes fajtáját, és elméje egyedül az önvalóban elégül ki, akkor
nevezhető tiszta transzcendentális tudatúnak.
MAGYARÁZAT
A Srimad-Bh<igavatam megerősíti, hogy a teljesen Kr�Qa-tudatú
személy, vagyis aki odaadással szolgálja az Urat, a nagy szentek összes
jótulajdonságával rendelkezik, míg a nem transzcendentális helyzetű ember
nem birtokolja azokat, hiszen saját kiagyalásainál keresett menedéket.
Következésképpen jogosan mondják itt az embernek meg kell válnia
a spekulatív, érzéki vágyaitól. Mesterkélten azonban nem lehet véget vetni
ezeknek, csupán a Kr�Qa-tudat cselekedeteivel. Így külön erőfeszítés nélkül
lecsillapulnak az érzéki vágyak. Ezért habozás nélkül el kell fogadni a
Kr�Qa-tudatot, mert az odaadó szolgálat azonnal a transzcendentális tudat
szintjére helyezi az embert. A valóban fejlett bhakta mindig elégedett
magában, tudván, hogy ő a Legfelsőbb Úr örök szolgája. Az ilyen
transzcendentális helyzetű személynek nincsenek érzéki vágyai, mely a
kicsinyes materializmus eredménye. Ehelyett a Legfelsőbb Személy örök
szolgájaként mindig boldog marad természetes helyzetében.
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dubkhe.fv anudvigna-man<ib
sukhe.fu vigata-sprhab
vlta-r<iga-bhaya-krodhab
sthita-dhir munir ucyate

dubkhe,fu- a háromféle szenvedésben; anudvigna-manáb - az elme
nyugtalanítása nélkül; sukhe,fu -boldogságban; viga tasprh ab - anélkül,
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hogy túlságosan érdekelné; vita-mentes; raga -vonzódástól; bhaya 
félelemtől; krodha� -dühtől; sthita-dhi� -rendíthetetlen; muni�-bölcs;
ucyate-hívják

FORD ÍTÁ S
Aki a háromfajta szenvedés ellenére is háborítatlan, akit a boldogság
nem mámorít, s aki mentes a vonzódástól, a félelemtől és dühtől, azt
rendíthetetlen elméjű bölcsnek hívják.
MAGYARÁZAT
A muni szó olyan személyt jelöl, aki elméjét képes szellemi spekuláció
által különféle módon ösztökélni, ám valódi végkövetkeztetésre nem jut. Úgy
mondják, minden muninak más és más a szempontja, és a szó szoros
értelmében nem is hívhatják muninak azt, kinek felfogása nem tér el a
többiétől (tarka 'prati$fha� srutayo vibhinna nasdv T$Ír yasya matam na
bhinnam ... Mahdbharata, Vana-parva 3 1 3. 1 1 7). De a Kr�i:ia által említett
sthita-dhi-muni különbözik közönséges társától. Mindig Kr�i:ia-tudatú, mert
véget vetett valamennyi kreatív spekulációjának. Túljutott ezen az elmebeli
szinten, elérkezve a végkövetkeztetéshez, miszerint Sri Kr�i:ia, vagy
Vasudeva a minden (Bg . 7 . 1 9.). Őt tehát rendíthetetlen elméjű muninak
hívják. Az ilyen, teljesen Kr�i:ia-tudatú személyt a háromfajta szenvedés 1
támadásai egyáltalán nem zavarják, mert minden megpróbáltatást Isten
kegyeként fog fel, s úgy tekint magára, mint aki Kr�i:ia kegyéből csak
minimális szenvedést kap, bár múltbeli bűneiért több juthatna osztályrészül.
Hasonlóan, ha boldog, azt is Kr�i:ia érdemének tekinti, s nem érzi magát
méltónak rá. Megérti, hogy az Ő jóindulatának tulajdonítható kellemes
helyzete is, ami lehetőséget nyújt a tökéletesebb szolgálatra. Jellemző rá,
hogy e cselekedetében mindig megfélemlíthetetlen, aktív, és nem befo
lyásolja ellenszenv vagy vonzódás. Vonzódás alatt azt értjük, amikor saját
érzékeink kielégítése érdekében fogadunk el bizonyos dolgokat, ellen
szenvről pedig akkor beszélünk, ha az ilyen kísérleteink meghiúsulnak. De
aki szilárd a Kr�i:ia-tudatban, az mentes mindkettőtől, mert életét Isten
szolgálatának szentelte. Következésképpen kicsit sem mérges kísérleteinek
kudarcai miatt, mindig szilárd elhatározásában.

1 .) a) adhyatmika
b) adhibhautika
e) adhidaivika

-

a test és az elme okozta,
más élőlények okozta, és
a félistenek által előidézett tennészeti katasztrófák okozta szenvedés

-

-
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ya}J. sarvatranabhisnehas
tat tat prapya subhasubham
nabhinandati na dve${Í
tasya prajna prati$fhita
ya}J. - aki; sarvatra -mindenho1; anabhisneha}J. -ragaszkodás nélkül;
tat-azt; tat-azt; prapya -elérve; subha-jó; asubha m - gonosz; na
sohasem; abhinandati-ünnepe 1; na-sohasem; dve${i- utá1; tasya-ezé;
prajna-tökéletes tudás; prati$fhita -szilárd
FORD ÍTÁ S
Aki mentes a vonzalomtól és gyűlölettől, s ha jó éri, nem ujjong, ha
pedig rossz, nem panaszkodik, az szilárdan gyökerezik a tökéletes
tudásban.
MAGYARÁZAT
Az anyagi világban mindig akadnak hirtelen, jó vagy rossz fordulatok.
Akit ezek nem nyugtalanítanak, s akit a jó- vagy a balszerencse nem
befolyásol, arra mint szilárd Kr�J)a-tudatú személyre kell tekinteni. A jóval
és rosszal számolnunk kell mindaddig, míg a kettösségekkel telített anyagi
világban vagyunk. De a Kr�J)a-tudatban szilárdan gyökerező embert ez nem
befolyásolja, mert csakis Kr�J)a érdekli, Ö pedig abszolút jó. Az ilyen Kr�J)a
tudat egy tökéletes transzcendentális helyzetbe emeli az embert, amit
védikus nyelven samAdhinak hívnak.
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A Bhagavad-gita tartalmának kivonata

161

yada-amikor; saniharate-behúzza; ca - szintén; ayam - mindezt;

kürma}J-a teknősbéka; arigani-a végtagokat; íva- mint;
mindet; indriya-arthebhya}J -az érzékszervek tárgyairól;

prajna- tudat; prati$(hita-rögzített

sarva$a}J
tasya- övé;

FORD ÍTÁ S
Aki képes úgy visszavonni érzékeit az érzékszervek tárgyairól, mint
ahogyan a teknősbéka húzza be páncéljába tagjait, az igaz tudással
rendelkezik.
MAGYARÁ ZAT
A yogI, a bhakta és az önmegvalósult lélek ismertetőjegye, hogy képesek
uralkodni érzékszerveiken. A legtöbb ember azonban szolgája saját
érzékeinek, vagyis azok parancsait kényszerül követni.
Az érzékszerveket mérgeskígyókhoz hasonlítják, melyek nagyon szaba
don, mindennemű korlátozás nélkül akarnak cselekedni. A yoginak, vagy a
bhaktának rendkívül erősnek kell lennie, hogy a kígyóbüvölőhöz hasonlóan
győzedelmeskedni tudjon rajtuk. Sohasem szabad engednie azok önálló
cselekedetét A kinyilatkoztatott Írásokban sok parancs van arra vonat
kozólag, mit szabad, és mit nem szabad tenni. A szilárd, rendíthetetlen
Kr�i:ia-tudat szintjét lehetetlen elérni mindaddig, míg az ember e parancsok
betartásával el nem áll az érzéki élvezetektől. Erre a fentiekben említett
teknősbéka

a legjobb példa. A teknős bármelyik pillanatban képes

visszahúzni tagjait, hogy aztán szükség esetén bármikor kiengedje, és adott
célokra használja őket Hasonlóan, a Kr�i:ia-tudatú személy is csak
különleges célokra, az Úr szolgálatában használja érzékszerveit, különben
visszahúzza őket. A végtagjait behúzó teknős példája arra tanít, miképpen
kell érzékszerveinket mindig az Úr szolgálatába állítani.
Ez a válasz a yogI helyzete felől érdeklődő kérdésre.
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vi$ayal;-az érzékek tárgyai; vinivartante-tartózkodást gyakorolnak;
niraharasya-negativ korlátozásokkal; dehinal; -a megtestesült számára;
rasa-vQljam -megválva az íztől; rasal;-élvezet érzékelés; api-habár;
asya -övé; param-sokkal felsőbbrendű dolgokat; df${V<i- tapasztalva;
nivartate-eláll tőle
FORD ÍTÁ S
A megtestesült élőlény ugyan elállhat az érzéki örömöktől, ám az
érzékek tárgyai utáni szomj megmarad. Ettől csak úgy válhat meg, ha
előbb felsőbbrendű ízt tapasztal, és így tudata rendíthetetlenné válik.
MAGYARÁZAT

Az érzéki élvezetektől lehetetlen elállni addig, míg transzcendentális
szintre nem jut az ember. Az érzéki élvezetektől szabályok és korlátozások
által való elállás olyan, mint egy beteg eltiltása bizonyos ételektöl. A
páciensnek nem tetszik az ilyen korlátozás, sőt a tiltott ételek iránti étvágyát
sem veszíti el. Hasonlóan, valamely erőltetett lelki folyamat - mint például
az a${<iriga-yoga , ami magába foglalja a yama, niyama, asa na, prd1J<iy<i
ma, praty<ih<ira, dharalJa dhyana , és samadhi folyamatát - által történő
érzék-visszatartást a kevésbé értelmes személyeknek ajánlják, akik nem
rendelkeznek jobb tudással. De aki Kr�r:ia-tudatbeli fejlődése közben
megízlelte a Legfelsőbb Úr, Kr�r:ia szépségét, annak már a holt anyagi
dolgok nem ízlenek. Ezért e szabályozások csupán a kevésbé értelmes
kezdők lelki életének fejlődése érdekében vannak. Csak akkor hasznosak, ha
az ember valóban kedvet, ízt kapott a Kr�r:ia-tudatra. Ha valaki Kr�r:ia
tudatú lesz, annak számára az anyagi örömök automatikusan íztelenné
válnak.
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yatataQ -próbálkozás közben; hi-minden bizonnyal; api-ellenére;
kaunteya-óh, Kunti fia; puru$asya - az emberé; vipascitaQ - megkülön
böztetö tudással teli; indriyaf}i-az érzékszervek; pramathini-izgatóak;
haranti-eltérítik; prasabhani -erőnek erejével; manaQ -az elmét

FORDÍTÁS
Óh, Kunti fia, az érzékek olyan erősek és indulatosak, hogy még a
rajtuk uralkodni próbálkozó, ítélőképes ember elméjét is erőnek
erejével elragadják.
MAGYARÁZAT
Sok művelt, szent, filozófus és transzcendentalista létezik, akik megpróbál
ják legyőzni az érzékszerveket. De néha, minden igyekezetük ellenére, az
izgatott elméjük következtében még a legkiválóbbak is áldozatul esnek az
anyagi érzéki élvezeteknek. A nagy Visvamitra, a bölcs és tökéletes yogI
szigorú vezeklési folyamatokkal és yoga-gyakorlatokkal törekedett az
érzékek feletti uralomra, de Menaka még öt is félrevezette, és nemi élvezetre
bírta. Természetesen még sok hasonló példa akad erre a világtörténelemben.
Ezért az elme és az érzékszervek szabályozása felettébb nehéz, ha az ember
nem teljesen Kr�i:ia-tudatú. Az ilyen anyagi cselekedetektől csak akkor lehet
megválni, ha elménket Kr�i:iával foglaljuk le. Erre S rt Yamunacarya a nagy
szent és bhakta szolgáltatott gyakorlati példát „Mióta elmémet Kr�i:ia
lótuszvirág lábainak szolgálatában alkalmazom, és egy örökké új transzcen
dentális íznek örvendek, a nemi élvezetre gondolva elfordítom az arcom, s
köpök egyet rá."
A Kr�i:ia-tudat olyan transzcendentális és csodálatos, hogy az anyagi
élvezet automatikusan íztelenné válik, miként egy éhes ember is elegendő
mennyiségű, tápláló étellel elűzi éhségét. Maharaja Ambart�a, aki elméjét
lekötötte a Kr�i:ia-tudattal, szintén képes volt egy nagy yogI, Durvasa Muni
legyőzésére.
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tani-azok ( az érzékszervek); sa rva�i- mindegyik; saniyamya- ural
kodva felettük; yuktab- lefoglalva; as i/a - ilyen helyzetben; mat-parab
Velem kapcsolatban; va.s'e-teljesen leigázva; hí-minden bizonnyal;
yasya-annak, akié; indriya�i- érzékszervek; tasya -övé; prajna -tudat;
pra li$fhita - szilárd

FORD ÍTÁ S
Aki érzékszerveit megzabolázza, és tudatát Rám szögezi, azt rendít
hetetlen értelműnek ismerik.
MAGYARÁ ZAT
Ez a vers világosan megmagyarázza, hogy a Kr�Qa-tudat a yoga legmaga
sabb és legtökéletesebb formája. Az embernek lehetetlen uralkodnia
érzékszervein addig, míg nem válik Kr�Qa-tudatúvá.
A fentiekben már említettük, hogy a nagy yogI, Durvasa Muni belekötött
Maharaja Ambart�ába, és miután büszkesége miatt oktalanul méregbe
gurult, nem tudott uralkodni érzékszervein. Bár a király nem volt olyan
hatalmas yogI mint Durvasa, mivel bhakta volt, szó nélkül tűrte a yogI összes
igazságtalanságát, s végül ő került ki győztesen e viszályból. A király képes
volt érzékszervein uralkodni, mert rendelkezett azokkal a bizonyos tulajdon
ságokkal, melyekről a Srimad-Bhagavatam ír:

sai vai manab kr$�a-padaravindayor
vacanisi vaiku�fha-gwJanuva�ane
karau harer mandira-marjanadi$U
srutini cakaracyuta-sat-kathodaye
mukunda-liriga/aya-darfone drfou
tad-bhrtya-gatra-sparse 'riga-sarigamam
ghra�ani ca tat-pada-saroja-saurabhe
srimat-tulasya rasanani tad-arpite
padau hareb k$etra-padanusarpa�e
Siro hr$ikesa-padabhivandane
kamani ca dasye na tu kama-kamyaya
yathottamas/oka-janairaya ratib
„Ambart�a király elméjét Kr�i;ia lótuszvirág lábára rögzítette, szavait az Ő
hajlékának leírására, két karját templomának tisztítására, fülét kedvtelé-
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seinek hallására, szemét formájának látására, testét a bhakták testének
érintésére, orrát az Úr lótuszvirág lábának ajánlott virágok szaglására,
nyelvét a Neki ajánlott tulasi levél ízlelésére, lábát a szent helyre, Isten
templomához való zarándoklásra, fejét az Őiránta érzett hódolat kifejezé
sére, vágyait pedig az Ö kívánságainak teljesítésére használta. Mindezen
tulajdonságok alkalmassá tették arra, hogy Kr�1,1a mat-paral;. , vagyis
legkiválóbb bhaktájává váljon." (Bhág . 9.4. 1 8-20.)
A mat-paral;. szónak ezzel kapcsolatban nagy jelentősége van. Hogy
miképpen lehet valaki mat-paral;. , az kitűnik Maharaja Ambart�a életéből.
Srtla Baladeva Vidyabhü�a1,1a 1 , a mat-para}J lánc nagy tudósa és acaryája
megjegyzi: mad-bhakti-prabhávena sarvendriya-vzjaya-pürviká svátma
dr${il; sulabheti bhával;. . „Az érzékszerveken csakis a Kr�1,1ához irányuló
odaadó szolgálat ereje által lehet tökéletesen uralkodni." Néha a tűz példáját
is megemlítik: „Miként az apró lángok mindent fölégetnek egy szobában, úgy
éget el mindenféle tisztátalanságot az Úr Vi�I,lU, aki a yogI szívében
lakozik." A Yoga-sütra is Vi�I,lun, nem pedig a semmiségen való meditálást
írja elő ( 1 .23; 2.45 .). Az úgynevezett yogik, akik nem ezt követik, csupán
idejüket pocsékolják valami fantazmagória utáni hiábavaló kutatásban.
Kr�I,la-tudatúvá, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének odaadó hívévé
kell válnunk. Ez a yoga igazi célja.
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dhyáyato vi$ayán pumsa}J
sarigas te$üpajáyate
sarigát safijáyate káma}J
kámát krodho 'bhijáyate

dhyayata}J-elmélkedés közben; vi$ayan -az érzékszervek tárgyai;
pumsa}J -a személyé; sarigal;.-ragaszkodás; te$u-az érzékszervek tárgyai
iránt; upajayate-kifejleszt; sarigat- vonzódást; safijáyate-fejleszt;
kamal;. -vágy; kamat-vágyból; krodha}J -düh; abhijayate-megnyil
vánul
1 . A Bhagavad-gfld egyik magyarázója.
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FORD ÍTÁ S

Az emberben ragaszkodás ébred az érzékek tárgyai iránt, miközben
rajtuk elmélkedik. Az ilyen vonzódás vágyat, a vágy pedig dühöt szül.
MAGYARÁ ZAT
Aki nem Kr�l).a-tudatú, abban elkerülhetetlenül anyagi vágyak ébrednek,
miközben az érzékszervek tárgyait szemléli, vagy ha rajtuk elmélkedik. Az
érzekeknek valódi elfoglaltság kell, mert ha nem az Isten iránti transz
cendentális szerető szolgálat köti le őket, akkor egész biztosan a materializ
musban keresnek feladatot. Az anyagi világban mindenki, még az Ú r S iva és
az Ú r Brahma is - mit sem szólva a felsőbb bolygókon élő többi félistenről
- alárendeltje az érzéktárgyak befolyásának. Ha ki akarunk kerülni az
anyagi lét ezen útvesztőjéből, akkor erre csak egyetlen mód van: Kr�l).a
tudatúvá kell válnunk.
S iva mély meditációban volt, de mégis hajlott az érzéki élvezetre
ösztökélő Parvatl szavára, ennek eredményeképp született Kartikeya.
Hasonlóan kisértette Maya DevI inkarnációja az ifjú Haridasa Thakur
bhaktát, ám ő könnyen kiállta a próbát, mert Kr�l.J.a iránti odaadása
vegyítetlen volt. S rt Yamunacarya előzőekben idézett verséből kitűnik, hogy
a komoly bhakta képes megválni minden anyagi érzéki élvezettől, mert
Kr�r:ia társaságában megízlelte a magasabbrendű lelki élvezetet. Ez a siker
titka. Ezért, ha valaki nem Kr�l).a-tudatú - legyen bármennyire eredményes
érzékszervei erőltetett elnyomásában -, az végül biztosan kudarcot vall,
mert az érzéki élvezet legkisebb gondolata is vágyai kielégítésére fogja
késztetni.
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krodhad bhavati sammoha}_z
sammohat smrti-vibhramaJ.z
smrti-bhramsad buddhi-naso
bZfddhi-nasat pralJasyati

krodhat-a dühből; bhavati-lesz; sammoha}_z-teljes illúzió; sammo
hat az illúzióból; smrti-memóriának; vibhrama}_z - z avara; smrti
bhramsat-a memóriazavar után; buddhi-naia}_z -az értelem elvesztése;
buddhi-nasat-az értelem elvesztéséből; pralJasyati-vissza fog esni
-
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FORD ÍTÁ S
A dühből illúzió ered, az illúzióból emlékezetzavar. Ha zavart az
emlékezet, elveszik az értelem, s az értelem elvesztésével az ember ismét
visszasüllyed az anyagi lét mocsarába.
MAGYARÁZAT
Km1a-tudata fejlődésével az ember megtudja, hogy mindennek megvan a
maga használhatósága Isten szolgálatában. Akik nem ismerik a Kr�i:ia
tudatot, azok mesterkélten próbálják meg elkerülni az érzéktárgyakat,
aminek eredményeként - bár ők is kívánják az anyagi kötelékek alóli
felszabadulást - nem érik el a lemondás tökéletes szintjét. A Kr�i:ia-tudatú
személy ellenben tudja, miként használjon fel mindent az Ö szolgálatában, s
ezért ő nem válik az anyagi tudat áldozatává. Az imperszonalista például
nem képes enni, mert úgy véli, hogy Kr�i:ia, vagyis az Abszolút személytelen. Ö tehát ahogy teheti kerüli a finom ételeket, míg a bhakta
tudja, hogy Kr�i:ia a legfelsőbb élvező, Öt illet minden élvezet, s Ö elfogyaszt
mindent, amit szeretettel és odaadással ajánlanak fel Neki. A bhakta tehát
finom ételeket ajánl Kr�i:iának, majd elfogyasztja a maradékot, amit
„prasada"-nak hívnak. Ily módon minden lelkivé válik, és nem fog
fenyegetni a visszaesés veszélye. A Kr�i:ia-tudatú bhakta elfogyasztja a
prasadát, míg az abhakta anyaginak véli, s elutasítja. Ezért az imperszona
lista mesterkélt lemondása révén nem képes élvezni az életet, s ennek
következtében elméje a legkisebb izgatásra is lehúzza az anyagi lét
mocsarába. Az Írások említést tesznek az ilyen lélekről, amely ha el is érte a
felszabadulás fokát, ismét visszaesik, mert nem kapott támogatást az odaadó
szolgálattól.
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r<iga-dve$a-vimuktais tu
vi$ay<in indriyais caran
<itma-vasyair vidhey<itm<i
pras<idam adhigacchati
r<iga -ragaszkodás ; dve$a -ellenszenv; vimuktai� -azáltal, aki megsza
badult az ilyesmitől; tu-de; vi$ay<in- é rzéktárgyak; indriyai� -az érzék
szervek által; caran -cselekedve; <itma-vasyai� -aki képes uralkodni
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felettük; vidheytitmti-aki a szabályozott szabadságot követi; prastidam 
az Úr kegyét; a dhigacchati-eléri
FORDÍTÁS
De aki képes a szabadság szabályozó elveinek gyakorlása által ural
kodni az érzékszervein, az elnyerheti az Ú r teljes kegyét, s ily módon
megszabadulhat minden ragaszkodástól és ellenszenvtől.
MAGYARÁZAT
Már megmagyaráztuk, hogy valamilyen mesterkélt folyamattal lehetséges
külsőleg uralkodni az érzékszervek felett, de addig minden esély megvan a
visszaesésre, míg az érzékszerveket nem foglalkoztatjuk Isten transzcenden
tális szolgálatában. Ha a teljesen Kr�1,1a-tudatú személy látszólag érzéki
síkon mozog is, mivel Kr�1,1a-tudatú, semmiképpen sem ragaszkodik az
érzéki cselekedetekhez. Őt csakis Kr�1,1a öröme érdekli, semmi más, s ezért
transzcendentális minden ragaszkodás iránt. Ha Kr�1,1a úgy akarja, a bhakta
mindent megtehet, még olyat is, amit különben nem kívánna. Ha pedig
Kr�1,1a nem akarja, akkor még azt sem követi el, amit másként elvégezne saját
örömére. Kr�1,1a irányítása alatt cselekszik, ezért tudja, mit szabad tenni és
mit nem. Ez a tudat Kr�1,1a indokolatlan kegyéből fakad, amit a bhakta
elnyerhet még akkor is, ha netán ragaszkodna az érzéki szinthez.
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prasáde sarva-dul)khtintim
htinir asyopajáyate
prasanna-cetaso hy tiSu
buddhil) paryavati$fhate

pras<ide-(az Úr indokolatlan) kegyéből; sarva-minden; dul)khtintim 
anyagi szenvedés; htinil) - megsemmisülé s; asya -övé; upajáyate teret
nyert; prasanna-cetasal)-a víg kedélyüé; hi-bizonyára; á.s'u -nagyon
hamar; buddhil) -értelem; pari-kielégítően; avati$/hate -megalapozott

-
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FORD ÍTÁ S
Aki ily módon tartózkodik az Isteni tudatban, annak megszűnik az
anyagi lét háromféle szenvedése, s értelme e boldog állapotban
megszilárdul.
66. VERS
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nasti buddhir ayuktasya
na cayuktasya bhavana
na cabhavayata}J santir
asantasya kuta}J sukham

na -nem; asti-létezik; buddhi}J -transzcendentális értelem; ayuktas
ya - aki nem áll kapcsolatban (a Kr�l).a-tudattal); na-sem; ca -és;
ayuktasya - aki nem Kr�l).a-tudatú; bhavana-a rendíthetetlenül boldog
elme; na -sem; ca-és; abhavayata}J - aki nem szilárd; santi}J -béke;
asantasya -a nem békésnel; kuta}J -hol van; sukham -boldogság

FORD ÍTÁ S
Aki nem rendelkezik transzcendentáUs tudattal, annak értelme nem
szilárd, s elméjén sem képes uralkodni. Enélkül pedig lehetetlen a béke,
s hogyan volna boldogság béke nélkül?
MAGYARÁ ZAT
Az ember nem érhet el békét mindaddig, amíg nem Kr�l).a-tudatú. Az
Ötödik Fejezet megerősíti, hogy csak akkor lehetséges ez, ha megérti: Kr�l).a
az áldozat és vezeklés összes jó eredményének élvezője, minden megnyil
vanult univerzum birtokosa és valamennyi élőlény igazi barátja (5.27.).
Ezért ha valaki nem Kr�l).a-tudatú, annak elméjéből hiányzik a végső cél, s
ez nyugtalanságot okoz. Ám ha valaki biztos abban, hogy Kr�l).a minden és
mindenki élvezője, birtokosa és barátja, az rendíthetetlen elméjével békét tud
teremteni. Tehát aki a Kr�l).ával való kapcsolat nélkül cselekszik, az egész
biztosan gondterhelt és nyugtalan lesz mindig, bármennyire is színlelje a
belső nyugalmat és az előrehaladt lelkiállapotot A Kr�l).a-tudat egy magától
eredő, békés állapot, melyet csakis a Vele való kapcsolat felújításával lehet
elérni.
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indriycü;záni h i caratani
yan mano 'nuvidhiyate
tad asya harati prajnáni
váyur návam ivámbhasi

indriyd!Jám -az érzékek közül; hi-bizonyára; caratám -őrködés
közben; yat-azt; manab- elme; anuvidhiyate-állandóan foglalt lesz;
tat- azt; asya-övé; harati- elragadja; prajnám - értelmét; vayub -szél;
návam -egy hajót; iva-mint ahogyan; ambhasi-a vízen
FORD ÍTÁ S
Ahogyan az erős szél elsodorja a bárkát a vízen, úgy képes elragadni
az ember értelmét még egyetlen érzék is, ha az elme arra összpontosít.
MAGYARÁZAT
Minden egyes érzékszervet le kell foglalni Kr�1.1a szolgálatában, mert ha
csak egyikük is érzékkielégítéssel foglalkozik, az már letérítheti a bhaktát a
transzcendentális fejlődés ösvényéről. Miként AmbarI�a Maharaja életéből
is kitűnik, így kell tenni, mert ez a helyes módja az elme szabályozásának.
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tasmád yasya mahá-báho
nigrhitáni sarvafob
indriyá!Jindriyárthebhyas
tasya prajná prati${hitá

tasmát -ezé rt;yasya -valakié; mahá-báho -óh, erős-karú; nigrhitáni
így legyűrve; sarvafob-körös- körül; indriyá l.lÍ-az érzékszerveket; indri
ya-arthebhyab -az érzéktárgyak kedvéért; tasya- övé; p rajna- é rtelem;
prati${hitá - szilárd
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FORD ÍTÁ S
Ezért, óh, Erős-karú, aki érzékeit azok tárgyaitól vissza tudja tartani,
annak értelme valóban rendíthetetlen.
MAGYARÁ ZAT
Miként az ellenséget a túlerő győzi le, hasonlóan, az érzékeket is kizárólag
Kr�i:ia szolgálatával, nem pedig emberi próbálkozással lehet legyűrni. Az
ember csakis a Kr�i:ia-tudat által tehet szert valódi értelemre, s ezt a
művészetet a hiteles lelki tanítómester irányítása alatt kell gyakorolní aki ezt belátta, azt sadhakának, vagyis a felszabadulásra megérett jelöltnek
hívják.
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y<i nis<i sarva-bhütanam
tasy<im jagarti samyamf
yasy<im jagrati bhütani
sa nis<i pasyato munel)

ya-ami; nisa-éj; sarva-minden; bhüt<in<im-élőlénynek; tasy<im 
akkor; j<igarti-ébren; samyamf-a fegyelmezett; yasy<im -amelyikben;
jagrati-ébren van; bhüt<ini-minden lény; s<i-az; nis<i-éjjel;pasyatal) 
a belsőt elemző (introspektív) számára; munel)-bölcsnek

FORD ÍTÁ S
Miközben mindenki alszik, a fegyelmezett ember ébren van, de az
élőlények ébrenléte a lelkét látó bölcsnek éjszaka.
MAGYARÁ ZAT
Az értelmes emberek két csoportot alkotnak. Az egyik értelme az
érzékkielégítést szolgáló tettekre korlátozódik, míg a másik, a belsőt elemző,
lelkébe tekintő ( introspektív) készen áll az önmegvalósítás művelésére. Az
introspektív bölcs vagy a gondolkodó ember cselekedetei „éjszakát"
jelentenek az anyagiakban elmélyült személyeknek. A materialisták - nem
tudván az önmegvalósításról - folytatják ilyenkor álmukat, de az
introspektív bölcs ébren marad az ő „éjszakájukban". A bölcs transz-
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cendentális örömöt érez a lelki életben való fokozatos haladásakor, míg az
. tteket végrehajtó (az önmegvalósítást illetően) „alszik", s közben
anyagi te
az érzéki gyönyörök különféle változatairól álmodik. Á lmában néha
boldognak, néha pedig boldogtalannak érzi magát. Az anyagi boldogság
vagy boldogtalanság viszont sohasem befolyásolja a belső életet élő bölcset,
aki a karmikus visszahatásoktól zavartalanul folytatja az önmegvalósítást
szolgáló tetteit
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apüryamd!Jam acala-prati${ham
samudram apai; pravisanti yadvat
tadvat kama yam pravisanti sarve
sa sdntim dpnoti na kama-k<imi
apüryamd!Jam-mindig telített; aca/a-prati${ham-mozdulatlan marad;
samudram -az óceán; dpal; -vizek; pravifanti-beleömlenek; yadvat
amint; tadvat-úgy; kamal; -vágyak; yam-valak.ibe; pravifanti-ömle
nek; sarve-minden; sal;-az a személy; santim -békét; apnoti-elér; na
nem; kama-kami-aki teljesíteni kívánja vágyait

FORD ÍTÁ S
A békét nem az éri el, aki igyekszik vágyait kielégíteni, hanem csak
az, akit nem zavar a kívánságok szakadatlan özöne, melyek úgy
ömlenek bele, mint folyók az állandóan töltődő, ám mindig mozdulatlan
óceánba.
MAGYARÁZAT
Habár a széles óceán hatalmas tömegű vizet foglal magába, mégis ( főleg

az esős évszak alatt) állandóan ömlik bele a víz. Ám az óceán ennek ellenére

mozdulatlan marad; nem kavarodik fel, és határait sem lépi túl. E z igaz a
szilárd Kr�r:ia-tudatú személy esetében is. A test érzékkielégítés utáni
követelései folytatódni fognak mindaddig, amíg az embernek anyagi teste
van. De a bhaktát tökéletessége révén nem zavarják az efféle vágyak.
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Semmire sincs szüksége, mert Kr�Qa teljesíti minden anyagi életszükségletél
Ezért, az óceánhoz hasonlóan mindig teljes magában. Zúdulhatnak rá az
érzékkielégítés utáni vágyak, mint folyók az óceánba, ő rendíthetetlen marad
tetteiben a legkisebb zavar nélkül. Ez a Kr�Qa-tudatú ember ismertetőjele,
aki - noha a vágyak jelen vannak - megvált minden anyagi érzékkielégitési
hajlamtól. Mindig elégedett Kr�Qa transzcendentális szerető szolgálatában, s
így teljes békét élvez. Mások azonban, akik vágyaik betöltésére törekednek
- beleértve a felszabadulás utáni óhajt (mit sem szólva az anyagi siker utáni
vágyról) -, sohasem érik el a békél A munka gyümölcséért dolgozó, a
felszabadulásra vágyó, sőt a misztikus hatalomra törekvő yogik is
boldogtalanok beteljesületlen kívánságaik miatt De a Kr�Qa-tudatú sze
mélynek nincsenek kielégitendő vágyai, ezért boldog az Ő szolgálatában.
Valójában még az anyagi kötelékek alóli felszabadulást sem kívánja.
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vihaya kaman yal) sarvan
pumams carati nil)sprhal)
nirmamo niraharikaral)
sa sdntim adhigacchati
vihdya -miután feladta; kaman -az érzékkielégités utáni vágyat; yal) 
aki; sarvan -mindet; puman -egy személy; carati-él; nih:!iprhal)
vágyak nélkül; nirmama l) - birtokvágy nélkül; niraharikaral) -hamis
énérzet nélkül; sal)-összes; santim -tökéletes békét; adhigacchati-elér

FORD ÍTÁ S

Egyedül az éri el az igazi békét, aki feladott minden érzékkielégítés
iránti vágyat, kívánságok nélkül él, megvált minden birtoklásérzettöl, és
mentes a hamis egótól.
MAGYARÁ ZAT
Az a vágyak nélküli, aki nem törekszik az érzékkielégitésre. Más szóval: a
Kr�Qa-tudat elérésének óhaja valójában vágyak nélküliséget jelent. Aki e
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tökéletes szintre jut - mint Kr�i:ia tökéletes szolgája - megérti valódi
helyzetét, anélkül, hogy magát hamisan ezen anyagi testnek hinné (hamis
ego), vagy tévesen bánni birtokosának is vallaná magát e világban. Aki
elérte ezt, az tudja, hogy Kr�i:ia a birtokosa mindennek, ezért mindent az Ö
örömére kell felhasználni. Ha valaki Kr�i:ia kedvében akar járni, az valóban
vágyak nélküli. Ez nem egy mesterkélt kísérlet azok elűzésére. Az élölény
nem lehet vágyak vagy érzékek nélküli, csak a minőségen kell változtatnia.
Az anyagi kívánságoktól mentes személy biztosan tudja, hogy minden
Kr�i:iához tartozik (isávásyam idam sarvam; ffopani$ad, 1 . mantra ), ezért
semmi felett sem követel hamis birtokjogot. Ez a transzcendentális tudás az
önmegvalósításon alapszik, vagyis azon a teljes megértésen, hogy az élölény
lelki azonosságában Kr�i:ia örök, szerves része, s ezért sohasem lehet
Kr�i:iával egy szinten vagy nagyobb nála. A Kr�i:ia-tudat e megértése az igazi
béke alapelve.
Arjuna nem akart saját érzékkielégítéséért harcolni, ám Kr�i:ia-tudatúvá
válása után, az Ö kívánságára mégis így tett, és legjobb képességei szerint
küzdött.
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e$á bráhmf sthitil;. pártha
nainám prápya vimuhyati
sthitvásyám anta-kále 'pi
brahma-nirválJam rcchati
e$á-ez; bráhmf-lelki; sthitil;.- helyzet; pártha -óh, Prtha fia; na
sohasem; enám ezt; prápya- elérve; vimuhyati-zavarba ejt, megtéveszt;
sthitvá- ilyen állapotban; asyám- amikor ilyen; anta-kále-az élet végé
vel; api-is; brahma-nirválJam-Isten lelki birodalmát; rcchati-eléri
-

FORD ÍTÁ S

Ez a lelki és isteni élet útja, melyhez eljutva az ember meg
tévesztethetetlenné válik. Még ha a halál órájában lépett is rá, képes
Isten birodalmába hatolni.
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MAGYARÁZAT
Az ember vagy azon nyomban, egy pillanat alatt elérheti az isteni életet
( Kr�J.la-tudatot), vagy pedig még sok-sok millió élet után sem. Ez csupán a
tény elfogadásától és megértésétől függ. Kha�anga Maharaja éppen halála
előtt néhány perccel érte el ezt az életállapotot, azáltal, hogy átadta magát
Krsnának.
Nfrvár;a 1 a materialista életfolyamat beszüntetését jelenti. A buddhista
filozófia szerint a materialista élet befejezése után nincs semmi, ám a
Bhagavad-gitá mást tanít. Az igazi él�t ezen anyagi lét befejezése után
kezdődik. A durva materialista számára élég tudni, hogy fel kell hagynia
anyagi életmódjával, de a lelkileg fejlett személyek tudják, hogy létezik még
egy másik élet is. Ha valaki szerencsés módon Kr�Qa-tudatú lesz, akkor
azonnal, még a test halála előtt eléri a brahma-nirvár;a szintjét. Isten
birodalma és odaadó szolgálata között nincsen különség. Miután mindkettő
az abszolút síkon van, ezért Isten transzcendentális, szerető szolgálata
egyenlő a lelki birodalom elérésével. Az ember az anyagi világban érzékei
kielégítéséért, míg a lelki világban Kr�f.la kedvéért, Kr�f.la-tudatban cselek
szik, mely egyben a Brahman elérését is jelenti. Az ilyen személy tehát
minden bizonnyal már ebben az életben behatolt Isten birodalmába.
Brahman pontosan az anyag ellentéte, így a bráhmf sthitilJ. jelentése:
„nem az anyagi cselekedetek szintjén." A Bhagavad-gitá Isten odaadó
szolgálatát a felszabadulás szintjeként fogadja el, ezért a bráhmf sthitilJ. az
anyagi kötelékek alóli felszabadulás.
S rtla Bhaktivinoda Thakura megmagyarázta: a Bhagavad-gitá e fejezete
összefoglalja az egész mű tartalmát. Témáját a karma-yoga, jflána-yoga
képezi, illetve a bhakti-yogáról is szólt röviden.

Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a S rtmad Bhagavad-glta
második fejezetéhez, a Bhagavad-gita tartalmának összefoglalásához.
1 . ) Szó szerinti jelentése: nir

-

kint; vana

-

erdö; kijutás az anyagi lét sürú erdejéböl.
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1. VERS

arjuna u váca
jjáyasf cet karmatJas te
matá buddhir janárdana
tat kim karmatJi ghore mám
niyojayasi kesa va
arjunaQ - Arjuna; uváca ---: mondta; jyáyasf-nagyon jót mondasz; cet
habár; karmatJaQ -a gyümölcsöző cselekedeteknél; te-Tiéd; matá-véle
mény; buddhiQ -értelem;janárdana-óh, Kr�r;ia, lények fenntartója; tat
ezért; kim -miért; karmatJi-tettben; ghore -kísérteties; mam - engem;
niyojayasi-rábirsz; kesava -óh, Kr�r;ia, Kesi démon legyőzője
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Arjuna szólt:
Ó h, Janardana l Ó h, Kesava l Miért késztetsz, hogy részt vegyek ez
iszonyatos harcban, ha véleményed szerint az értelem jobb a gyümöl
csöző munkánál?
MAGYARÁZAT
Az előző fejezetben az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Srt Kmrn
nagyon részletesen leírta a lélek természetét azzal a céllal, hogy Arjunát,
meghitt barátját kimentse az anyagi bánat óceánjából. A megvalósításhoz
vezető útként a buddhi-yogát vagy Kfg1a-tudatot ajánlotta. A Kr�r:ia-tudatot
néha egyesek összetévesztik a tétlenséggel, s ennek következtében gyakran
egy elhagyatott helyre vonulnak, hogy ott Kr�r:ia Szent Nevének vibrálása
által teljesen Kr�r:ia-tudatúvá váljanak. De a Kr�r:ia-tudat filozófiájának
elsajátítása nélkül nem ajánlatos a félreeső helyen való mantrázás, ahová
feltehetőleg az ártatlan tömeg olcsó tiszteletének kivívásáért vonulnak.
Arjuna is azt hitte, hogy a Kr�r:ia-tudat vagy buddhi-yoga (az értelem
használata a lelki tudás kifejlesztésére) az aktív élettől való visszavonulást,
valamint a vezeklés és önfegyelmezés gyakorlását jelenti egy félreeső helyen.
Más szóval, nagyon ügyesen el akarta kerülni a harcot, ezért a Kr�r:ia-tudatot
hozta fel mentségére. De miután komoly tanítvány volt, mestere elé vitte az
ügyet, s Kr�r:iától érdeklődött afelől, melyik a legjobb cselekvési mód.
Válaszul Srt Kr�r:ia részletes magyarázatot ad ebben a fejezetben a karma
yogáról, vagyis a Kr�i:ia-tudatbeli munkáról.

2. VERS

vyámifre1Jeva vákyena
buddhim mohayasfva me
tad ekam vada niscitya
yena freyo 'ham ápnuyám
vyámisre1Ja-a kétértelműtől; iva-mint; vákyen a -szavaktól; buddhim
-értelem; mohayasi-megtévesztő; me-enyém; tat-ezért; ekam-csak
egyet; vada -kérlek mondd; niscitya -megállapítva; yena -ami által;
freyaQ -igazi haszon; aham -én; ápnuyám -rendelkezhetem
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FORD ÍTÁ S

Kétértelmű utasításaid megtévesztették értelmemet. Ezért kérlek,
mondd meg nekem világosan, mi a leghasznosabb számomra!
MAGYARÁZAT
Mint bevezetés a Bhagavad-gitához , az előző fejezet különféle utakat
ismertet sarikhya-yoga, buddhi-yoga (az érzékek értelem általi szabályo
zása) és karma-yoga (cselekvés anélkül, hogy vágynánk a munka gyümöl
cseire). Ezenkívül a kezdő helyzetét is leírta, ám mindez eléggé rendszertele
nül történt A jobb cselekvés és értelem érdekében szükségszerű az út
rendezettebb áttekintése. Arjuna ezért tisztázni akarta ezeket a látszólag
zavarba ejtő dolgokat, úgy, hogy bármelyik közönséges ember elfogadhassa
őket félreértelmezés nélkül. Habár Kr�r.iának nem állt szándékában megza
varni Arjunát semmiféle szóbűvészkedéssel, Arjuna nem volt képes követni
a Kr�r.ia-tudat folyamatát sem tétlenség, sem aktív szolgálat által. Más
szóval, kérdésével megvilágítja a Kr�r.ia-tudat útját minden olyan tanítvány
számára, aki komoly abban az elhatározásában, hogy a Bhagavad-gitd
misztériumát megértse.

3. VERS

frí bhagavan uvaca
loke 'smin dvi-vidha ni${hti
purd proktti mayanagha
jnana-yogena sarikhyanám
karma-yogena yoginám

frí bhagaván u vaca - az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta; /oke
-a világban; asmin -ebben; dvi-vidha-kétféle; ni${ha-hit; purá -elő
zőleg; prokta-említve volt; maya-Á ltalam; anagha -óh, bűntelen;
jnana-yogena-a tudás általi összekapcsoló folyamattal; sarikhyanam -az
empirikus filozófusoké; karma-yogena- az odaadás általi összekapcsoló
folyamat segítségével; yoginam-a bhaktáké
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FORD ÍTÁ S
Az Istenség Legfelsőbb Személyisége szólt:
Ó b, bűntelen Arjuna, már megmagyaráztam, hogy az emberek két
rétege valósítja meg az Abszolútat. Némelyek empirikus, filozófiai
spekuláció útján, mások odaadó szolgálat által kívánják azt megérteni.
M A GYARÁ ZAT
A Második Fejezet harminckilencedik versében Sri Kfgia két folyamat
ról, a s<irikhya-yogáról és a kanna-yogáról (vagy buddhi-yogáról) beszél.
Ebben a versben ugyanezt világosabban megmagyarázza. A s<irikhya-yogát,
vagy a lélek és anyag természetének analitikus tanulmányozását azok
végzik, akik hajlamosak a spekulációra és a dolgok kisérleti tudás, valamint
filozófia által történő megértésére. Az emberek másik rétege Krl?1.1a-tudatban
cselekszik, mint ahogyan a Második Fejezet hatvanegyedik verse meg
magyarázza. Ugyancsak a harminckilencedik versben kifejti Srr Kri:;1.1a, hogy
a buddhi-yoga vagy Kri:;1.1a-tudat elvei szerinti munka által az ember
megszabadulhat a munka kötekékeitől. Ezenkívül e folyamatban nincsen
veszteség. A hatvanegyedik vers még világosabban megmagyarázza
ugyanezt az elvet, miszerint e buddhi-yoga magába foglalja az ember
Legfelsőbbtől (pontosabban Kri:;1.1ától) való teljes függését, s hogy ily módon
lehet könnyedén uralmat szerezni az érzékek felett. Ezért, mindkét yoga
folyamat kölcsönösen függ egymástól, mint vallás és filozófia. A vallás
filozófia nélkül szentimentalizmus, sőt néha fanatizmus, míg filozófia vallás
nélkül csupán elmebeli spekuláció. Kri:;1.1a a végső cél, mert az Abszolút
Igazság után komolyan kutató filozófusok is végül a Kri:;1.1a-tudatnál kötnek
ki. Erről a Bhagavad-git<i is ír. (Bg. 5 .4-5 .) Az egész folyamat arra való,
hogy megértsük az önvaló Legfelsőbbel kapcsolatos igazi helyzetét A
filozófiai spekuláció közvetett folyamat, ami által az ember fokozatosan
elérhet a Kri:;1.1a-tudat szintjére. A másik folyamat azt jelenti, hogy a
kezdettől fogva mindent Kri:;1.1ával kapcsolatban kell látni. E kettő közül a
Kri:;1.1a-tudat útja a jobb, mert nem függ az érzékek egy filozófiai folyamattal
való megtisztitásától. A Kri:;1.1a-tudat maga a tisztító folyamat, amely az
odaadó szolgálat közvetlen alkalmazásával egyidejűleg könnyű és nagyszerű
is.

4. VERS
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na karmm:uim an<irambh<in
nai$kannyani puru$O 'snute
na ca sannyasan<id eva
siddhini samadhigacchati
na -nélkül; karma1J<im -az előírt kötelességek; an<irambh<it-nem
végrehajtása; nai$kannyam -visszahatástól való felszabadulás; puru$al;
ember; afoute-elér; na-sem; ca is; sannyasan<it lemondás által; eva
csupán; siddhim -sikert; samadhigacchati-elér


-

-

FORDÍTÁS
Az ember nem szabadulhat meg a visszahatásoktól csupán azáltal,
hogy eláll a munkától, és pusztán lemondással sem érhet el tökéle
tességet.
MAGYARÁZAT

A lemondott élet rendjét (sannyasát) akkor lehet elfogadni, miután az
ember megtisztult előírt kötelességei teljesítésével. Az előírt kötelességek
tehát azért vannak, hogy megtisztítsák a materialista emberek elméjét Senki
sem érhet el sikert az élet negyedik rendjének (a sannyasának) hirtelen
elfogadásával, ha még nem tisztult meg. Az empírikus filozófusok szerint
csupán a sannyasa elfogadásával, vagyis a gyümölcsöző cselekedetektől
való visszavonulással az ember azon nyomban egyenlővé válik Naray�á
val. Srt Kr�r.ia azonban nem hagyja jóvá ezt az elvet. A szív ( az elme)
megtisztítása nélkül a sannyasa csupán zavaró tény a társadalomban. Más
részről, ha valaki elkezdi Isten transzcendentális szolgálatát (a buddhi
yogát) - még ha nem is végzi előírt kötelességeit - , annak fejlődését
elfogadja Kr�r.ia, bármilyen kicsi is legyen (sva/pam apy asya dharmasya
tr<iyate mahato bhay<it; Bg. 2.40.). Ennek az elvnek csupán parányi
teljesítése is képessé teszi az embert a nagy nehézségek legyőzésére.
5. VERS
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na h i kafrit k$a1Jam api
j<itu ti${haty akannakrt
k<iryate hy avasal; karma
sarval; prakrti-jair gu1Jail;
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na -sem; hi-bizonyára; kascit-bárki; k$a�am - akár egy pillanatra;

api - szinté n; jatu-még; ti${hati-áll; akarma-krt-anélkül, hogy tenne
valamit; karyate-kényszerítve van a munkára; hi-bizonyára; avasal) 
akarata ellenére; karma-munka; sarval)-minden;prakrti-jail) -az anya
gi természet kötőeröiböl; gunai/) -tulajdonságok által

FORD ÍTÁ S

M inden ember akaratlanul kényszerítve van, hogy az anyagi kö
töerökböl születő impulzusok szerint cselekedjen; ezért senki sem
maradhat tétlen, még egy pillanatra sem.
MAGYARÁZAT
Az aktivitás nemcsak a megtestesült állapotra jellemző, hanem ez a lélek
természete is. A lélekjelenléte nélkül az anyagi test képtelen mozogni. A test
csupán egy halott jármű, melyet a mindig aktív, egy pillanatra sem nyugvó
lélek működtet. Ezért kell lefoglalni a Kr�Qa-tudat jó munkájával, mert
máskülönben az illuzórikus energia diktálta tennivalók kötik le. A lélek az
anyagi energiával való kapcsolat hatására anyagi kötöerökre tesz szert.
Szükségszerű tehát a sastrák említette előírt kötelességekkel lefoglalni, hogy
megtisztulhasson az efféle béklyóktól. De ha a Kr�Qa-tudat, vagyis a
természetes szerepe foglalja le, akkor bármit végezzen is, az javára válik. A
Srimad-Bh<igavatam megerősíti ezt

tyaktva sva-dharmam cara�ambujam harer
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
yatra kva vabhadram abhüd amu$ya kim
ko vartha apto 'bhajatam sva-dharmatal)
„Ha valaki elkezdte a Kr�Qa-tudatot, öt nem éri veszteség vagy rossz, még
akkor sem, ha esetleg nem követi a sastrák által előírt kötelességet, vagy ha
nem végzi rendesen az odaadó szolgálatot, sőt még akkor sem, ha
visszaesne. De mit használ a sastrák említette összes tisztító előírás
végrehajtása, ha nem válik Kr�Qa-tudatúvá?" (Bhag. 1 .5. 1 7 . ) A tisztító
folyamat tehát szükségszerű a Kr�Qa-tudat szintjének eléréséhez. Ezért a
sannyasa, vagy bármi más tisztító folyamat a végső cél elérését, a Kr�Qa
tudatúvá válást segíti, ami nélkül minden kudarcnak számít.
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6. VERS

karmendriy<l!JÍ sarizyamya
ya <iste manasti smaran
indriy<irth<in vimür/.h<itmti
mithy<ic<iral} sa ucyate

-

karma-indriy<il)i-az öt cselekvő érzékszerven; sarizyamya uralkodva;
yal} - bárki; <iste-marad; manas<i-az elmében; smaran gondol a;
indnya-a rthtin- érzé ktárgyakra; vimü<!ha- ostoba; <itm<i-lélek; mithy<i
ac<iral} képm tató; sal}-őt; ucyate hívják

-

u

-

v

FORD ÍTÁ S
Aki visszatarja érzékeit és cselekvésre szolgáló szerveit, ám elméje
továbbra is az érzékek tárgyain csüng, az bizonyára becsapja magát, és
az ilyet álszentnek hívják.
MAGYARÁZAT
Sok álszent létezik, aki a Kr�1.1a-tudatú cselekvést megtagadván színleli a
meditációt, miközben valójában elméjében az érzéki élvezetre gondol.
Lehet, hogy az ilyenek emellett valamiféle filozófiát is ismertetnek, ám e vers
szerint ők a legnagyobb csalók. Ha valaki érzéki élvezetre vágyik, azt a
val'l)a bármelyik rendjében megkaphatja, miközben fokozatosan megtisztítja
létét saját rendjének munkaszabályait és előírásait követve. De aki nagy
yoginak tünteti fel magát, miközben valójában az érzékkielégítés tárgyai után
kutat, azt a legnagyobb csalónak kell hívni, még ha filozófiáról is tárgyal
néha. Tudása értéktelen, mert Kr�1.1a iIJuzórikus energiája megfosztja
eredményétől a bűnös embert. Az ilyen álszent elméje tisztátalan, s így a
színlelt yoga-meditációja teljesen értéktelen.

7. VERS
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yas tu indriyd!JÍ manasö.
niyamyö.rabhate '1juna
karmendriyail;z karma-yogam
asaktal;z sa viSi$yate
yal;z -aki; tu-de; indriyö.1Ji-érzékszerveket; manasd-az elmével; ni
yamya- szabályozva; ö.rabhate-elkezdi; aljuna-óh, Arjuna; karma
indriyail;z -az aktív érzékszervek által; karma-yogam -feláldozás, oda
adás; asaktal;z-ragaszkodás nélkül; sal;z -ő; viSi$yate-sokkal kiválóbb
FORD ÍTÁ S
S okkal jobb az, aki elméjével uralkodik érzékein, cselekvésre szolgáló
szerveit pedig ragaszkodás nélkül odaadó munkával foglalja le.
MAGYA RÁZAT
Jobb folytatni a munkát az élet célja érdekében - ami felszabadulás az
anyagi kötelékek alól, és bejutás Isten birodalmába -, mintsem áltransz
cendentalistává válni az olcsó megélhetés és az érzéki élvezet kedvéért. A
legfőbb svö.rtha-gati (saját érdekcél) Vi�r:iu elérése. Az egész varr:iasrama
intézmény arra való, hogy segítsen bennünket e cél elérésében. Ezt a házas
ember is elérheti a Kr�r:ia-tudatban történő szabályozott szolgálattal. Az
önmegvalósításban lehetséges úgy fejlődni, hogy az ember egyidejűleg követi
a sastrákban előírt szabályozott életet és ragaszkodás nélkül folytatja
munkakötelességeil Az ilyen, ezt a folyamatot követő komoly személy
helyzete sokkal jobb, mint a hamis képmutatóé, aki csak színleli a lelki életet,
hogy az ártatlan tömeget becsapja. A komoly utcaseprő sokkal többet ér a
sarlatán „yogI" -nál, aki csak a megélhetés kedvéért meditál.

niyatam kuru karma tvam
karma Jyö.yo hy akarma!Jal:z
sarira-ydtrö.pi ca te
na prasiddhyed akarma!Jal:z
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niyatam -előírt; kuro-tedd; karma - kötelességeid; tvam - te;· karma
munka; jyayaQ -jobb; hí-mint; akarma�zaQ -munka nélkül; sarira
testi; yatra- fenntartás; api-még; ca - is ; te -tiéd; na - sohasem;
prasiddhyet-befolyásolt; akarma�zaQ-munka nélkül
FORDÍTÁ S
Végezd előírt kötelességed, mert a cselekvés jobb a tétlenségnél! Az
ember még fizikai testét sem képes fenntartani munka nélkül.
MAGYARÁ ZAT
Sok álmeditáló és híres „profi-yogI" van, aki hamisan előkelő származá
súnak adja ki magát, és azt állítja, hogy mindent feláldozott a lelki élet
érdekében. SrI Kr�r.ia nem akarta, hogy Arjunából ilyen álszent váljon, ezért
előírt k�atriya kötelességei elvégzésére szólította fel. Arjuna tábornok volt és
házas ember, ezért számára előnyösebb, ha megmarad ebben a helyzetben
és a grhastha k�atriyák számára előírt vallásos kötelességeit végzi. Az ilyen
tettek fokozatosan megtisztítják a világi ember szívét, aki így megszabadul
az anyagi szennyeződéstől. Az életfenntartás kárára végzett lemondást
sohasem támogatta Isten, vagy bármelyik vallásos Í rás. Az embernek végül
is fenn kell tartania testét-lelkét valamely munka által. Nem szabad
.
sze szélyesen feladni azt, előbb meg kell tisztulni a materialista hajlamoktól.
Az anyagi világban mindenkire jellemző az a tisztátlan hajlam, hogy ura akar
lenni az anyagi természetnek, más szóval: érzékkielégítére vágyik. Ezektől a
szennyes hajlamoktól kell megtisztulni. Ha az ember nem tisztul meg az
előírt kötelességek végrehajtása által, akkor sohasem szabad úgynevezett
transzcendentalistának kiadnia magát Nem adhatja fel a munkát, hogy
aztán mások tartsák el.
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yajflarthat karmaTJO 'nyatra
/oko 'yam karma-bandhanaQ
tad-artham karma kaunteya
mukta-sarigaQ samacara

1

186

Harmadik Fejezet

yajna-arthat-csakis Yajna (vagyis Vi�l)u) kedvéért; karmal')alJ, -elvég
zett munka; anyatra -máskülönben; /oka!J, -ebben a világban; ayam -ezt;
karma-bandhana!J, -munka okozta kötelékek; tat-azért; artham -ked
véért; karma -munka; kaunteya -óh, Kuntl fia; mukta-sarigalJ,-felszaba
dulás a társulás alól; samacara -végezd tökéletesen

FORDÍTÁS
Az ember végezze úgy munkáját, hogy az áldozat legyen Vi�r]unak,
mert különben a munka leköti az anyagi világhoz. Ezért, óh, Kuntí fia,
teljesítsd előírt kötelességed az Ö örömére, s ily módon mindig mentes
maradsz a ragaszkodástól, és megszabadulsz a kötelékektől!

MAGYARÁZAT
Miután az embernek dolgoznia kell még a test fenntartásáért is, ezért a
sajátságos társadalmi helyzetek és tulajdonságok (varl)asrama) számára
előírt kötelességek úgy alakultak, hogy az ember munkája végzésével
elérhesse az élet célját. A yajna jelentése: 1 ) az Ú r Vi�l)U és 2) áldozatok
végrehajtása. A Vedák írják: „Minden áldozat (yajfia) Vi�l)U örömét
szolgálja" (yajfio vai Vi$!JUIJ, ). Más szóval, ugyanannak a célnak teszünk
eleget, ha előírt yajliákat hajtunk végre, vagy ha közvetlenül Vi�l)ut
szolgáljuk. Ezért a Kr�l)a-tudat, mint ahogyan ez a vers írja, yajfia
végrehajtást jelent. A varl)asrama intézménynek szintén Vi�l)U kielégítése a
célja (van;zaframacara-vata puru$e!Ja para!J, puman / vi$!JUr aradhyate. . .
Vi$TJU Purtil')a 3.8.8.). Ezért az embernek Vi�l)U öröméért kell dolgoznia.
Bármi másért is dolgozunk ebben az anyagi világban, az rabszolgaságot
eredményez, mert a jó és a rossz munka is visszahatásokkal jár, azok pedig
lebilincselik az embert. Ezért Kr�l)a-tudatban kell cselekedni, Kr�l)a, vagyis
Vigrn kielégítéséért. Ilyen tettek végzése közben az ember felszabadult
állapotban van. Ez a munka nagy művészete, ami a kezdetben nagyon ügyes
vezetést igényel. Ezért nagyon szorgalmasnak kell lenni, s Srr Kr�l)a hívének
szakavatott vezetése, vagy pedig Maga Kr�l)a irányítása alatt (ami
Arjunának módjában állt) kell cselekedni. Semmit sem szabad az érzékkie
légítésért végezni; legyen Kr�l)a kielégítése minden tettünk célja. Ez
nemcsak a munka visszahatásaitól (a karmától) menti meg az embert, hanem
fokozatosan Kr�l)a transzcendentális szerető szolgálatához emeli. Isten
birodalmába csakis ezután lehet eljutni.
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saha-yajfi<i/J praja}J SH{V<i
purovaca prajapati}J
anena prasavi$yadhvam
e$a vo 'stv Í$fa-kama-dhuk

saha -együtt; yajfial;-áldozatok; praja}J -generációk; S!$fV<i-teremt
ve; pura-az ősi időkben; uv<ica -mondta; praja-pati}J-a teremtmények
Ura; anena - ezáltal; prasavi$yadh vam -minél jobban boldoguljatok;
e$al; -bizonyára; val;-tiétek; astu-legyen; Í$fa-minden kívánatos dolog;
k<ima-dhuk-adományozója
FORDÍTÁS
A teremtés kezdetén az összes élölény Ura az emberek és félistenek
generációit bocsátotta elöre Vi�l}unak szánt áldozatokkal, aztán megál
dotta öket, mondván: „Legyetek boldogok e yajria (áldozat) által, mert
ennek végrehajtása majd megajándékoz benneteket minden kívánatos
dologgal!"
MAGYARÁZAT
Az élőlények Urának (Vi�i:iunak) anyagi teremtése egy lehetőség a
feltételekhez kötött lelkek számára, hogy hazatérjenek, vissza az Isten
séghez. A materiális teremtésen belül minden élőlény alárendeltje az anyagi
természetnek, mert megfeledkezett Kr�i:iához, az Istenség Legfelsőbb Sze
mélyiségéhez fűződő kapcsolatáról. A védikus elvek azért vannak, hogy
segítsenek bennünket ez örök kapcsolat megértésében, miként Srt Kr�i:ia is
mondja a Bhagavad-git<iban: a Vedák célja az Ő megértése (vedais ca
sarvair aham eva vedya}J ; Bg. 1 5 . 1 5.). A védikus himnuszokban ez áll: „Az
élőlények Ura az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Vi�i:iu" (patim visva
S)'<itmefraram ; Mah<in<ir<iya1Ja 1 1 .3.). A Srímad-Bhágavatamban Srtla
Sukadeva GosvamI is többszörösenpatinak, azaz úrnak, irányítónak írja le
Kr�i:i át
snya}J-patir yajfia-patih praj<i-patir
dhiyam patir loka-patir dhar<i-pati}J
patir gatis c<indhaka-vr$1JÍ-s<itvat<im
prasídat<im me bhagav<in sat<im pati}J
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„Legyen kegyes hozzám Srt Kr�Qa, aki a bhakták imádandó Ura, a Yadu
dinasztiából származó Andhaka, Vr�Qi és hasonló királyok védelmezője s
dicsősége, a jószerencse istennőjének férje, az összes áldozat irányítója, s így
az élőlények vezetője, az értelem mestere, a lelki és anyagi bolygók
birtokosa, valamint a legfelsőbb inkarnáció a Földön!" (Bhag . 2.4.20.)
Kr�Qa azért teremtette ezt az anyagi világot a feltételekhez kötött lelkek
számára, hogy azok yajilákat hajthassanak végre Vi�QU kielégítésére úgy,
hogy amíg az anyagi világban vannak, addig nagyon kényelmesen, aggoda
lom nélkül éljenek. Így anyagi testük halála után bejuthatnak Isten
birodalmába. Ez az Ő terve a feltételekhez kötött lelkek megmentésére, akik
az áldozatok végzésével fokozatosan Kr�Qa-tudatúvá és minden tekintetben
jámborrá válhatnak. A Védikus Írások a sarikirtana-yajfiát ( Isten Szent
Nevének vibrálását) ajánlják e Kali korszak számára. Ezt a transzcen
dentális folyamatot az Úr Caitanya vezette be korunk összes emberének
felmentésére. A sarikirtana-yajfia és a Kr�Qa-tudat nagyon jól megy együtt.
A Srimad-Bhtigavatam az alábbi módon említi meg az Ú r Kr�Qa bhakti
yogi formáját ( az Ú r Caitanyát), külön utalással a sarikirtana-yajfiára :

krpJa-vanJ,ariz tvi$tikf$1Jtiriz sarigoparigastra-ptir$adam
yajfiai}J sarikirtana-prayair yajanti hi su-medhasa}J
„Akik elegendő értelemmel rendelkeznek, azok a Kali korszakban a

sarikirtana-yajfia végzésével fogják imádni a társaival együtt megjelenő
Urat." (Bhag. 1 1 .5.29.)
A Védikus Irodalomban leírt többi yajnát nehéz végrehajtani ebben a Kali
korszakban, míg a sarikirtana-yajfia minden célra könnyű és nagyszerű.

1 1 . VERS

devan bhavayatanena
te deva bhavayantu va}J
parasparariz bhavayanta}J
freya}J param avapsyatha
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devdn -félistenek; bhavayata-miután örömöt okoztak nekik; anena 
áldozat által; te-azok; devd/; -félistenek; bhdvayantu-örömöt fognak
okozni; va/; -neked; parasparam -kölcsönösen; bhdvayantal; - örömöt
okozva egymásnak; freyal; -áldás;param -a legfelsőbbet; avapsyatha -el
fogod érni
FORD ÍTÁ S
A félistenek, akiket az áldozatok megörvendeztettek, szintén a
kedvedben fognak járni, és általános jólét fog uralkodni, ha ily módon
tápláljátok egymást.
MAGYARÁ ZAT

A félistenek az anyagi ügyek felhatalmazott intézői. Feladatuk, hogy
levegővel, fénnyel, vízzel, valamint a test fenntartásához szükséges összes
többi áldással lássák el az élőlényeket. Ők megszámlálhatatlan segédkezők
az Istenség Legfelsőbb Személyisége univerzális teste különböző tagjain.
Örömük és neheztelésük az emberek által végrehajtott yajiiáktól függ.
Némely yajiia azért van, hogy végzői bizonyos félistenek kedvébe járjanak,
de még ha így is tesznek, ők is Vi�Qut imádják fő haszonélvezőként minden
áldozatban. A Bhagavad-gftd is írja, hogy Maga Kr�Qa mindenféle yajiia
haszonélvezője (bhoktdram yajiia-tapasdm ; Bg. 5 . 29.). Ezért valamennyi
yajiia fő célja, hogy a yajna-pati (az áldozatok élvezője, Vi�Qu) kedvébe
járjon. Ha a yajiiákat tökéletesen hajtották végre, akkor az ellátás különféle
folyamatairól gondoskodó félistenek automatikusan elégedettek lesznek, s
így hiánytalanul látják el az embereket a természet termékeivel.
A yajiiák végrehajtása sok egyéb áldással jár, melyek végül is az anyagi
kötelékek alóli felszabaduláshoz vezetnek. Végrehajtásukkal minden tett
megtisztul, miként a Vedák is írják:

<ih<ira-suddhau sattva-suddhil; sattva-iuddhau
dhruvd smrtil; smrti-/ambhe sarva-granthfndm vipra-mok$a/;
„A yajiia végzésével az ember megszenteli ételét. Az ilyen szentelt ételek
fogyasztása megtisztítja létét, ezáltal megszentelődnek memóriájának
vékony szövetei is, minek következtében képes lesz a felszabadulás útjára
gondolni. " (Chandogya-Upani$ad 7.26.2.)
Mindez együttvéve a Kr�Qa-tudathoz vezet, melyre a mai társadalomnak
nagy szüksége van.
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i$flin bhogan hi vo deva
dasyante yajna-bhavital;z
tair dattan apradayaibhyo
yo bhurikte stena eva sal;z

i${1in - kíván; bhoglin -életszükségletek; hi-bizonyára; val;z -neked;
deval;z -a félistenek; dasyante-meg fognak jutalmazni; yajna-bhavital;z 
az áldozatok végzésétől elégedetten; tail;z -általuk; dattan -adományok;
apradaya -feláldozás nélkül; ebhyal;z-a félistenek számára; ya l;z - aki;
bhurikte-élvezi; stenal;z -tolvaj; eva -bizonyára; sal;z-ő
FO R DÍTÁ S

Ha a különféle életszükségletekröl gondoskodó félistenek elégedettek
a yajiia végzésével, ellátják az embereket minden szükségessel. De
minden bizonnyal tolvaj az, aki élvezi ezen adományokat anélkül, hogy
visszaajánlaná a félisteneknek.
MAGYARÁZAT
A félistenek az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Vi�1.1u által felhatalma
zott ellátás-ügynökök. Ezért kell kedvükben járni az előírt yajfi.ák végzésével.
A Vedák különféle yajfi.ákat írnak elő, amit más-más félisten számára kell
végezni, ám végső soron az Istenség Legfelsőbb Személyisége kap minden
áldozatot. A félistenek számára végzett yajfi.a azok számára ajánlatos, akik
nem tudnak az Istenség Személyiségéről. A Vedák különböző típusú yajfi.át
ajánlanak az érdekelt személyek különféle anyagi tulajdonsági (gu1.1ái)
szerint. A félistenek imádatára is ugyanez az elv vonatkozik, tehát az
áldozatot végrehajtó tulajdonságai döntik el, kit imád. A húsevőknek például
azt ajánlják, hogy KalI istennőt, az anyagi természet szörnyű formáját
imádják, és állatokat áldozzanak előtte.De akiket a jóság kötőereje (sattva
gu1.1a) jellemez, azoknak Vi�1.1u transzcendentális imádását javasolják. Végső
soron azonban minden yajöának a transzcendentális helyzet felé történő
fokozatos előléptetés a célja. A közönséges emberek számára legalább öt
yajöa, a panca-mahayajna szükséges.
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Tudnunk kell azonban, hogy minden létfeltételt, amire a z emberi társada
lomnak szüksége van, Kr�i:ia félisten ügynökei szolgáltatják. Senki sem
képes előállítani semmit. Vegyük például az emberi társadalom élelmisze
reit. Ezek a jóság kötőerejében lévő egyének számára gabonaféléket,
gyümölcsöket, zöldségféléket, tejet; cukrot stb. jelentenek, a nem vege
táriánusoknak pedig húst és hasonlókat. Az ember egyik előállítására sem
képes. Vagy vegyük ismét a levegő, fény, víz, hő stb. példáját, melyek szintén
életszükségletek: az emberi társadalom egyik létrehozására sem képes. A
Legfelsőbb Úr nélkül nem lehet napfény, holdfény, eső, szellő stb., ezek
hiányában pedig senki sem élhet. Világos tehát, hogy életünk Isten
szolgáltatásaitól függ. Még ipari vállalkozásaink is oly sok nyersanyagot
igényelnek: vasat, ként, higanyt, mangánt és még sok mást. Mindezeket
Kr�i:ia ügynökei szolgáltatják a célból, hogy helyes módon alkalmazva őket
erőre és egészségre tegyünk szert az önmegvalósítás eléréséhez, amely az
élet végső céljához, az anyagi létért való küzdelem alóli felszabaduláshoz
vezet Ezt az életcélt a yajiiák végzésével lehet elérni. Ha megfeledkezünk az
emberi élet értelméről, ám érzékkielégítés céljából elfogadjuk a szolgáltatá
sokat Kr�i:ia ügynökeitől, akkor minden bizonnyal tolvajokká válunk, s
ezáltal kitesszük magunkat az anyagi természeti törvények büntetésének, és
egyre jobban belebonyolódunk az anyagi létbe ( holott a teremtésnek nem ez
a célja). A rablók társadalma sohasem lehet boldog, mert nem ad semmi
értelmet életüknek. A durva materialista tolvajoknak nincs végső életcéljuk,
csupán az érzékkielégítés érdekli őket. A rról sem tudnak, hogy miként kell a
yajfiákat végrehajtani. Az Úr Caitanya ezért bevezette a legkönnyebb
yajfiát, névszerint a sarikfrtana-yajriát, amit bárki végezhet e világban, ha
elfogadja a Kr�i:ia-tudat elvét.
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yajria-si$f<isina}J santo
mucyante sarva-kilbi$ai}J
bhurijate te tv agham p<ip<i
ye pacanty <itma-k<ira!J.<it

yajria-SÍ${a-a yajfia elvégzése után fogyasztott étel; asina}J - fogyasztók;
santa}J-a bhakták; mucyante-meg fognak szabadulni; sarva-mindenféle;
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kilbi$ail) -bűnöktől; bhurijate-élveznek; te-ők; tu-de; agham -súlyos
bűnök; papal) -vétkezők; ye-azok; pacanti-főznek; atma-karal)at
érzéki élvezetre

FORD ÍTÁ S
A bhakták megszabadulnak mindenféle bűntől, mert csak olyan ételt
fogyasztanak, amit először felajánlottak áldozat gyanánt. Mások, akik
személyes érzéki élvezetükre készítenek ételt, bizony csak bűnt esznek.
MAGYARÁZAT
A Legfelsőbb Ú r híveit, vagyis a Kr�i:ia-tudatú embereket santáknak
hívják. Mint a Brahma-sanihita írja, ők mindig az Urat szeretik:

premarijana-cchurita-bhakti-vilocanena santal) sadaiva hrdaye$U viloka
yanti (Bs. 5 . 3 8.). A santák szeretetükön keresztül mindig az Istenség
Legfelsőbb Személyiségével, Govindával (a Gyönyör Adójával), Mukundá
val ( a Felszabadulás Adományozójával) vagy Kr�i:iával ( a Legvonzóbbal)
vannak, és semmi olyat nem fogadnak el, amit előzőleg nem ajánlottak fel
Neki. Ezért az ilyen bhakták mindig yajöákat végeznek az ·o daadó szolgálat
különféle módjai szerint, mint pl. fraval)am, kirtanam, smaral)am,
arcanam stb. Ezek mindig megmentik őket az anyagi világ bűnös társu
lásainak mindenfajta szennyétől. Azonban akik csak saját maguk, vagyis
érzékkielégítésük számára készítenek ételt, nemcsak tolvajok, hanem min
denféle bűnök fogyasztói is. Hogy lehet valaki boldog, ha egyidejűleg tolvaj
és bűnös? Így semmi esetre sem. Ezért, hogy az emberek minden tekintetben
boldogok legyenek, meg kell tanítani őket a könnyű sarikirtana-yajria
folyamat teljes Kr�i:ia-tudatú végzésére. Különben nem lehet béke vagy
boldogság a világon.
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anntit-a gabonaféléktől; bhavanti -növekednek; bhüttini-az anyagi
testek; parjanytit-az esőtől; anna -gabonafélék; sambhava b -lehetsé
gessé válnak; yajiitit-az áldozat végzéséből; bhavati-(lehetséges) lesz;
parjanyab -esők; yajiiab-a yajiía végzése; karma-előírt kötelességek
(bői); samudbhavab-születik
FORD ÍTÁ S

Mindenki teste gebonaféléken él, melyeket az eső termel. Yajna
(áldozat) végzéséből ered az eső, yajna pedig az előírt kötelességekből.
MAGYARÁZAT
S rtla Baladeva Vidyabhü�aQa, a Bhagavad-gitti híres magyarázója
eképpen ír:

ye indrady-ariga-taytivasthitariz yajiiariz sarvesvarariz vi$1JUm abhyarccya
tacche$am asnanti tena taddeha-ytintrtiriz samptidayanti, te santab sarves
varasya bhakttib sarva-kilvi$air antidi-ktila-vivrddhair titmtinubhava
pratibandhakair nikhilaib plipair vimucyante
„A Legfelsőbb Személy, akityajiia-puru$ab-ként, minden áldozat szemé
lyes haszonélvezőjeként ismernek, mestere minden félistennek, s ők úgy
szolgálják Őt, mint különféle tagok az egész testet Indra, Candra, VaruQa és
a többi félisten az Ő felhatalmazott intézője, akiket az anyagi ügyek
szervezésével bízott meg. A Vedák áldozatokat írnak elő a félistenek
kielégitésére, mert ha ők elégedettek, akkor elegendő mennyiségű levegőt,
fényt és a gabonafélék termesztéséhez szükséges vizet szolgáltatnak. Kr��át
imádva automatikusan a félisteneket (akik az Ő különféle tagjai) is imádjuk,
ezért a félistenek külön imádata nem szükséges. A bhakták, vagyis akik
Kr�Qa-tudatúak, ennek okául az ételt először felajánlják Neki, s csak azután
fogyasztják el. Ez a folyamat lelkileg tápláló a testnek. Nemcsak megsza
badítja a testet előző, bűnös visszahatásaitól, de ellenállóvá is teszi az anyagi
természet minden szennyeződésével szemben."
A fertőtlenítő oltás megvédi az embert a ragályos betegségtől. Hasonlóan,
a Vi�Qunak felajánlott étel fogyasztása immunissá tesz az anyagi vonzó
dással szemben. Aki mindig ily módon cselekszik, azt bhaktának, az Ú r
hívének hívják. Ezért az a Kr�Qa-tudatú személy, aki csak Kr�Qának
felajánlott ételt fogyaszt, képes elhárítani az előző anyagi fertőzések
visszahatásait, melyek gátolják az önmegvalósítás fejlődését. Azonban aki
nem tesz így, az tovább fokozza a bűnös tettek mennyiségét, s ennek
eredményeként következő teste disznókhoz és kutyákhoz hasonló lesz, hogy
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bűnei visszahatásának megfelelően szenvedjen. Az anyagi világ szennye
ződésékkel teli, de az Isten prasadája fogyasztásától immunissá vált személy
megmenekül támadásaitól; ellenben az, aki nem így cselekszik - beszen
nyeződik.
A gabonafélék és a zöldségek jelentik az igazi ételt. Az emberek különféle
gabonamagvakat, zöldséget, gyümölcsöt stb., az állatok pedig ezek
maradékát, valamint füvet és egyebeket fogyasztanak. A húsevéshez szokott
emberek is függnek a növénytermesztéstől, mert azzal etetik állataikat. Ezért
végső soron a föld megművelésére kell hagyatkoznunk, nem pedig a nagy
gyárak termékeire. A földműveléshez kellő mennyiségű eső szükséges, ami
Indrától, Vivasvantól, Candrától és más félistenek irányításától függ. A
félistenek viszont mind Kr�i:ia szolgái, akiknek az áldozatok végrehajtásával
lehet kedvében járni. Ezért a természet törvénye, hogy aki nem hajt végre
yajiiát, hiányt szenved a létszükségleti dolgokban. A yajiiát, főleg a
sarikirtana-yajnát erre a korszakra írják elő, és ezt legalább az élelemhiány
elkerülése érdekében végre kell hajtanunk.
15. VERS
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karma brahmodbha varfz viddhi
brahmtik$ara-samudbhavam
tasmat sarva-gatarfz brahma
nityarfz yajne prati$fhitam

karma -munka; brahma -a Vedák; udbhavam -szárrnaznak; viddhi
tudni kéne; brahma-a Vedák; ak$ara-a Legfelsőbb Brahman (az Istenség
Személyisége); samudbhavam -közvetlenül megnyilvánult; tasmat-ezért;
sarva gatam -mindent átható; brahma -Transzcendencia; nityam -örök
ké; yajne -áldozatban; prati${hitam -tartózkodó
-

FORD ÍTÁ S
A szabályozó cselekedeteket a Vedák írják elő, a Vedák pedig az
Istenség Legfelsőbb Személyiségének közvetlen megnyilvánulásai.
Következésképpen a mindent átható Transzcendencia mindig jelen van
az áldozati tettekben.
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MAGYA RÁZAT
Ez a vers még kifejezőbben szól ayajfiartha kanna , vagyis a kizárólag az
Úr Vi�i:iu örömét szolgáló munka szükségszerűségéről. Ha a yajfia-puru�a ,
vagyis Vi�i:iu kedvéért kell dolgoznunk, akkor szükségünk van a munka
folyamatáról szóló utasításokra is. Ezt a Brahmanban, vagyis a transz
cendentális Vedákban találjuk meg. A Vedák tehát a munka törvény
könyvei. Végezzünk bármit, ha a Vedák nem írják elő, akkor az vikarma,
vagyis nem autentikus, bűnös munka. Ezért mindig a Vedák szerint kell
cselekedni, hogy megszabaduljunk a munka visszahatásaitól. Isten leg
felsőbb államának irányítása alatt kell dolgoznunk, úgy, ahogyan a hét
köznapi életben az ember az állam utasításai szerint cselekszik.
A Vedák útmutatásai közvetlenül az Istenség Legfelsőbb Személyisége
kilélegzéséből nyilvánultak meg: „A négy Veda , névszerint a J!.g-veda,
Yajur-veda, S<ima-veda és az Atharva-veda mind az Istenség hatalmas
Személyiségének lélegzéskiáradása." (asya mahato bhütasya nasvasitam

etad yad rg-vedo yajur-veda}J sama-vedo 'tharvarl girasa}J ; Brhad
aranyaka Upani�ad 2.4. 1 0.) Isten mindenható, ezért tud beszélni lég

zésével is. Minden egyes érzékszervével képes arra, amire a többivel. Erről a

Brahma-samhita (5 .32.) ír. Más szóval, Isten beszélhet lélegzésén keresz

tül, szemeivel pedig megtermékenyíthet Az Í rásokban az áll, hogy Isten az
anyagi természetre rápillantva nemzette az élőlényeket. A teremtés után,
vagyis miután megtermékenyítette élőlényekkel az anyagi világ méhét,
védikus bölcseletbe foglalva utasításokat adott arról, miképpen térhetnek
haza a feltételekhez kötött lelkek, vissza az Istenséghez. Jusson mindig
eszünkbe, hogy a materiális világban élő feltételekhez kötött lelkek mind
nagyon vágynak az anyagi élvezetre. De a védikus utasításokat úgy
szerkesztették, hogy azokat követve az ember kielégítheti eltorzult kíván
ságait, majd úgynevezett élvezete befejezése után visszatérhet az Istenség
hez. A Vedák esélyt adnak a feltételekhez kötött lelkeknek a felszabadulás
elérésére, ezért kell nekik megpróbálniuk Krni:ia-tudattal követni a yajiia
folyamatát A Kr�i:ia-tudat elveit még azok is képesek elfogadni, akik nem
tudták követni a védikus utasításokat, mert a Kr�i:ia-tudatban már nem
szükséges a védikus yajiiák elvégzése.
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evariz pravartitariz cakrariz
nanuvartayatiha yab
aghtiyur indriyaramo
moghariz partha sa jivati

evam -ezeket (az előírásokat); pravartitam-a Vedákban lefoglaltakat;
cakram -kört; na-nem; anu vartayati-magához vesz; iha-ebben az
életben; yab -aki; aghayub -bünökkel teli élet; indriya-aramab -kielé
gülve az érzékkielégítéstől; mogham hiábavaló; partha -óh, Prtha fia
(Arjuna); sab -ö (aki így tesz); }ivari-él
-

FORDÍTÁS
Kedves Arjuna, ha valaki nem követi ezt az előírt védikus áldozat
kört, az biztosan bűnös életet él, mert léte hiábavaló annak, aki csak az
érzékekben leli örömét.
MAGYARÁZAT

Az Úr itt elítéli a mammonista filozófiát, melynek mottója: „Dolgozz
keményen, és élvezd az életet!" Ezért a fentiekben említett yajiiák végzési
köre abszolút módon szükséges azoknak, akik élvezni akarják ezt az anyagi
világol Akik nem követik e szabályokat, azok nagyon kockázatos életet
élnek, és mindinkább elkárhoznak. A tennészet törvényei szerint az emberi
élet főleg az önmegvalósításra való, amit a három út - névszerint karma
yoga, jnana -yoga vagy bhakti-yoga - valamelyikével lehet elérni. Az
erény és a bűn felett álló transzcendentalista számára nem szükséges az
előírt yajiiák szigorú végrehajtása, de az érzékkielégítést hajhászóknak meg
kell tisztulniuk a fentiekben említett yajiia-kör végzésével. Erre különféle
tettek vannak. Akik nem Kr�i:ta-tudatúak, azok tudata minden bizonnyal
érzéki; ezért kell jámbor tetteket végezniük. A yajiia-rendszert úgy tervezték,
hogy akik vágyaiknak élnek, kielégíthetik azokat anélkül, hogy belebo
nyolódnának azok visszahatásaiba. A világ jóléte nem saját erőfeszítésünk
től, hanem a Legfelsőbb Úr háttérben véghezvitt elrendezésétől függ, melyet
közvetlenül a félistenek hajtanak végre. Ezért a yajiia közvetlenül a Vedák
említette adott félistenre irányul. Ez közvetve Kr�i:ta-tudatú folyamatot
jelent, mert biztosan Kr�i:ta-tudatúvá válik az, aki a yajiiák végrehajtásának
mestere lesz. De ha a yajiiák véghezvivője nem válik Kr�i:ta-tudatúvá, akkor
mindez csupán világi törvénynek számít. Fejlődésünket ezért nem szabad
korlátozni a világi szabályok követésével; túl kell haladni rajtuk, hogy elérjük
a Kr�i:ta-tudatol
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yas tv atma-ratir eva syad
atma-trptas ca mana vaJ:z
atmany eva ca santU${as
tasya karyariz na vidyate
yaJ:z-aki; tu-de; atma-ratiJ:z -a lélekben leli örömét; eva -bizonyára;
syat-marad; . atma-trptaJ:z-ön-megvilágosult; ca-és; mana vaJ:z -az em
ber; atmani-az önvalóban; eva -egyedül; ca-és; santu${a/:z-tökéletesen
elégedett; tasya -övé; karyam-kötelesség; na - nem; vidyate-létezik

FORD ÍTÁ S
De aki az önvalóban találja meg örömét, az önvalóban felvilágosult és
egyedül az önvalóval teljesen elégedett - számára nincsen kötelesség.
MAGYARÁ ZAT
A teljesen Kfg1a-tudatú személynek, aki tökéletesen elégedett Kr�f.la
tudatú tettei által, már nincsen semmi teljesíteni való kötelessége. Miután
Kr�f.la-tudatúvá vált, azonnal megtisztul minden belső istentelenségtől, amit
egyébként csak sok ezer yajiia végzésével érhetett volna el. E tudattisztítás
eredményeként meggyőződik a Legfelsőbbhöz fűződő örök helyzetéről. Az
Úr kegye által megérti kötelességeit, s ezért már semmi kötelezettsége sem
lesz a védikus parancsok iránt Az ilyen Kr�I)a-tudatú személyt nem érdeklik
az anyagi tettek, és az olyan materiális dolgokban sem leli örömét többé,
mint a bor, a nők és más, hasonló bolondságok.
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na -sohasem; eva -bizonyára; tasya -övé; krtena -a kötelesség végre
hajtásával; arthab- szándék; na-sem; akrtena-a kötelesség végrehajtása
nélkül; iha -e világban; kafrana-bármi; na-sohasem; ca -és; asya 
tőle; sa rva b hüte$u- minden élőlényben; kafrit-bármi; artha siándék;
vyapa -asrayab menedéket keres
-

-

-

FORD ÍTÁ S
Az önmegvalósult embernek nincsen személyes szándéka, amit tel
jesíteni akarna előírt kötelességei végrehajtása közben, de arra sincs
semmi oka, hogy ne hajtson végre ilyen munkát; ő nem függ semmilyen
más élőlénytől.
MAGYARÁZAT
Az önmegvalósult ember már nincs kötelezve semmilyen előírt kötelesség
végrehajtására. Ez alól csak a Kfg1a-tudatú tettek képeznek kivételt. A
következő versek megmagyarázzák, hogy a Kr�i:ia-tudat nem tétlenséget
jelent. A Kr�i:ia-tudatú egy embernél vagy félistenné) sem keres menedéket
Bármit is tegyen a Kr�i:ia-tudatban, az elegendő kötelezettsége teljesítésére.

19. VERS

tasm<id asaktab satatariz
k<iryariz karma sam<icara
asakto hy <icaran karma
param <ipnoti püru$ab
tasm<it-ezért; asaktab - r agaszkodás nélkül; satatam -állandóan;
k<iryam -kötelességként; karma-munka; sam<icara -hajtsa végre; asak
tab -ragaszkodásmentesen; hi-bizonyára; <icaran-végezvén; karma
munka; para m -a Legfelsőbbet; <ipnoti-elér; püru$ab -egy ember

FORD ÍTÁ S
Ezért kellene az embernek a kötelesség kedvéért cselekednie állan
dóan, anélkül, hogy ragaszkodna tettei gyümölcseihez. Aki így, vonzó
dás nélkül cselekszik, az eléri a Legfelsőbbet.
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MAGYARÁZAT
A Legfelsőbb a bhakták számára az istenség Személyisége, az im
perszonalistáknak pedig a felszabadulás. Aki helyes vezetés alatt cselekszik
Kr�i:iának (tehát Kr�i:ia-tudatú), anélkül, hogy vonzódna munkája ered
ményéhez, biztosan halad előre az élet legfelsőbb célja felé. Arjunának azt
mondták, harcoljon a kuruk�etrai csatában Kr�i:ia érdekéért, mert ez az Ő
kívánsága. Jó embernek, vagy erőszak nélkülinek lenni személyes kötödés,
míg a Legfelsőbb kedvéért való munka azt jelenti, hogy az ember nem
ragaszkodik az eredményhez. Ez a tökéletes cselekvés legmagasabb szintje,
amit Sri Kr�i:ia, az Istenség Legfelsőbb Személyisége ajánl. A védikus
szertartásokat ( mint például az előírt áldozatokat) azért teljesítik, hogy az
ember megtisztuljon az érzékkielégítés síkján végzett istentelen csele
kedetektől. De a Kr�i:ia-tudatban elkövetett tettek transzcendentálisak, ezért
nem járnak jó vagy rossz visszahatással (karmával). A Kr�i:ia-tudatú
személy teljes ragaszkodás nélkül végez mindent - kizárólag Kr�i:ia
kedvéért cselekszik.
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karma1Jaiva hi samsiddhim
asthita janakadayab
loka-sarigraham evapi
sampasyan kartum arhasi

karma1Jd-munkával; eva -még; hí-bizonyára; samsiddhim -tökéle
tességet; asthita� -helyzetben; janaka-adaya�-királyok, mint J anaka és
mások; loka-sarigraham -a köznép művelése; eva -szintén; api-azért;
sampasyan-figyelembe véve; kartum -cselekedni; arhasi-méltó

FORD ÍTÁ S

Előírt kötelességük teljesítésével még a királyok is - mint Janaka és
mások - elérték a tökéletes állapotot. Cselekedned kell hát a köznép
tanítása érdekében !
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MAGYARÁ ZAT
Az olyan királyok, mint Janaka és a többi hozzá hasonló, mind
önmegvalósult lelkek voltak, következésképpen számukra nem volt kötelező
a Vedákban előírt fe ladatok végrehajtása. Mégis teljesítettek minden előírt
tettet, hogy saját példájukkal tanítsák a köznépet. Janaka Sita apja és az Úr
Srt Rama apósa volt Mint az Ú r nagy híve, helyzete transzcendentális volt,
de mint Mithil a királya, tanítania kellett alattvalóit az igazságos harcra.
Velük együtt harcolt, hogy oktassa az embereket: erőszakra is szükség van
ott, ahol a szép szó már nem segít.
Arjunáék mindent megtettek a kuruk�etrai csata előtt a háború elke
rüléséért. Még az Istenség Legfelsőbb Személyisége is közbenjárt a békéért,
ám a másik tábor mindenáron háborút akart. Ilyen igaz ügy érdekében tehát
szükség van a harcra. Habár a Kr�i:ia-tudatú személyt egyáltalán nem érdekli
e:z: a világ, mégis dolgozik, hogy másokat helyes cselekedetekre és helyes
életre tanítson. Tapasztalt Kr�i:ia-tudatú személyek képesek úgy munkál
kodni, hogy mások követhessék őket. Erről szól a következő vers.
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yad yad acarati fre${has
tad tad evetaro janalJ,
sa yat pramar:zam kurute
/okas tad anuvartate
yat-bármit; yat-bármelyiket; acarati-cselekszik; .fre${alJ, -tiszteletre
méltó vezető; tat-azt; tat- csak azt; eva -bizonyára; itaralJ, - közönséges;
janalJ, személy; salJ, -ő; yat-bármelyiket; pramar:zam - bizonyítékot;
kurute- végrehaj t; /okalJ, -az egész világ; tat-azt; anu vartate -követi
nyomdokait
-

FORD ÍTÁ S

Bármit is tegyen egy nagy egyéniség, a közönséges emberek nyomdo
kába lépnek; és bármilyen i rányadó mértéket is szabjon meg saját
példájával, az egész világ követi öt.
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MAGYARÁZAT
A köznépnek mindig szüksége van egy kiemelkedő emberre, aki képes
oktatni saját példájával és magatartásával. A vezető például nem taníthatja
az embereket a dohányzás abbahagyására, ha ő maga dohányzik. Az Ú r
Caitanya azt mondta: a tanárnak illően kell viselkednie, még akkor is,
mielőtt tanítana. Aki ily módon, saját jó példájával elöl járva oktat, azt
acaryának vagy ideális tanítónak hívják. Ezért a tanárnak követnie kell a
sastra ( Í rás) elveit, hogy hatni tudjon a közönséges emberekre. Nem ötölhet
ki olyan szabályokat, melyek ellene szólnak a kinyilatkoztatott Írások
elveinek. Ezek ugyanis - mint a Man u-sarizhita és hasonlóak - irányadó
könyvek, melyeket az emberi társadalomnak követnie kell. Ilyenformán egy
elöljárónak a mérvadó törvények elvére kell alapoznia tanítását, ahogyan a
nagy tanárok is teszik. A Srfmad-Bhagavatam is megerősíti, hogy az
embernek a nagy bhakták nyomdokait kell követnie. Így lehet előrehaladni a
lelki megvalósítás útján. A királyról, államelnökről, apáról és a peda
gógusról mindenki azt tartja, ők az ártatlan köznép természetes vezetői. Így
mindnyájuknak nagy felelősséggel kell bírniuk alárendeltjeik iránt, s ezért
jártasnak kell lenniük a mérvadó erkölcsi és lelki törvénykönyvekben.
22. VERS
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na me p<irth<isti karta vyariz
tri$U /oke$U kiiicana
nana vaptam a vapta vyariz
varta eva ca karma1JÍ

na -semmi; me-Enyém;partha -óh, Prtha fia; asti-van; kartavyam 
előírt kötelesség; tri$u-a háromban; /oke,fu-bolygórendszerben; kiiica
na -bármi; na-nem; ana vaptam -szükséges; a vapta vyam - nyerni; va
rte-folgalkozó; eva -bizonyára; ca -is; karmal)i-elöírt kötelességben
FORD ÍTÁ S

Ó h, Prtha fia, Számomra nincsen előírt munka a három bolygórend
szerben. Semmire sincs szükségem, és nincs semmi, a mit el kellene
érnem - mégis végzek munkát.
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MAGYARÁZAT

A Védikus Irodalom eképpen ír az Istenség Legfelsőbb Személyiségéről:

tam isvard!Jdm paramam mahesvaram
tam devatanam paramam ca daivatam
patim patinam paramam parastad
vidana devam bhu vanefom ir.f.yam
na tasya karyam kara!Jam ca vidyate
na tat-samas cabhyadhikas ca drsyate
parasya Saktir vividhaiva srüyate
sva-bhaviki jii.ana-bala-kriya ca
„A Legfelsőbb Személy kormányoz minden más irányítót, a különféle
bolygók vezetői közül Ö a leghatalmasabb. Mindenki az Ö irányítása alatt
áll. Az élőlények sajátságos hatalmukat csak Tőle kaphatják, ők maguk nem
egyenrangúak Vele. Minden félisten Ö t imádja, Ö minden vezető legfelsőbb
vezetője. Ezért transzcendentális minden anyagi vezetőhöz és irányítóhoz
viszonyítva, s imádatra méltó mindenki számára. Ö nagyobb a leg
nagyobbnál, s Ö minden ok legvégső oka.
Az Ö teste nem olyan, mint a közönséges élőlényeké. Teste és lelke között
nincsen különbség. Ö abszolút, mindegyik érzéke transzcendentális, és
képes ellátni a többi feladatát. Ezért senki sem egyenlő Vele, vagy nagyobb
Nála. Energiái sokfélék, s így tettei automatikusan, természetes módon
következnek." (Svetasvatara Upani�ad 6. 7-8.)
Az Istenség Legfelsőbb Személyisége számára nincsen kötelesség, mert
minden Őbenne éri el teljességét és igazi létét. Aki függ munkája ered
ményétől, annak van egy meghatározott feladata, de aki nem vágyik semmi
elérésére sem e három bolygórendszerben, annak biztos nincsen kötelessége.
A k�atriyák vezéreként Srr Kr�1,1a mégis részt vesz a kuruk�etrai csatában,
mert a k�atriyák meghatározott teendője, hogy megvédjék a rászorulókat.
Habár Ö fölötte áll a kinyilatkoztatott Í rások minden szabályán, mégsem
tesz semmi olyat, ami azok ellen szólna.

23. VERS

� � ;r �q � ��atr�: 1
ifi{ C4�'41dC4d� 'fdtit4( ! l{l� �: 1 1 ��11

Karma-yoga

203

yadi hy aharh na varteyarh
jatu karma!Jy atandritab
mama vartmdnu vartante
manw;yalJ pdrtha sarvafo/J
yadi-ha; hi-bizonyára; aham -É n; na -nem; varteyam -tennék így;
jdtu -mindig; kamzatJi-az előírt kötelességek végrehajtása közben; ata
nditalJ-gondosan; mama -Enyém; vartma -út; anuvartante-követnék;
manusyalJ -minden ember; partha -óh, Prtha fia; sarvefolJ - minden
tekintetben
FORD ÍTÁ S
Mert ha É n nem cselekednék, óh, Partba, az emberek minden bizonnyal

követnék példámat.
MAGYA RÁ ZAT
Minden civilizált ember számára vannak hagyományos családi szokások,
hogy lehetséges legyen a lelki fejlődéshez szükségszerű társadalmi nyugalom
fenntartása. Habár ezek a szabályok a feltételekhez kötött lelkeket érintik, s
nem S ri Kr�1.1át, Ő mégis betartotta az előírt törvényeket, mert azért szállt
alá, hogy a vallás elveit megalapozza. Ha nem követné azokat, akkor a
közönséges emberek utánoznák példáját, hiszen Ő a leghitelesebb forrás. A
Srimad-Bhagavatamban olvashatjuk, hogy S ri Kr�1.1a otthonában is és
otthonán kívül is végrehajtotta a családos ember számára előírt összes
vallásos kötelességet.
24. VERS
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utsideyur ime /oka
na kurydrh karma ced aham
sarikarasya ca kartd syam
upahanydm imalJ prajalJ

utsideyu!J - romba dőlnének; ime-mindezek; /oka!J -világok; na-nem;
kuryam - végezném; karma-előírt kötelességek; cet-ha; aha m - É n;
sarikarasya - nemkívánatos népességnek; ca -és; karta-teremtő; syam 
leszek; upahanyam -elpusztítanám; imd/J-mindezek; prajd/J -élőlények
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FORD ÍTÁ S

M ert ha É n abbahagynám a munkát, romba dőlne az egész világ. É n
lennék az oka a nemkívánatos népességnek is, s ezáltal véget vetnék
minden érző lény békéjének.
MAGYARÁ ZAT
Van:za-sarikara nemkívánatos népességet jelent, amely zavarja az álta
lános társadalom békéjét A társadalmi zavar elkerülése végett sok előírt
szabály és törvény létezik. Ha a nép követi ezeket, akkor automatikusan
elérheti a békét, és felkészülhet a fejlődésre a lelki életben. S rt Krgia
természetesen követi az ilyen szabályokat és előírásokat amikor alászáll,
hogy fenntartsa azok tekintélyét és jelentőségét Isten minden élőlény atyja, s
ha ők tévútra jutnak, akkor a felelősség közvetve Ő rá hárul. Amikor az
emberek többsége mellőzi a szabályozó elveket, akkor Ő Maga száll alá,
hogy segítsen a társadalmon. Habár követnünk kell Isten nyomdokait, jusson
eszünkbe, hogy nem imitálhatjuk az Ő cselekedeteit. Követni és utánozni
nem ugyanazt jelenti. Nem utánozhatjuk SrI Kr�1,1át, aki gyermekkorában
felemelte a Govardhana hegyet. Erre egy ember sem képes. Az utasításait
kell betartanunk, de sohasem másolhatjuk tetteit. A Srímad-Bhága vatam
megerősíti ezt:
naitat samácarej játu manasápi hy anisvara}J
vinasyaty ácaran mau<f.hyád yathá 'rudro 'bdhijariz vi$am
isvard1Jdriz vaca}J satyariz tathaivácaritariz kvacit
te$driz yat sva-vaco yuktariz buddhimárizs tat samácaret
„Az ember kövesse az Ú r és az Ő felhatalmazott szolgájának utasításait,
melyek mindegyike javunkra válik. Minden értelmes ember pontosan végre
fogja hajtani azokat.Ugyanakkor vigyáznunk kell, hogy ne imitáljuk tetteiket.
Senki se próbálja utánozni S ivát, Ő t, aki kiitta a méregóceánt." (Bhág.
10.33.30.)
A Napot és a Holdat szabályozni képes ísvarák helyzetét mindig feljebb
valónak kell tekintenünk. Az ilyen hatalom hiányában nem szabad mímelni a
szuperhatalmú isvarák cselekedeteit.
Az Ú r S iva kiivott egy egész méregóceánt, melynek egy csöppjétől is
meghalna a közönséges ember. S ivának sok álhíve van, akik gánját
(marihuánát) és más, hasonlóan mérgező kábítószert kívánnak szívni. Arról
azonban elfeledkeznek, hogy nagyon közel állnak a halálhoz, ha így imitálják
Siva tetteit Hasonlóan, SrI Kr�1,1a hívei között is akadnak olyan álhívők,
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akik rasa-/ilaját (szerelmi táncát) akarják utánozni, ám az nem jut eszükbe,
hogy a Govardhana hegyet képtelenek felemelni. Az a legjobb tehát, ha az
ember nem próbálja másolni a hatalmasok cselekedeteit, hanem csak követi
utasításaikat. Kellő tulajdonságok nélkül arra se tegyünk kísérlett, hogy
helyzetükbe kerüljünk. Istennek oly sok „inkarnációja" létezik manapság,
ám egyikük sem rendelkezik a Legfelsőbb hatalmával.

25. VERS

sakta}J kanna!Jy a vidvamso
yatha kurvanti bharata
kuryad vidvams tathasaktas
cikir!jur loka-sarigraham
sakta}J-ragaszkodni; karma!Ji-előírt kötelességek; avidvamsa }J - a
tudatlanok; yathfi- amennyire; kurvanti-cselekednek; bharata -óh, Bha
rata leszármazottja; kuryat-meg kell tenni; vidvan -a tanult; tatha-ily
módon; asakta}J-ragaszkodás nélkül; cikir!ju}J -kívánni; loka-sarigra
ham -a köznép vezetését

FORD ÍTÁ S
Ó h, Bharata leszármazottja, a tudatlanok eredményre vágyva hajtják
végre kötelességeiket. Hogy az embereket a helyes úton vezesse, a bölcs
is cselekszik, de a tetteihez való ragaszkodás nélkül.
MAGYARÁZAT
A Kr�i:ia-tudatú és a nem Kr�i:ia-tudatú személy között a különféle vágyak
tesznek különbséget. Az előbbi nem tesz semmi olyat, ami nem segíti lelkí
fejlődését. Lehet, éppúgy cselekszik, mint az anyagi tettekhez túlságosan
ragaszkodó tudatlan, de az egyik saját érzékei kielégítéséért, a másik pedig
Kr�i:ia kedvéért teszi azt Ezért van szükség a Kr�i:ia-tudatú személyre, akí
megmutatja az embereknek, miként cselekedjenek, s a Kr�i:ia-tudat érde
kében hogyan használják tetteik gyümölcsét.
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na buddhi-bhedam janayed
ajndndm karma-sarigindm
}o$ayet sarva-karmdfJ.Í
vidvdn yuktal:z samdcaran
na -ne; buddhi-bhedam -zavarja az értelmét; janayet-tesz; a1na
ndm az ostobákét; karma-sarigindm -a gyümölcsöző munkához ragasz
kodók; }O$ayet-összeillesztett; sarva -minden; karmdf}.i-munka; vz
dvdn -tanult; yuktal:z-teljesen lefoglalt; samdcaran-gyakorolván
-

FORD ÍTÁ S
A bölcs ne zavarja meg a gyümölcsöző tettekhez ragaszkodó tudat
lanok elméjét. Nem a tétlenségre kell buzdítani őket, hanem az odaadó
szellemben végzett munkára.
MAGYARÁ ZAT
Vedais ca sarvair aham eva vedyal:z - mondja Sn Kr�i:ia (Bg . 1 5 . 1 5.),
vagyis: „ É n vagyok az összes védikus szertartás végső célja." Az összes
szertartás, áldozatvégzés és minden más a Vedákban arra való - beleértve
az anyagi cselekedetekkel kapcsolatos utasításokat is -, hogy az emberek
fokozatosan megértsék Kr�i:tát, az élet végső célját. Miután a feltételekhez
kötött lelkek az érzékkielégítésen kívül nem tudnak más célról, így avégett
tanulmányozzák a Vedákat, hogy ennek eleget tegyenek. Ezért a Kr�i:ia
tudatú, önmegvalósult lélek ne zavarjon másokat tetteikben vagy értel
mükben, hanem saját tettével mutassa, miképpen kell minden munka
eredményét Kr�i:ia szolgálatának szentelni. A bölcs tehát úgy munkálkodjon,
hogy az érzékkielégítésért dolgozó tudatlanok elsajátíthassák a helyes
cselekedet és viselkedés módját. Habár a tudatlant nem szabad tetteiben
megzavarni, a Kr�i:ia-tudatban kicsit is fejlett személyt már lehet közvetlenül
Isten szolgálatában alkalmazni; neki nem kötelező sorra venni a többi
védikus formulát. E szerencsés embernek tehát nem szükségszerű a védikus
szertartások követése, mert a Kr�i:ia-tudat által, csupán előírt kötelességei
betartásával az összes eredményt elérheti.
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27. VERS
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prakrtel) kriyam<i1J.<ini
gu1J.ail) karm<i1J.Í sarvasal)
aharik<ira-vimür/.h<itm<i
kart<iham iti manyate

prakrtel) - az anyagi természetnek; kriyam<i1J.<ini- mindent megtesz;
gu1J.ail) -a kötőerők által; karm<i1J.i-cselekedetek; sarvaial)- mindenféle;
aharik<ira-vimürj.ha-a hamis egótól megtévesztve; <itm<i-a szellemi lélek;
kart<i- cselekvő; aham -én; iti- így; manyate- gondolkodik

FORD ÍTÁ S
A megtévesztett szellemi lélek az anyagi természet három kötőere
jének hatása alatt önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, pedig
valójában a természet végzi azokat.

MAGYARÁZAT
Két egyazon munkát végző személy - az egyik Kr�1,1.a-tudatú, míg a
másik tudata anyagi - látszólag ugyanazon a szinten van, ám kettőjük
helyzete között mégis óriási a különbség. A materialista tudatú személlyel
elhitette hamis egoja, hogy ő maga hajt végre mindent. Arról nincs fogalma,
hogy a test mechanizmusát az Ú r ellenőrzése alatt álló anyagi természet
teremti, így az végső soron Kr�1,1.a irányítása alatt áll. A hamis énérzetü
magának tulajdonít minden érdemet a független cselekvésért. Ez egyben
tudatlanságának ismertetőjele is. Nem érti, hogy ez a durva- és finom-fizikai
test az Istenség Legfelsőbb Személyiségének irányítása alatt álló anyagi
természet terméke, s hogy ezért testi és elmebeli cselekedeteit Kr�1,1.a
szolgálatában (a Kr�1,1.a-tudatban) kellene alkalmaznia. A tudatlan elfelejti,
hogy az Istenség Legfelsőbb Személyiségét Hr�Ikesának, vagyis az anyagi
test érzékei urának hívják. É rzékszerveit hosszú időn át tévesen érzékkielé
gítésre használta, ezért megtévesztette a hamis ego, s így nem emlékezhet
Kr�1,1.ához fűződő örök kapcsolatára sem.
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tattvavit tu mah<i-b<iho
gul}a-karma-vibhagayo}J
gul}<i gul}e$U vartanta
iti matv<i na sajjate

fattvavit-az Abszolút Igazság ismerője; tu-de; mah<i-baho-óh,
Eröskarú; gu l}a-ka rm a - az anyagi hatás alatt dolgozik; vibhagayo}J 
különbségek; gul}a}J -érzékek; gul}e$u-érzékkielégítésben; vartante-le
foglalva; iti-így; matv<i-gondolván; na-sohasem; sajjate -ragaszkodik
FORD ÍTÁ S
Ó h, Erőskarú, az Abszolút Igazság ismerője nem lesz rabszolgája
érzékeinek és azok kielégítésének, mert jól látja az odaadó és az
érdekmunka közötti különbséget.
MAGYARÁZAT
Az Abszolút Igazságot ismerő meg van győződve az anyagi világban lévő
kínos helyzetéről. Tudja: ő az Istenség Legfelsőbb Személyiségének,
Kr�r;ának szerves része, s ezért nem az anyagi teremtésben van a helye.
Ismeri valódi azonosságát, ami szerves része a Legfelsőbbnek, akit örökké
való lét, teljes tudás és gyönyör jellemez, s megérti, hogy valamiképpen
beleesett az anyagi életfelfogás csapdájába. Tiszta létállapotában csele
kedeteit az Istenség Legfelsőbb Személyisége odaadó szolgálatának kell
szentelnie. Ezért hozzáfog a Kr�r.ia-tudatú tettekhez, és természetes módon
megszabadul minden köteléktől, mely anyagi érzékeinek tetteihez fűzi, s
amely mind ideiglenes és a körülményektől függő. Tudja, hogy az anyagi élet
feltételei Kr�r.ia felsőbb irányítása alatt állnak. Következésképpen nem
zaklatják a különféle anyagi visszahatások, ezeket az Ő kegyének tekinti. A
Snmad-Bhágavatam szerint az Abszolút Igazság három arculatát (Brah
mant, Paramatmát és az Istenség Legfelsőbb Személyiségét) ismerőt
tattvavit-nek hívják, mert ismeri a Legfelsőbbel kapcsolatos valódi helyzetét
is.
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29. VERS
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prakrter gul)a-sammü</.h<i/:z
sajjante gul)a-karmasu
t<in akrtsna-vido mand<in
krtsna-vin na vic<ilayet

prakrtel:z -az anyagi kötőerőktől hajtva; gul)a-sammücj.h<i/:z- az anyagi
azonosítástól bolonddá téve; sajjan te elfoglalt lesz; gul)a-karmasu
anyagi tettekben; tan -mindazok; akrtsna-vidal:z - csekély tudással rendel
kezők; mand<in-lusta ( az önmegvalósításra); krtsna-vit-aki valódi tu
dással rendelkezik; na-nem fog; vic<ilayet-megpróbál nyugtalanítani
-

FORD ÍTÁ S
A balgák az anyagi természet kötöeröitöl megtévesztve teljesen lefog
lalják magukat a materiális munkával, és így annak rabjává válnak.
Tudatlanságuk következtében ugyan az efféle tettek alsóbbrendűek, a
bölcsnek mégsem szabad megzavarni őket.
MAGYARÁ ZAT
A tudatlan emberek - hamisan - a durva anyagi testtel azonosítják
magukat, ezért elméjük tele van anyagi fogalommal. Ez a test az anyagi
természet aj ándéka. Aki túlságosan ragaszkodik a testi tudathoz, azt
mand<in-nak, vagyis lustának, a lelket nem értőnek hívják. A tudatlanok
tehát a testüknek hiszik magukat, ezért a testtel kapcsolatban állókat
rokonságnak, az országot pedig, ahol ezt a testet kapták, imádatra méltónak
tartják. Végső célnak a vallásos szertartások formaságait tekintik. Az ilyen
materialista személyek tetteit szociális munka, nacionalizmus, altruizmus és
más hasonlók jellemzik. Megtévesztvén az efféle megjelölésektöl mindig
aktívak - de csak anyagi síkon. A lelki megvalósítás számukra csupán
mítosz, ezért nem is érdekli őket Ezek a megtévesztett emberek néha még
olyan főbb erkölcsi alapelvekkel is foglalkoznak, mint erőszak-nélküliség és
más hasonló, anyagi jellegű jótékony munka. A lelki életben felvilágosult
személyek azonban ne próbálják megzavarni az anyagi munkában elmélyedt
tudatlan embereket, akik nem képesek méltányolni a l(rg1a-tudatú tetteket
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Ezért S rt Kr�i:ia arra utasít bennünket, hogy ne zavarjuk őket, ne pazaroljuk
időnket feleslegesen. Jobb, ha csendben végezzük saját lelki cselekede
teinket De Kr�i:ia hívei kegyesebbek Nála, mert megértik az Ő szándékát.
Következésképpen mindenféle veszélyt elvállalnak, még azt is, hogy
megközelítsék a tudatlanokat és megpróbálják Kr�i:ia-tudatú tettekkel fog
lalkoztatni őket, amelyek abszolút módon szükségesek az emberi lény
számára.
30. VERS

mayi sarwi!JÍ karm<i!Ji
sannyasy<idhy<itma-cetas<i
nir<iSir nirmamo bhzitv<i
yudhyasva vigata-jvaral)

mayi-Nekem; sarv<i1Ji-mindenféle; karm<i1J i - tetteket; sannyasya
teljesen feladva; adhy<itma -teljes tudással az önvalóról; cetas<i-tudat;
nir<iSíl) -haszonvágy nélkül; nirmamal) -birtokvágy nélkül; bh zitv<i
legyél; yudhyasva-harcolj; vigata-jvaral) -letargia nélkül

FORD ÍTÁ S
Küzdj ezért, óh, Arjuna, minden munkádat É nnekem feláldozva,
elmédet Rám irányítva, haszonvágy, önzés és letargia nélkül!
MAGYARÁ ZAT
Ez a vers világosan tükrözi a Bhagavad-git<i mondanivalóját. Az Ú r arra
utasít, hogy az embernek száz százalékosan Kr�i:ia-tudatúvá kell válnia, és
feladatait muszáj katonás fegyelemmel megoldania. Az ilyen parancs talán
megnehezíti kicsit a dolgot, ám a kötelességeket ennek dacára végre kell
hajtani, mégpedig úgy, hogy az ember - eredeti helyzetének megfelelően függővé teszi magát Kr�i:iától. Az élőlény nem lehet boldog, ha nem működik
együtt a ��elsöbb Személlye!, mert örök eredeti helyzete szerint aláren
deltje az 0 kívánságainak. Srt Kr�i:ia ezért mint katonai parancsnok
utasította Arjunát a harcra. Az embernek jószándékúan mindent fel kell
áldoznia a Legfelsőbb Személynek, s egyben előírt kötelességeit is teljesí
tenie kell anélkül, hogy birtokjogot követelne bármi felett Arjunának nem
volt szükséges analizálnia Kr�i:ia parancsát, csupán végre kellett hajtania.
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A Legfelsőbb Személy a lelke minden léleknek. Ezért aki saját szemé
lyének figyelembe vétele nélkül, teljes egészében a Legfelsőbbtől függ,
vagyis Kr�Q.a-tudatú, azt adhyatma-cetasa-nak hívják. A nirasilJ, azt jelenti:
a mester utasításai szerint kell cselekedni, és a munka gyümölcsére sem
szabad soha számítani. A pénztáros sok millió dollárt átad munkaadójának
anélkül, hogy magának akár egy centet is megtartana. Ehhez hasonlóan meg
kell értenünk azt is, hogy ebben a világban minden a Legfelsőbb Személyé,
semmi sem tartozik az individuális személyhez. Ez a mayi ( É nnekem,
É nhozzám) igazi tartalma. Ha valaki ilyen Kr�Q.a-tudatban cselekszik, az
egész biztosan nem követel birtokjogot semmi felett. Ezt a fajta tudatot
hívják nirmamá-nak („semmi sem az enyém"). É s ha az ember netán
húzódozna végrehajtani egy ilyen szigorú parancsot - amely nem veszi
tekintetbe a testtel kapcsolatos ún. rokonságot -, akkor kötelessége
megválni ettől a vonakodástól. Ily módon lehet valaki vigata-jvara , vagyis
lázas elmétől vagy letargiától mentes. Tulajdonságai és helyzete szerint
mindenkinek el kell végeznie egy bizonyos fajta munkát. S mint a fenti vers
írja, minden ilyen kötelességet Kr�Q.a-tudatban kell végrehajtani. Ez az út
juttatja el az embert a felszabaduláshoz.
3 1 . VERS

ye me matam idam nityam
anuti${hanti mana valJ,
fraddhavanto 'nasüyanto
m ucyante te'pi karmabhilJ,

ye-akik; me-Enyém; matam -utasításokat; idam -ezt; nityam -örök
tevekenységet; anuti${hanti- rendszeresen végrehajtják; mana valJ, -em
berek; fraddhavantalJ,-hittel és odaadással; anasüyantalJ, - irigység nélkül;
mucyante-megszabadulnak; te-mindegyiktől; api-még; karmabhilJ, -a
gyümölcsöző cselekedet törvénye kötelékétől
FORD ÍTÁ S

Akik kötelességeiket az Én utasításaim szerint teljesítik, és hűségesen,
irigység nélkül követik ezt a tanítást, azok felszabadulnak a karma
rabságából.
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MAGYA RÁZAT

Kr�r:ia, az Istenség Legfelsőbb Személyisége utasításai képezik az egész
védikus bölcselet lényegét, ezért kivétel nélkül mindegyik örök igazság.
Miután a Vedák örökkévalóak, így a Kr�r:ia-tudat igazságai is azok. Az
ember higgyen rendületlenül ezen utasításokban anélkül, hogy Istenre
irigykedne. Sok olyan filozófus van, aki magyarázatot írt a Bhaga vad
gitához , de nem hisz Kr�r:tában. Ő k sohasem szabadulnak fel a gyümölcsöző
cselekedetek rabságából. De a Kr�r:ia örök utasításaiban rendületlenül hívő
közönséges ember felszabadul a karma bilincseiből még akkor is, ha
végrehajtani nem is tudja az ilyen parancsokat Lehet, hogy a kezdő Kr�r:ia
tudatú nem teljesíti egészében az Ő utasításait, de ha nem neheztel a
folyamatra, hanem komolyan, sikertelenségét és tehetetlenségét félretéve
dolgozik, akkor az Ú r biztosan átsegíti a Kr�i:ia-tudat tiszta síkjára.
32. VERS
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ye tv etad abhyasüyanto
n<inuti$fhanti me matam
sarva-jnana-vimü<}h<ims t<in
viddhi na${<in acetasa}J,

ye-akik; tu-azonban; etat-ezt; abhyasüyanta}J,-irigységből; na -nem;
rendszeresen; me-Enyém; mata m -utasítást; sarva
}n<ina mindenféle tudás; vim ü<}h<in -teljesen rászedettek; tan -ők; viddhi
-tudd hát; na$f<in -mind vesztébe rohan; acetasalJ, - Kr�i:ia-tudat nélkül
anuti$fhanti-végzik
-

FO RD ÍTÁ S
De akik irigységből nem veszik figyelembe ezt a tanítást, és nem gya
korolják rendszeresen, azokat minden tudástól megfosztottnak, rásze
dettnek, valamint tudatlanságra és rabságra kárhozottaknak kell tekinteni.
MAGYA RÁZAT
Ebből a versből világosan kitűnik, miért baj az, ha valaki nem Kr�i:ia
tudatú. Mint ahogyan büntetés jár az államelnök parancsainak be nem
tartásáért, úgy az Istenség Legfelsőbb Személyisége utasításainak meg-
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szegése i s minden bizonnyal büntetést von maga után. A szófogadatlan
ember kőszívű, és így nem tud önvalójáról, a Brahmanról, a Paramatmáról
és az Istenség Legfelsőbb Személyiségéről sem. Ezért nincsen reménye a
tökéletes életre.

sadrsam ce${ate svasya}J
prakrter jfi.anavan api
prakrtim yanti bhütani
nigraha kim kari$yati

szerint; ce${ate -próbál; svasya}J - saját természetében;
tanult; api-habár; prakrtim -ter
mészet; yanti-aláveti magát; bhüttini-minden élőlény; nigraha}J 
elfojtás; kim-mit; kari$yati- tehet
sadrsam - e

prakrte}J - szokások; jfi.ana van -a

FORD ÍTÁ S
Mindenki a saját természete szerint cselekszik, még a bölcs is. Mit
érünk vele tehát, ha elfojtjuk azt?
MAGYARÁZAT
Kr�1.1a szerint addig nem lehet megszabadulni az anyagi természet
kötőerőinek befolyásától, míg el nem érjük a Kr�1.1a-tudat transzcendentális
szintjét ( 7 . 1 4 ) . Ezért még a legműveltebb világi ember sem képes kikerülni a
maya útvesztőjéből csupán elméleti tudással, vagyis a lélek és a test
különválasztásával. Sok olyan ún. transzcendentalista van, aki bár a lelki
tudományban kívülről nagyon fejlettnek tűnik, belül teljesen rabja az anyagi
természet sajátságos kötőerőinek, melyeket képtelen legyőzni. Lehet, hogy
valaki akadémikus szinten nagyon művelt, de az anyagi természettel való,
hosszú időn át történt társulása következtében bilincsekben él. A Kr�1.1a
tudat még akkor is segít kiszabadulni az anyagi kötelékekből, ha közben az
ember előírt anyagi feladatait is végzi. Ezért meggondolatlanul senki se adja
fel előírt kötelességeit, hogy mesterkélten yogl vagy transzcendentalista
legyen, ha még nem teljesen Kr�1.1a-tudatú. Ennél az is jobb, ha az ember
jelenlegi helyzetében marad, s így, egy felsőbb szakértő vezetése alatt próbál
Kr�1.1a-tudatúvá válni. Í gy lehet megszabadulni a maya béklyóiból.
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indriyasyendriyasy<irthe
r<iga-dve�au vya vasthitau
tayor na vafom agacchet
tau hy asya paripanthinau

indriyasya -az érzékeké; indriyasya arthe-az érzéktárgyakhoz; r<iga 
ragaszkodás; dve�au - ellenszenvvel; vya vasthitau - szabályozva; tayo l:z 
közülük; na -sohasem; vasam irányítást; <igacchet-el 'kell érni; tau 
azokat; hí-bizonyára; asya övé; pa npan thina u - akadályok
-

-

FORD ÍTÁ S
A megtestesült lények vonzalmat és irtózatot éreznek az érzéktárgyak
iránt, de nem szabad ily módon az érzékek és tárgyaik hatalma alá
kerülni, mert ezek csak akadályok az önmegvalósítás útján.
MAGYARÁZAT
Akik Kr�i:ia-tudatúak, azok természetükből adódóan vonakodnak anyagi
érzékkielégítő tetteket végrehajtani. De akik nem rendelkeznek ilyen
tudattal, azok kövessék a kinyilatkoztatott Í rások szabályait és előírásait Az
anyagi rabság oka a mértéktelen érzéki élvezetben rejlik, de a kinyilat
koztatott Í rások szabályainak betartóit nem kötik le az érzéktárgyak.
Például, a nemi élvezet szükségszerű a feltételekhez kötött lélek számára, és
a házasélet keretei között az Í rások engedélyezik ezt. Az Írások parancsai
szerint csakis a feleségével élhet nemi életet az ember, a más nőkkel való
nemi kapcsolat tilos. A feleségen kivül a többi asszonyt anyánkként kell
tisztelnünk. Az emberek azonban még e parancsok ellenére is hajlamosak a
más nőkkel való nemi kapcsolatra. Ezeket a hajlamokat meg kell fékezni,
különben akadályokat jelentenek az önmegvalósítás ösvényén. Az anyagi
test szükségletei megengedettek, de csakis szabályok és előírások között.
Ugyanakkor nem szabad kizárólag az ilyen engedmények hatására építeni.
Ragaszkodás nélkül kell követni őket, mert különben a szabályozott
érzékkielégités gyakorlása is tévútra vezetheti az embert, ahogyan mindig
fennháll a balesetveszély még a királyi utakon is. Senki sem garantálhat
biztonságot még a legbiztonságosabb, jól karbantartott úton sem. Az érzéki
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élvezet szelleme már hosszú idő óta jelen van az anyagi társulás ered
ményeként. Ezért még a szabályozott érzéki élvezet ellenére is minden esély
megvan a visszaesésre. Tehát feltétlenül próbáljuk elkerülni az érzéki élvezet
iránti bárminemű kötödést. De a Kr�I.la szerető szolgálatában való cselekvés
elválasztja az embert mindenfajta érzéki tettől. Ezért sohase próbáljon
megválni senki a Kr�Qa-tudattól. Az összes érzéki kötelékektől való
elkülönülés célja, hogy az ember végül is elérje a Kr�Qa-tudat szintjét.
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.freyan sva-dharmo vigur;a�
para-dharmdt svanu$fhitdt
sva-dharme nidhanam .freya�
para-dharmo bhayavaha�

.freyan -sokkal jobb; sva-dharma�-saját előírt kötelességek; vigur;a� 
(még ha) hibásak (is);para-dharmat-mások számára előírt kötelességeket;
svanu$fhitat-amiket tökéletesen végrehajtottak; sva-dharme-saját előírt
kötelességeiben; nidhanam -megsemmisülés; .freya� -jobb; para-dhar
ma� -mások számára előírt kötelességek; bhaya-dvaha� -veszélyesek

FORD ÍTÁ S
Sokkal jobb a saját előírt kötelességeket végrehajtani - még ha
hibásan is -, mint másokét. Más feladatait végezni veszélyes, ennél
jobb az is, ha az embert saját kötelessége közben éri a halál.
MAGYARÁZAT
Tehát az ember végezze inkább saját előírt munkáját teljes Kr�Qa
tudatban, mint másokét Az előírt feladatok az anyagi termés�et kötőerőinek
varázslata alatt élő ember pszicho-fizikai kondícióját javítják. A lelki
tanítóme_ster által meghatározott lelki kötelességek pedig Kr�I.la transz
cendentális szolgálatát segítik elő. Az ember inkább tartson ki előírt anyagi
vagy lelki cselekedetei mellett a haláláig, mintsem másét utánozza. A lelki
és az anyagi síkon végzett kötelezettségek különböznek egymástól, ám a
hiteles irányt követő mindig jól jár. Ha valaki az anyagi természet
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kötőerőinek varázslata alatt áll, annak követnie kell a sajátságos helyzetére
előírt kötelességeket és nem szabad másokat utánoznia. A jóság kötőere
jében levő brahmai:ia például erőszaknélküli, de a szenvedély kötőerejében
levő k�atriyának engedélyezett az erőszak. Ezért a k�atriya számára jobb az
erőszak szabályait követve meghalni, mint az erőszaknélküliség elvét követő
brahmal)át utánozni. A szívet nem hirtelen, hanem fokozatos folyamattal
kell mindenkínek megtisztítania. Ha valaki fölébe kerül az anyagi természet
kötőerőinek, és teljesen Kr�i:ia-tudatúvá válik, az a hiteles lelki tanítómester
vezetése alatt bármit, bármílyen feladatot elvégezhet. A Kr�J.la-tudat
tökéletes síkján a k�atriya cselekedhet brahmai:iaként vagy fordítva. Az
anyagi világ megkülönböztetései nem vonatkoznak a transzcendentális
szférára. Visvamitra például eredetileg k�atriya volt, ám később brahmai:ia
ként tevékenykedett, míg a brahmal)a Parasurama egy k�atriya munkáját
végezte. Számukra ez lehetségessé vált, mert transzcendentális szinten
voltak. De addig, amíg az ember anyagi síkon van, végre kell hajtania az
anyagi természet kötőerői szerinti kötelességeit, ugyanakkor teljesen meg
kell é rtenie a Kr�i:ia-tudatot
36. VERS
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arjuna uvtica
atha kena prayukto 'yariz
ptipariz carati püru$alJ
anicchann api var.p:zeya
baltid iva niyojitafJ

-

arjunafJ uvtica -Arjuna mondta; atha ezentúl; kena-miáltal; pra
yukta lJ, ösztökélt; ayam -ez (az ember); ptipa m - bűnöket; carati-el
követ; püru$alJ -egy ember; anicchan -nem akarván; api- habár;
vtir$�eya -óh, Vr�i:ii leszármazottja; balat erővel ; iva-mintha; niyo
jitafJ - késztet
FORD ÍTÁ S

-

-

Arjuna szólt:
Ó h, Vn�i leszármazottja, mi az, ami az embert akarata ellenére,
szinte erőszakkal bűnös tettekre kényszeríti?
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Az élőlény, mint a Legfelsőbb szerves része, eredetileg lelki, tiszta,
mentes minden anyagi szennyeződéstől. Ezért természeténél fogva nem
alárendeltje a materiális világ vétkeinek. De az anyagi természettel kap
csolatba kerülve, tétovázás nélkül - néha még akarata ellenére is sokféleképpen bűnös módon cselekszik. Így Arjuna Kfg1ához intézett
kérdése nagyon optimista, hiszen az élőlények eltorzult természetén akar
segíteni. Az élőlény kényszerítve van a bűnös cselekedetekre, bár néha nem
is akarja azt. De ezekre a tettekre nem a szívben élő Felsőlélek ösztönöz
bennünket, hanem - mint ahogyan Isten megmagyarázza a következő
versben - más.
37. VERS
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srf bhavagavdn uvdca
kama e$a krodha e$a
raJogw;a-samudbhavalJ.
mahd-Sano mahd-pdpmd
viddhy enam iha vairi1J.am

srf bhagavdn uvdca -az Istenség Személyisége mondta; kamal].-kéj;
e$a/J.-mindez; krodhal]. -harag; e$a/]. -mindez; raJo-gu1J.a-a szenvedély
kötőereje; sam udbha val]. -született; mahd-Sanal]. -mindent elnyelő, el
pusztító; mahd-pdpmd-nagyon bűnös; viddhi-tudd hát; enam -ez; iha 
az anyagi világban; vairi1J.am -legnagyobb ellenség

FORD ÍTÁ S
A Magasztos Ú r így válaszolt:
Csupán a kéj az, óh, Arjuna. Ez a szenvedély kötőerejével való
társulásból születik, és később haraggá alakul át: ez a világ mindent
felemésztő, bűnös ellensége.
MAGYARÁ ZAT
Az anyagi teremtéssel kapcsolatba kerülve, a szenvedély kötőerejével való
társulás következtében az élőlény Kr�1.1a iránti örök szeretete kéiié alakul át.
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Ez úgy történik, ahogyan a tej joghurttá válik savanyú tamariszk hatására. A
kielégítetlen kéj haraggá alakul, a haragból illúzió származik, az illúzió pedig
azt eredményezi, hogy az ember folytatja anyagi létét. Ezért a kéj az élőlény
legnagyobb ellensége. Egyedül ez készteti a különben tiszta lelket, hogy az
anyagi világ béklyóiban maradjon. A harag a tudatlanság kötőerejének
(tamo-gui;iának) megnyilvánulása. Ezt a kötőerőt tehát a dühről és vele
járóiról lehet felismerni. Ezért, ha a szenvedély kötőerejéből az előírt
cselekedetek és életmód által a jóságéba emelkedünk ahelyett, hogy a
tudatlanság kötőerejébe süllyednénk, akkor a lelki folyamat iránt érzett
ragaszkodással megmenekülhetünk a lealacsonyító dühtől.
Az Istenség Legfelsőbb Személyisége kiterjesztette Magát több formába,
hogy élvezze örökké növekvő lelki gyönyörét, melynek az élőlények is
szerves részei. Az élőlények is rendelkeznek önállósággal, de ha azt rosszul
használják fel, és szolgáló természetük az érzéki élvezetre hajlamossá alakul
át, akkor a kéj hatalma alá kerülnek. Ezt az anyagi világot azért teremtette
Isten, hogy lehetőséget adjon a feltételekhez kötött élőlényeknek kéjes
hajlamaik kielégítésére. Azután, hogy ilyen hajlamaikat hosszú időn át
próbálták - teljes kudarccal - élvezni, elkezdenek tudakozódni igazi
helyzetükről. Ez a tudakozódás képezi a Vedanta-sütrák első sorait: „Most,
hogy elértük az emberi életformát, érdeklődnünk kell a Legfelsőbbről. "
(athato brahma-jiJriasa; V.s. 1 . 1 . 1 .) A Legfelsőbbet pedig így értelmezi a
Srlmad-Bhagavatam : „A mindenség eredete a Legfelsőbb Brahman"
(janmadyasya yato 'nvayad itaratas ca ; Bhag. 1 . 1 . 1 .). Ezért a kéj is a
Legfelsőbböl ered. Ha tehát kéjünket a Legfelsőbb iránti szeretetre, vagyis
Kp�i;ia-tudatúvá formáljuk át -más szóval, amikor Kr�i;ia öröme minden
vágyunk -, akkor a kéjt és a haragot is lelkivé változtathatjuk. Hanumiin, az
Ú r Rama nagy szolgája dühét ellenségei ellen alkalmazta, hogy Ura
kedvében járjon. Ezért a Kr�i;ia-tudatban, Kr�i;ia kedvéért felhasznált kéj és
harag már nem ellenségünk többé, hanem barátunk.
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dhümena-füsttel; avriyate-borított; vahni/.z -tűz; yatha-mint aho
gyan; adafo/.z-tükör; ma/ena-porral; ca -is; yatha-mint; ulbena -anya
méhbe!; avrta/.z -fedett; garbhal.z -embrió; tatha-úgy; tena-azzal ( a
ké.üel); idam -ez; avrtam-befedett

FORD ÍTÁ S
M int tüzet a füst, mint tükröt a por, mint magzatot anyja méhe, úgy
burkolják be az élőlényt a kéj különböző fokai.
MAGYARÁZAT
Van egy burkolat, ami betakarja az élőlényt, és tiszta tudatát el
homályosítja. Ez a fedőréteg nem más, mint a kéj, ami három különböző
fokban nyilvánul meg. E fokozatok a tűz füstjéhez, a tükröt takaró porhoz és
az embriót körülvevő anyaméhhez hasonlíthatók. Amikor füsthöz hason
lítják, megérthetjük, hogy az élő szikra tüze alig látható. Más szóval: az
élőlényt akkor lehet a füsttől takart tűzhöz hasonlítani, ha Kr�Qa-tudata alig
érzékelhető. Habár van füst, van tűz is, a korai szakaszban mégsem látható a
láng. Ez az állapot tehát olyan, mint a Kr�Qa-tudat kezdete. A tükör és a por
példája az elme sokféle lelki folyamat által való tisztítására is utal, melyek
közül Isten Szent Nevének vibrálása (a mantrázás) a legjobb. Az anyaméh
által beburkolt magzat analógiája a reménytelenséget illusztrálja. A magzat
helyzete annyira kilátástalan, hogy még mozogni is alig-alig bír. Ezt a fák
létállapotához lehet hasonlítani. Ezek az élőlények nagyfokú kéjük kinyil
vánításáért majdnem tudat nélküli létállapotba kerültek. A madarak és
állatok léte a porral fedett tükörhöz, az embereké pedig a füsttel takart
tűzhöz hasonlítható. Emberi formát öltve az élőlény képes Kr�Qa-tudatát
valamelyest felújítani, s ha további előrelépéseket tesz, akkor a lelki élet tüze
lángra kaphat ebben az életformában. Ezért az emberi létállapot olyan esély
az élőlény számára, amely által kiszabadulhat az anyagi lét béklyóiból.
Ebben a létben a helyes vezetés alatt, a Kr�Qa-tudat művelésével képesek
vagyunk legyőzni a kéj ellenségét
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avrtariz jnanam etena
jfianino nitya-vairil}a
kama-rüpe!Ja kaunteya
du$püre!Jdnalena ca
avrtam-fedett; jfianam -tiszta tudatot; etena- ettől; jfianina l) - a
tudóé; nitya-vairil}a -örök ellenség; kama-rüpel}a-a kéj formájában;
kaunteya-óh, Kunti fia; du$pürel}a -sohasem elégedett; analena -mint a
tűz; ca-is
FORD ÍTÁ S

Ó h, Konti fia, így fedi be az ember tiszta tudatát örök ellensége, a kéj,
mely sohasem elégedett, és lángol, mint a tűz.
MAGYARÁ ZAT
A Manu-smrti írja, hogy a kéjt nem elégíti ki semmilyen mennyiségű
érzéki élvezet, ahogyan a tüzet sem lehet eloltani, ha folyton táplálj_uk. Az
anyagi világban a nemi élet a központja minden tettnek, ezért ezt a világot
maithul}ya-<igará-nak, vagyis a nemi élet bilincseinek hívják. A közönséges
börtönben rácsok mögött őrzik a rabokat, az Úr törvényeit megszegő
bűnözőket pedig (ehhez hasonlóan) a nemi élet láncolja le. Az anyagi
civilizáció fejlődése az érzékkielégítésen alapul, vagyis meghosszabbítj a az
élőlények anyagi léttartamát Így a kéj a tudatlanság szimbóluma, mely az
anyagi világhoz köti az élőlényt. Igaz, hogy érzékkielégítés közben érezhet
valamelyes boldogságot az ember, ám ez az ún. boldogságérzet az érzékeit
élvező legfőbb ellensége.
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FORD ÍTÁ S
Az érzékek, az elme és az értelem a székhelye a kéjnek, amely
beborítja az élőlény igazi tudását, és tévútra vezeti őt.
MAGYARÁZAT
Az ellenség elfoglalta a feltételekhez kötött lélek testének különböző
stratégiai pontjait. Az Ú r Km1a céloz e pontokra, úgyhogy aki le akarja
győzni, az tudja, hol található. Az elme az érzékszervek összes tettének
központja, így az érzékkielégítéssel foglalkozó valamennyi gondolat gyűjtő
medencéje. Ennek eredményeként az elme és az érzékek válnak a kéj
tárházává. A szellemi lélek közvetlen szomszédja az értelem. A kéjes
értelem készteti a lelket a hamis ego elsajátítására, hogy az anyaggal,
valamint ezzel egyidejűleg az elmével és az érzékeivel azonos ítsa magát. A
szellemi lélek rászokik az anyagi érzékek élvezetére, és ezt összetéveszti az
igazi boldogsággal. A Srfmad-Bhagavatam nagyon szépen megmagyarázza
ezt a hamis azonosítást:

yasydtma-buddhilJ kwJdpe tri-dhdtuke
sva-dhf/J kalatrddi$U bhauma idyadhf/J
yat-tfrtha-buddhilJ salite na karhicij
jane$V abhijfie$U sa eva gokharalJ
„A magát a három elemből álló testtel azonosító ember, aki teste
termékeit rokonainak tekinti, szülőföldjét pedig imádatra méltónak tartja, és
aki csak fürödni jár a zarándokhelyekre, nem tekinthető különbnek a
szamárnál vagy az ökömél." (Bhag. 1 0.84. 1 3.)
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tasmdt tvam indnyd!JY adau
niyamya bharatar$abha
pdpmdnani prajahi hy enani
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p<ipm<inam-a bűn nagy szimbólumát; prajahi-zabolázd meg; hí-bizo
nyára; enam - e zt; jnana-tudás; vijn<ina -a tiszta lélek tudományos
ismerete; n<ifanam-megsemmisítö

FORD ÍTÁ S

Ezért, ób, Arjuna, Bharata sarj legjobbja, még az elején zabolázd meg
érzékeid szabályozásával a bün e nagy jelképét (a kéjt), és semmisítsd
meg a tudás és az önmegvalósítás e rombolóját!

MAGYARÁZAT

Srt Kr�i:ia azt tanácsolja Arjunának, hogy még a legelején szabályozza az
érzékeit, mert csak úgy gyűrheti le a legnagyobb, bűnös ellenséget, a kéjt,
ami megsemmisíti az önmegvalósítás utáni vágyat, s főleg az önvalóról szóló
tudást. Jn<inam a nem-éntől különálló önvalóról szóló tudásra utal, arra az
ismeretre, mely szerint a lélek nem azonos a testtel. Vijn<inam az önvalóról
szóló még sajátosabb tudást, a lélek eredeti helyzetének és a Legfelsőbb
Lélekhez fűzödő kapcsolatának ismeretét jelenti. A Snmad-Bh<igavatam
ezt az alábbi módon magyarázza: „Az önvalóról, valamint a Legfelsőbbről
szóló tudás nagyon titkos és misztikus, mert a maya befátyolozza. De az Ú r
magyarázata segítségével meg lehet érteni mindent" (jn<inam parama

guhyam me yad-vijnana-samanvitam / sarahasyam tad-arigam ca grhana
gaditam may<i; Bh<ig. 2.9.3 1 .) Ezt a tudást - főként az önvalóról szólót -a
Bhagavad-gft<i szolgáltatja. Az élőlények Kr�i:ia szerves részei, ezért arra

valók, hogy Őt szolgálják. Ezt az eredeti tudatot hívják Kr�i:ia-tudatnak. A
Kr�i:ia-tudatot tehát már életünk korai szakaszában el kell sajátítanunk, hogy
teljesen Kr�i:ia-tudatúvá válhassunk, és eszerint cselekedhessünk.
A kéj annak az Istenszeretetnek az eltorzult tükörképe, ami minden élőény
természetéhez tartozik. De ha valakit már fiatal korától a Kr�i:ia-tudatban
nevelnek, annak Istenszeretete nem fajulhat azzá. Ha az Istenszeretet ké]é
deformálódott, akkor nagyon nehéz visszatérni a normális állapotba. A
Kr�i:ia-tudat emellett olyannyira hatásos, hogy még a későn kezdő is
Istenszeretővé válhat, feltéve, ha követi az odaadó szolgálat szabályozó
elveit Az érzékek Kr�i:ia-tudatbeli, vagyis Isten odaadó szolgálatában való
szabályozását tehát az élet bármelyik szakaszában el lehet kezdeni, amikor
megértettük annak sürgősségét. A kéjt ily módon átváltoztathatjuk Istensze
retetté. Ez az emberi élet legtökéletesebb szintje.
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ya/) -amelyik; buddhel)-az értelemnél; paratal)-felsőbbrendű; tu-de;
sal)-ő
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FORD ÍTÁ S
A cselekvő érzékszervek felsőbbrendűek a tompa anyagnál, az elme az
érzékeknél, az értelem az elménél, de ő (a lélek) még az értelemnél is
felsőbbrendű.
MAGYARÁZAT
Az érzékek a kéj tetteinek különféle kijáratai. A kéj a testen belül tanyázik,
de az érzékszervek a kivezető nyílásai. Í gy az érzékek magasabbrendűek a
testnél. A felsőbbrendű tudatban, vagyis a Kr�i:ia-tudatban nem használják
ezeket a kijáratokat. A Kr�i:ia-tudatban a lélek közvetlen kapcsolatot teremt
az Istenség Legfelsőbb Személyiségével, így - mint ez a vers is írja - a testi
tevékenységek a Legfelsőbb Lélekben végződnek. Testi cselekedet az
érzékek működését jelenti; annak leállítása tehát minden testi cselekedet
megszüntetésével jár. Mivel az elme aktív, így cselekszik, mint ahogyan
megteszi az alvás alatt is, bár a test nyugodt, tétlen állapotban van. De az
értelem döntése felette áll az elmének, afölött pedig maga a lélek áll. Ha
tehát a lélek közvetlenül a Legfelsőbbet szolgálja, akkor automatikusan a
többi alárendelt szervet is - az értelmet, az elmét és az érzékeket is foglalkoztatja. A Ka{ha-Upani$ad egyik verse arról szól, hogy az érzékkie
légítés tárgyai felsőbbrendűek az érzékeknél, az elme pedig az érzék
tárgyaknál. Ha tehát az elmét állandóan Kr�i:ia közvetlen szolgálatával
foglaljuk le, akkor nem adunk alkalmat arra, hogy az alacsonyabbrendű
hajlamok irányítsanak bennünket. A Ka{ha-Upani$ad mah<in nak, nagynak

-
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írja le a lelket Ezért a lélek mindezek (az érzéktárgyak, az érzékek, az elme
és az értelem) felett áll. Eszerint minden probléma megoldása a lélek eredeti
helyzetének közvetlen megértésében van.
É rtelmünkkel kí kell kutatni a lélek eredeti helyzetét, majd az elmét mindig
a Kr!!1.1a-tudatra kell összpontosítani. Ez meg fog oldani minden problémát.
A kezdő transzcendentalista számára ajánlatos az érzékek tárgyaitól való
tartózkodás, és az elme megerősítése az értelem segítségével. Ha az ember
értelme által a Kr!!1.1a-tudatban foglalkoztatja elméjét, vagyis ha teljesen
átadja magát az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, akkor az elme
automatikusan erősebbé válik. Í gy az érzékek, melyek különben rendkívül
erősek, nem fognak nagyobb veszélyt jelenteni a kítört fogú mérgeskígyók
nál. Meg kell azonban hagyni, habár a lélek az értelem, az elme és az érzékek
ura, amíg nem erősödik meg a Kr!!1.1a-tudatban, a Kr!!1.1ával való társulás
által, addig az izgatott elme miatt bármikor visszaeshet.
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evam buddhelJ, param buddh va
samstabhyatmdnam dtmand
jahi satrum mahd-bdho
kama-rüpam dur<isadam

eva m -így; buddhelJ, -értelemnél; param-felsőbbrendü; buddh va
tudván ezt; samstabhya -megszilárdítván; <itmdnam -az elmét; dtmand
megfontolt értelem által; jahi-gyözd le; satrum -az ellenséget; maha
bdho -óh, Erőskarú; kama-rüpam -a kéj formájában; durdsadam 
félelmetes
FORD ÍTÁ S

Ha megértette, hogy a lélek transzcendentális az anyagi érzékekhez,
az elméhez és az értelemhez képest, az ember felsőbbrendű énjével
uralkodjon az alsóbbrendű felett, s így lelki erővel győzze le a kéjként
ismert telhetetlen ellenséget.
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MAGYA RÁZAT
A Bhagavad-gita Harmadik Fejezete végső soron a Krsna-tudathoz
vezeti az embert, ha megérti, hogy ő az Istenség Legfelsőbb Személyi
ségének szolgája, és nem a személytelen semmiség a végső cél. Az anyagi
létben a kéj és az anyagi természet javai feletti birtokvágy egész biztosan
befolyásolja az embert. Az uralkodási vágy és az érzékkielégítés a
feltételekhez kötött lélek legnagyobb ellensége. A Kr�r.ia-tudat ereje által
azonban bárki képes lehet az anyagi érzékszervek, az elme és az értelem
szabályozására. Ha nem is adja fel azon nyomban a munkát és az előírt
kötelességet; a Kr�r.ia-tudat fokozatos kifejlesztésével elérheti a transz
cendentális síkot, és a rendíthetetlen értelemnek a tiszta azonosságra való
irányításával nem fogják többé az anyagi érzékek és az elme befolyásolni.
Az anyagi lét éretlen állapotában a filozófiai spekuláció és az érzékek
szabályozására tett yoga-testtartások általi mesterkélt kísérletek sohasem
segíthetik az embert a lelki élethez. Hogy ezt elérje, felsőbb értelem által kell
kiképeznie magát a Kr�r.ia-tudatban.
Ez ennek a fejezetnek a mondanivalója.

Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a S rtmad-Bhagavad-gitA
hannadikfejezetéhez, melynek címe: Karma-yoga, vagyis az előírt köteles
ségek végrehajtása a Kr�1Ja-tudatban.

NEGYEDIK FEJEZET
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sri bhagaván uváca- az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
imam - ezt; vivasvate-a napistennek; yogam-a Legfelsőbbel való kap
csolat tudományát; proktaván - kioktattam; aham -Én; avyayam - mara
dandó; vivasván-Vivasvan; manave-az emberiség atyjának, Manunak
(Vaivasvatának); praha -elbeszélte; manub -az emberiség atyja; ik$vá
kave - Ik�v aku királynak; abravft-mondta
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FORD ÍTÁ S

Az Istenség Legfelsőbb Személyisége szólt:
A yoga e maradandó tudományát É n tanítottam a napistennek,
Vivasvánnak, aki később Manut, az emberiség atyját, Manu pedig
Ik�vakut oktatta erről.
MAGYARÁZAT
Itt olvashatunk a Bhagavad-gitd történelméről, amely az ősi időkbe
nyúlik vissza. Ezt a tudományt akkor a kiráyi rendnek, minden bolygó
uralkodójának beszélték el. Célja főként a bolygók lakosainak védelmezése
volt, ezért főleg a királyoknak kellett megérteniük, hogy képesek legyenek
helyes irányba vezetni az embereket, s hogy kiszabadíthassák őket a kéj
anyagi bilincseiből. Az emberi élet a lelki tudás művelésére való, örök
kapcsolatban az Istenség Legfelsőbb Személyiségével, és minden államnak,
minden bolygó kormányzójának kötelessége, hogy ezt a tanítást alattvalóival
ismertesse oktatás, kultúra és odaadás által. Más szóval, a Kr�1.1a-tudat
tudományának terjesztése minden államfő kötelessége, hogy ily módon
válhasson ·az emberek javára e nagy bölcselet. Az emberi életforma által
nyújtott lehetőség kihasználásával egy sikeres utat követhetnek.
A jelen korszakban Vivasvan a napisten, vagyis a naprendszeri bolygók
eredetének, a Napnak a királya. A Brahma-samhitában ekképpen szól
Brahma:

yac-cak$ur e$a savitd sakala-grahdTJdriz
rdjd samasta-sura-mürttir ase$a-tejd/J
yasyajfiayd bhramati sambhrta-kalacakro
govindam adi-puru$ariz tam ahariz bhajami
„Govindát (Kr�1_1át), az Istenség Legfelsőbb Személyiségét imádom, az
eredeti személyt, akinek utasítására a Nap, az összes bolygó királya óriási
fényt és hőt fejleszt ki! A Nap az Úr szemét képviseli, és az Ő utasítására
kering szófogadóan pályáján." (Bs. 5 .5 2.)
A Nap a bolygók királya, és hő, valamint fény juttatásával döntő
befolyással van a többi bolygóra. Pályáján Kr�1.1a parancsára kering, s a mai
korszakban Vivasvánnak hívják az ott uralkodó napistent. Kr�1.1a Vivasvánt
tette első tanítványának a Bhagavad-gitd tudományának megértésében. A
Gitd ezért nem egy spekulatív tanulmány a világi tudósok számára, hanem a
tudás ősi keletkezésű mintakönyve. A Mahabharatában nyomon követ
hetjük a Bhagavad-gftd történetét:
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treta-yugadau ca tato vivasvan manave dadau
manus ca /oka-bhrty-artham sutayek$vtikave dadau
ik$vtikurJd ca kathito vyapya /okan avasthital}
„A Legfelsőbbel való kapcsolat ezen tudományát Vivasvan a Treta-yuga
kezdetén adta át Manunak. Az emberiség atyja (Manu) fiát, lk�vaku
Maharaját, a Föld királyát és a Raghu dinasztia - amelyben az Ú r
Ramacandra megjelent - ősatyját oktatta ki erről. Ezért a BhaJ?a vad-J?itti
Ik�vaku Maharaja idejétől létezik az emberi társadalomban." (Mb. Santi
parva 348.5 1 -52.)
Jelenleg még csak ötezer év telt el a különben négyszázharminckétezer
évnyi Kali-yugából. E yuga előtt a Dvapara-yuga (nyolcszázezer év), azelőtt
pedig a Treta-yuga (egymillió-kétszázezer év) volt Így Manu körülbelül
kétmillió-ötezer évvel ezelőtt beszélte el a Bhagavad-gittit fiának és
tanítványának, Ik�vaku Maharajának, a Föld uralkodójának. A jelenkori
Manu élettartama háromszázötmillió-háromszázezer év, amiből már száz
húszmillió-négyszázezer év eltelt. Elfogadván a tényt, hogy Kr�1.1a Manu
születése előtt oktatta a Bhagavad-gittit tanítványának, Vivasvan napis
tennek, hozzávetőleges számítással megállapíthatjuk, hogy ez minimum
százhúszmilló-négyszázezer évvel ezelőtt történt, s az emberi társadalom
ban mintegy kétmillió éve létezik, majd Kr�1.1a ismét elbeszélte Arjunának
körülbelül ötezer évvel ezelőtt. Ez a Bhagvad-gitti történetének hozzáve
tőleges becslése, maga a mű és annak elbeszélője, Srr Kr�1.1a véleménye
szerint. Vivasvánt azért oktatta ki erről, mert ő szintén egy k�atriya, a
napistentől származó sürya-vamsa k�atriyák atyja. A Bhagavad-gittit az
Istenség Legfelsőbb Személyisége beszélte el, ezért egyenértékű a
Vedákka/; s apauru$eya , vagyis nem embertől származó (emberfeletti).
Miután a védikus utasításokat minden emberi értelmezés nélkül kell
elfogadni, így a Bhagavad-gitához sem szabad világi magyarázatot fűzni. A
világi vitatkozók saját spekulációjukkal próbálják megérteni a Bhagavad
gitát, ám az eredeti tanításhoz így nem juthatnak hozzá. Ezért a Bhagavad
gitát annak eredetijében, a tanítványi lánctól kell elfogadni.
Ez a vers az egyik tanítványi láncot ismerteti, amit Kr�1.1a kezdett, majd a
napisten, annak fia (Manu) és lk�vaku folytatott.
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evam parampar<i-pr<iptam
imam r<ijar$ayo vidul;.
sa k<ileneha mahat<i
yogo na${a}J. parantapa

evam-ily módon; parampar<i-tanítványi lánc; pr<iptam -kézhez kap
ták; imam-ezt (a tudományt); r<ijar$aya}J.-a szent királyok; vidu}J.
megértették; sa}J. - azt ( a tudást); k<ilena -időve1; iha -e világban;
mahat<i-nagyon hosszú (idő); yoga}J.-a Legfelsőbbel való kapcsolat
tudománya; na$(a}J.-e1veszett; parantapa -óh, Arjuna, ellenség fenyítője

FORD ÍTÁ S
Óh, Ellenség Fenyítője, a szent királyok ehhez a legfelsőbb tudomány
hoz ily módon, a tanítványi láncon keresztül jutottak, így értették meg
azt. Idővel azonban megtört e lánc, ezért tűnik az eredeti tudomány
elveszettnek.
MAGYA RÁZAT
Ebből a versből világosan kitűnik, hogy a Bhaga vad-git<i főként a szent
királyokat illette, akiknek szándékuk volt azt a nép vezetéséhez felhasználni.
Sohasem a démonikus személyeknek szánták, mert azok elherdálnák értékét,
és egyéni szeszélyeiket követve mindenféle értelmezést agyalnának ki, ami
senkinek sem válna javára. Mihelyt a lelkiismeretlen magyarázók személyes
érdekeikkel elhomályosítják az eredeti mondanivalót, szükségessé válik a
tanítványi lánc felújítása. Ö tezer évvel ezelőtt Maga Kr�i:ia fedezte fel a
tanítványi lánc törését, ezért tette azt a kij elentést, hogy a Bhaga vad-git<i
eredeti tanítása elveszettnek tűnt Ehhez hasonlóan a Bhaga vad-glt<i
napjainkban is oly sok (főleg angol) kiadásban jelent meg, ám úgyszólván
egyikük sem a felhatalmazott tanítványi lánc szerint Különféle világi
professzorok megszámlálhatatlan magyarázatot írtak a műhöz, s bár jó
üzlethez jutnak Kr�i:ia szavaival, szinte kivétel nélkül egyikük sem hódol meg
Kr�i:ia, az Istenség Legfelsőbb Személyisége előtt. Ez a szellem démoni,
mert a démonok nem hisznek Istenben, ugyanakkor élvezik a tulajdonát.
Miután nagy igény van az eredeti, parampara (tanítványi lánc) szerinti,
angol és más nyelvű Bhaga vad-gitára , itt egy kisérletet teszünk e nagy
elvárás kielégítésére. Az eredetiben elfogadottBhaga vad-git<i nagy áldás az
emberiség számára, de csupán időpazarlás, ha spekulációs filozófiai tanul
mányként kezeljük.
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sa evliyariz mayli te 'dya
yogab proktab purlitanab
bhakto 'si me sakha ceti
rahasyariz hy etad uttamam

sab -(ugyanaz) az (ősi); eva bizonyára; ayam ez; maya - É náltalam;
te -neked; adya -ma; yogab-a yoga tudománya; proktab -elbeszélt;
purlitanab -nagyon régi; bhaktab - bhakta; asi- vagy; me- Enyém;
sakha-barát· ca -is; iti-ezért; rahasyam -rejtély; hi-bizonyára; etat
ezt; uttamam-transzcendentális
-

-

FORD ÍTÁ S
A Legfelsőbbel való kapcsolat ugyanazon ősi tudományát mondom el
ma neked, s mert az É n bhaktám és barátom vagy, megértheted e
tudomány transzcendentális rejtélyét.
MAGYARÁZAT
Kétféle ember van; a bhakta és a démon. Kr�i:ia választása Arjunára esett,
mert ő bhakta volt, s így érdemes e nagy tudományra, melyet a démonok
képtelenek megérteni. A bölcsesség e hatalmas könyve sok kiadást megélt
már, s néha bhakták, néha pedig démonok fűztek hozzá magyarázatot. A
bhakták kísérő szövege valóságos, míg a démonoké hasznavehetetlen.
Arjuna elfogadta Srt Kr�i:iát az Istenség Legfelsőbb Személyiségeként, és
bármelyik magyarázó is kövesse nyomdokait, az igazi, odaadó szolgálatot
végez e nagy ügyért. A démoni emberek azonban kiagyalnak valamit
Kr�i:iáról, s így letérítik a nyilvánosságot és a közönséges olvasót Kr�i:ia
tanításainak ösvényéről. Az ember igazán úgy jár jól, ha megpróbálja
követni az Arjunával kezdődő taníványi láncot.
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arjuna uvaca
aparam bhavato janma
param janma vivasvatalJ
katham etad vijaniyam
tvam adau proktavan iti

arjunalJ uvaca -Arjuna mondta; aparam- fiatal; bha vatalJ -Tiéd;
janma -születés; pa ram -idősebb;janma-születés; vivasvatal} -a napis
tené; katham -hogyan; etat-ezt; vijaniyam -értsem; tvam-Te; adau
a kezdetben; proktavan -oktattad; iti-ily módon

FORD ÍTÁ S
Arjuna így kérdezett:
Hiszen Te jóval a napisten, Vivasviin után születtél. Hogyan értsem
hát, hogy a kezdetben öt oktattad ki erről a tudományról?
MAGYARÁZAT
Arjunáról tudjuk, hogy az Ú r bhaktája. Hogyan értsük megis fenti
kétkedését, azt, hogy nem hitt Km1a szavaiban? Tény és való, hogy Arjuna
nem saját maga, hanem azok miatt érdeklődik, akik nem hisznek az Istenség
Legfelsőbb Személyiségében, illetve a démonok érdekében, akiknek nem
tetszik az a tétel, hogy Kr�r.iát az Istenség Legfelsőbb Személyiségeként kell
elfogadni. Csakis az ő számukra várja a választ, mintha maga nem is tudná,
hogy Kr�r.ia az Istenség Legfelsőbb Személyisége, a mindenség kútfője, vala
mint a Transzcendens legvégső aspektusa. A Tizedik Fejezetben nyilvánva
lóvá válik, miszerint Arjuna nagyon is jól tudta mindezt Kr�r.ia természe
tesen DevakI fiaként is megjelent e földön, de a közönséges ember nagyon
nehezen értheti meg, hogy miképpen maradt meg ugyanazon Istenség
Legfelsőbb Személyiségeként, örökkévaló, eredeti személyként Arjuna
azért kérdezte Kr�r.iát, hogy Ö autentikus válaszával éppen ezt a lényeges
pontot tisztázza. Nemcsak manapság, de időtlen-idők óta az egész világ
elfogadja Kr�r.tát a legfelsőbb hiteles forrásként, ezt egyedül csak a démonok
tagadják. Ezért Arjuna Ő hozzá intézte kérdését, hogy Ö beszéljen Magáról,
s így elkerülje a démonok torzító leírását, amit csak ők maguk és követőik
tartanak érthetőnek. A Kr�r.iáról szóló tudományt mindenkinek szükségszerű
megtanulnia a saját érdekében. Ezért ha Ö beszél Magáról, akkor az az
egész világ számára kedvező. A démonok furcsának találják Kr�r.ia magya
rázatait, mert mindig saját szempontjuk szerint tanulmányozzák Ö t. De a
bhakták szívből jövő örömmel fogadnak minden szót, amit Maga Kmta
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mond. Mindig imádni fogják az Ő autentikus kij elentéseit, mert örökké
lelkesek, és egyre többet meg akarnak tudni Róla. Ily módon a Kfg1át
közönséges embernek képzelők megtudhatják: Ő emberfölötti, sac-cid
ananda-vigraha ( a gyönyör és tudás örökkévaló formája) és transz
cendentális, aki az anyagi természet kötőerői, valamint az idő és a tér felett
áll.
Kfg1a olyan bhaktája, mint Arjuna kétségtelenül mentes minden fél
reértéstől az Ő transzcendentális helyzetét illetőleg. Arjuna kérdése tehát
egy bhakta kísérlete, hogy megdöntse azon személyek ateista állásfoglalását,
akik Kr�1.1át az anyagi természet kötőerői alá rendelt közönséges emberi
lénynek hiszik.
S. VERS
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srf bhagavan uvaca
bahüni me vyatitani
janmani ta va caTjuna
tany aham veda sarvd!Ji
na tvam vettha parantapa

frf bhagavan uvaca -az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
bahüni-sok; me-Enyém; vyatitdni-túlhaladtunk;janmani-születések;
ta va -tiéd; ca -is; arjuna -óh, Arjuna; tani-mindazok; aham- É n;
veda -tudom; sarvdl)i-mind; na -nem; tvam-te magad; vettha-tudod;
parantapa-óh, ellenség fenyítője

FORD ÍTÁ S
A Magasztos Ú r így válaszolt:
Sok-sok születés van É nmögöttem és mögötted. É n képes vagyok
mindegyikre emlékezni, de te nem, óh, Arjuna, ellenség fenyítője.
MAGYARÁZAT
A Brahma-samhita tájékoztat Srt Kr�1.1a megszámlálhatatlanul sok
inkarnációjáról:
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advaitam acyutam anadim ananta-rüpam
adyam purd1Ja-puru$arh nava-yauvanam ca
vede$U durl/abham adurl/abham dtma-bhaktau
govindam adi-puru$arh tam aham bhajdmi
rdmddi mürtlÍ$U ka/d-niyamena fÍ$(han
nándvatdram akarod bhuvane$U kintu
kr$1Jal:z svayam samabhavat paramal;z pumdn yo
govindam adi-puru$arh tam aham bhajdmi
„Govindát [ Kr�i:iát] , az eredeti, abszolút, csalhatatlan, kezdet nélküli,
végtelen számú formákba kite.jedt, de mégis ugyanolyan eredeti, legősibb,
ugyanakkor mindig üde ifjúként megjelenő Istenség Legfelsőbb Személyisé
gét imádom. Az Ú r ezen örökkévaló, üdvösségteljes és mindentudó formáit
általában a Veda -ismerők legjobbjai értik meg, de mindig megnyilvánulnak a
tiszta és igaz bhakták előtt.
Az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, Govindát imádom, aki mindig
különféle inkamációként, mint pl. Rama, Nrsimha és sok alinkamációként is
létezik, de aki a Kr�i:iaként ismert eredeti Istenség Személyisége, aki Maga is
alászáll személyesen. " (Bs . 5 . 3 3 . és 39.)
A Vedák is megemlítik, hogy bár Isten egy és páratlan, mégis meg
nyilvánul megszámlálhatatlan formában. Ö t a vaidurya drágakőhöz lehet
hasonlítani, amely bár változtatja színét, mégis ugyanaz marad. A tiszta,
igaz bhakták megértik a végtelen számú inkarnációkat, amiket különben
pusztán a Vedák tanulmányozásával lehetetlen felfogni (vede$U durl/abham
dtma-bhaktau ). Az Arjunához hasonló bhakták Kr�i:ia állandó társai, akik
mindig megjelennek vele együtt, bármikor is szálljon Ö alá, hogy külön
féleképpen szolgálják. Arjuna egyike e bhaktáknak, s e versből kitűnik; egy
másfajta szerepben ő is jelen volt, amikor Kr�i:ia több millió évvel ezelőtt
elbeszélte a Bhagavad-gftát a napistennek, VivasvAnnak. De amíg Kr�i:ia
emlékezett a történtekre, addig Arjuna erre képtelen volt. Ez a különbség a
szerves részként létező élőlény és a Legfelsőbb Ú r között. Habár Arjunát itt
hatalmas hősnek szólítják, aki képes legyőzni eIJenségeit, mégis képtelen
visszaemlékezni, mi történt különféle előző életeiben. Ezért ( anyagi érté
kelés szerint) bármennyire is legyen nagy az élőlény, a Legfelsőbb
Személlyel sohasem lehet egyenrangú. Legyen az bárki, ha az Ú r állandó
társa, akkor egész biztosan felszabadult lélek, ám Istennel akkor se lehet egy
szinten. A Brahma-samhitd csalhatatlannak (acyuta ) írja le az Urat, s ez
azt jelenti; Ö soha, még az anyaggal való kapcsolatakor sem kerül illúzióba.
Ezért az Ú r és az élőlény sohasem lehet minden tekintetben egyenrangú,
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még olyan felszabadult lélek, mint Arjuna esetében sem. Habár Arjuna
Kr�i:ia bhaktája volt, néha elfelejtekezett az Ö természetéről. De a bhakta az
isteni kegy által egyszerre megértheti Isten csalhatatlan transzcendentális
helyzetét, míg az abhakta vagy a démon képtelen erre. Következésképpen a
Bhagavad-gita e leírásait nem lehet felfogni démonikus ésszel. Kr�i:ia képes
volt a sokmillió évvel ezelőtti tetteire emlékezni, de Arjuna nem, pedig
természetükből adódóan mindkettőjük örökkévaló. Itt azt is meg kell
jegyeznünk, hogy az élőlény testcseréje miatt felejti el előző életeit, ám
Kr�i:ia nem cseréli sac-cid-ánanda (örökkévaló, teljes tudással és üdvössége!
rendelkező) testét, így Ö emlékezik mindenre. Ö advaita , vagyis teste és
lelke között nincsen különbség. Vele kapcsolatban minden lelki, míg a
feltételekhez kötött lélek különbözik anyagi testétől. Miután Isten teste és
lelke azonos, ezért az Ö helyzete mindig különbözik a közönséges élőlénye
kétől, még akkor is, ha alászáll az anyagi síkra.
Srt Kr�i:ia a következő versben transzcendentális, a démonok által fel nem
fogható természetéről beszél.
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ajo 'p i sann avyayatma
bhütanam fsvaro 'pi san
prakrtim svam adhi#h<iya
sambhavamy atma-mayaya

ajab-megszületetlen; api-habár; san-ilyen; avyaya -pusztulás nél
küli; atma-test; bhütanam -minden megszületett élőlényé; fsvarab-a
Legfelsőbb Ú r; api-habár; san - ilyen; prakrtim -transzcendentális
forma; s vam - E nyém; adhi${haya -ilyen helyzetben; sambhavami
alászállok; atma-mayaya-belső energiám által

FORD ÍTÁ S
Noha É n megszületetlen vagyok, és transzcendentális testem sohasem
pusztul el, s habár É n vagyok az összes lény Ura, mégis megjelenek
minden korszakban eredeti, transzcendentális formámban.
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MAGYA RÁZAT
S rt Kr�r:ia itt sajátos születéséről tesz említést. Habár közönséges
személynek tűnhet, emlékezik mindenre, ami a sok-sok előző „születése"
alatt történt, míg egy átlagember még azt sem tudja felidézni, amit néhány
órával ezelőtt tett. A közönséges embernek nagyon nehéz azonnali választ
adnia, ha megkérdezik tőle: mit csinált az előző nap ugyanazon órájában?
Bizonyára erőltetnie kellene emlékezetét, hogy eszébe jussanak 24 órával
korábbi tettei. Ám az emberek mégis gyakran merészelik Kr�r:iának, Istennek
nevezni magukat. Ne vezessenek félre bennünket az ilyen sernrnitmondó
állítások!
Most Kr�r:iaprakrtijét, formáját magyarázza meg. Prakrti itt természetet
és svarüpát, azaz saját formát jelent. Az Ú r saját testében jelenik meg, nem
cseréli azt, mint az egyik testből a másikba vándorló közönséges élőlény. A
feltételekhez kötött lélek egyfajta külső burokkal rendelkezik ebben az
életben, ám a következőben egy másikat kap. A anyagi világban az
élőlénynek nincsen állandó teste, hanem egyikből a másikba vándorol.
Kr�r:ia azonban nem tesz így. Bármíkor jelenjék is meg, az mindig
ugyanabban az eredeti alakban, belső energiája által történik. Más szóval,
Kr�r:ia eredeti, örökkévaló, kétkarú formájában - egyik kezében fuvolát
tartva - mutatkozik meg ebben az anyagi világban. Ö rökkévaló testében
jelenik meg, az anyagi világ fertöje nem éri. Habár mindig ugyanabban a
transzcendentális formában száll alá, s bár Ő az univerzum Ura, születése
mégis egy közönséges élőlényéhez hasonlít. Annak dacára, hogy S rt Kr�r:ia
csecsemőkorból gyermekkorba, gyermekkorból ifjúkorba fejlődik, ennél a
kornál csodálatos módon sohasem lesz öregebb. A kuruk�etrai csata
idejében már sok unokája volt otthon, vagyis anyagi számítással nézve
eléggé hajlott korú lehetett, ám mégsem tűnt idősebbnek húsz-húszonöt
évesnél. Sohasem látunk olyan képet, ami öregnek ábrázolja Kr�r:iát. Velünk
ellentétben Ő sohasem vénül meg, habár Ő a teremtés, a múlt, a jelen és a
jövő legöregebb személye. Hasonlóan, teste és értelme sem mulandó vagy
változó. Ezért érthető, hogy bár az anyagi világban van, Ő ugyanaz a
megszületetlen, az üdvösség és tudás örökkévaló formája, akinek transz
cendentális teste és értelme változatlan. Megjelenését és távozását valójában
a Nap felkeléséhez, egy bizonyos ideig tartó jelenlétéhez, majd szemünk elöli
eltünéséhez lehet hasonlítani. Ha nem látjuk a Napot, azt mondjuk:
lenyugodott; ha pedig megjelenik, úgy véljük, a horizonton van. Á m
valójában a Nap mindig egy helyen áll, csak hiányos és elégtelen érzékeink
következtében hisszük azt, hogy megjelenik, majd eltűnik. Mivel Kr�r:ia
megjelenése és távozása teljesen különbözik a közönséges élölényétöl, ezért
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nyilvánvaló, hogy Ő örökkévaló, teljes tudással és gyönyörrel rendelkezik, s
az anyagi természet sohasem fertőzi be. A Vedák is megerősítik az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének megszületetlen létét, ám hozzáteszik: mégis
úgy tűnik, mintha Ő megszületne megszámlálhatatlan sokaságú megnyil
vánulásban. A Vedák kiegészítő irodalma szintén alátámasztja: habár a
látszat ezt mutatja, Ő mégsem cserél testet A Snmad-Bhdgavatamban
olvashatjuk, miként jelenik meg Kr�i:ia Anyja előtt, négykarú Narayai:iaként,
a hatféle fenséges tulajdonság teljes díszében. Eredeti örök formájában
történő megjelenése a Visvakofa értelmező szótár szerint indokolatlan
kegyéből történik. Isten tudva tud összes megjelenéséről és távozásáról, de a
közönséges élőlény elfelejt mindent előző testéről, mihelyt egy másikhoz jut.
Kr�i:ia az összes élőlény Ura, mert csodálatos és emberfeletti tetteket hajt
végre földi tartózkodása idején. Ezért Isten mindig ugyanaz az Abszolút
Igazság; formája, lelke, valamint tulajdonságai között nincsen különbség.
Most felmerülhet az a kérdés, hogy milyen okból történik ebben a világban
megjelenése és távozása. Erre a következő vers ad választ.
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yad<i yad<i hi dharmasya
gl<inir bhavati bh<irata
abhyutth<inam adharmasya
tad<itm<inam srjamyaham

yad<i- bármikor; yad<i- bárhol; hí-bizonyára; dharmasya vallásé;
gl<ini� -eltérés; bha vati-lesz, megnyilvánul; bh<irata -óh, Bharata leszár
mazottja; abhyutth<inam túlsúly; adharmasya-vallástalanságé; tad<i
akkor; <itm<inam - Magam ; srjami-megnyilvánulok; aham -Én
-

-

FORD ÍTÁ S
Ó h, Bharata leszármazottja, bármikor és bárhol is legyen a vallás
gyakorlása hanyatlásban, és fölényes túlsúlyban a vallástalanság, akkor
alászállok É n Magam.
MAGYARÁZAT
A srjami szónak nagy jelentősége van. Ezt nem lehet teremtésnek érteni,
hiszen az előző vers szerint Srr Kr�i:ia formája vagy teste nem teremtett
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mindegyik teste örökké létező. Ezért a srjami azt jelenti, hogy az Ú r Maga
megnyilvánul eredeti formájában. Habár Sn Kr�i:ia előre meghatározott
időben, név szerint Brahma napjában egyszer, a huszonnyolcadik mah<i
yuga (catur-yuga ) Dvapara-yugája végén jelenik meg, Ő még sincs
kötelezve az ilyen szabályok betartására, mert teljesen szabadon cselekedhet
mindent tetszése szerint. Ezért jelenik meg Ő, bármikor is kerüljön túlsúlyba
a vallástalanság, és legyen lemenőben az igazi vallás. A vallás elvei a
Vedákban vannak lefektetve, s az ember akkor válik vallástalanná, ha eltér
ezek helyes végzé·sétől. A Srimad-Bh<igavatam szerint ezek az elvek Isten
törvényei. Az is tudvalevő, hogy a Vedákat Maga Kr�i:ia beszélte el Brahma
szívén keresztül. Ezért a dharma, vagyis a vallás elvei az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének közvetlen parancsai (dharmam tu s<ik$<il
bhagavat-pra1J.itam ; Bh<ig . 6 . 3 . 1 9.). A Bhagavad-git<i ezeket az elveket
világosan ismerteti. A Vedák szándéka, hogy lefektessék ezen elvek alapjait
a Legfelsőbb Személy parancsai szerint, aki a Bhagavad-git<i végén nyíltan
megmagyarázza, hogy a vallás legfelsőbb elve nem más, mint az egyedül
Őelőtte való teljes meghódolás. A védikus elvek e cél felé ösztökélik az
embert, s ha a démoni személyek megakadályozzák ezt, akkor Kr�i:ia
megjelenik. A Bh<iga vatam olvasásakor megérthetjük, hogy az Ú r Buddha
Kr�i:ia inkarnációja volt, aki a materilaizmus elburjánzásakor jelent meg. A
materialisták akkoriban a Vedák hitelességének örve alatt éltek vallástalan
életet. Igaz, hogy a Vedákban vannak bizonyos korlátozó szabályok és
előírások az egyes célok érdekében végzett állatáldozatokat illetően, ám a
démoni hajlamú emberek saját érzékkielégítésük érdekében, a védikus elvek
figyelmen kívül hagyásával ölték az állatokat. Az Ú r Buddha azért jelent
meg, hogy véget vessen ezen ostobaságnak, és megalapozza a védikus
erőszak-nélküliség elvét. Láthatjuk tehát, hogy minden egyes avatámak
sajátos missziója van. Az avatárokról és azok misszióriól a kinyilatkoztatott
Írások szólnak. Ezért senkít sem szabad avatárként elfogadni, ha az Í rások
nem tesznek említést róla. Az nem helytálló feltevés, miszerint Isten csakis
Indiában jelenik meg. Ő bárhol és bármikor feltűnhet, ha úgy kívánja.
Minden egyes inkarnáció csak úgy és annyit beszél a vallásról, amennyit az a
bizonyos nép különleges körülményei között megérthet. De a misszió mindig
ugyanaz: az embereket Isten-tudat felé vezetni, s a vallás elveinek betar
tására ösztönözni. Isten néha Maga jön személyesen, néha pedig hiteles
képviselőjét küldi fia vagy szolgája szerepében. Az is előfordul, hogy bár
Maga jön, de valamilyen rejtett formában.
A Bhagavad-git<i elveit Arjunának beszélték el - és ami azt illeti, a többi
felvilágosult embernek is -, mert nagyon fejlett volt a világ más részein élő
közönséges emberekhez képest. 2 x 2
4 - ez számtani szabály, ami igaz
=
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úgy a kezdő, mint a fejlett matematikusok számára. Ennek ellenére mégis
létezik alacsonyabb és magasabb szintű matematika. Hasonlóan, Isten
mindegyik inkarnációja ugyanazokat az elveket tanítja, de azok alacso
nyabb- vagy felsőbbrendűeknek tűnnek a különböző körülmények között. A
vallás felsőbb szintje a négy rend és a négy társadalmi osztály elfogadásával
kezdődik, mint ahogyan azt a későbbiek folyamán megmagyarázzák. Az
inkarnációk missziójának célja a Kr�i:ia-tudat felélesztése szerte a világon.
Ez a tudat egyszer megnyilvánult, másszor nem, de ez csupán a különböző
körülményeknek tudható be.
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paritr<ir;<iya s<idhün<iril
vin<is<iya ca du$krtam
dharma-sarilsth<ipan<irth<iya
sambhav<imi yuge yuge

paritr<ir;<iya -felszabadításáért; s<idhün<im -a bhaktáké; vinasaya
megsemmisítéséért; ca- is ; du$kft<im -a gonoszoké; dharma-a vallás
elvei; sarilsth<ipana-arthaya - visszaállítani; sambhavami-Én megjele
nek; yuge yuge-korszakról-korszakra
FORD ÍTÁ S
A jámborok felszabadítása, a gonoszok megsemmisítése, valamint a
vallás elveinek visszaállítása végett korszakról-korszakra megjelenek
É n.
MAGYARÁZAT
A Bhagavad-git<i szerint a sadhu szó Kr�i:ia-tudatú embert jelent. Lehet,
hogy külsőleg valaki vallástalannak tűnik, de ha teljes mértékben rendelkezik
a Kr�i:ia-tudatú tulajdonságokkal, akkor ő sadhu. A du$krtam azokat jelöli,
akiket nem érdekel a Kr�i:ia-tudat. Az ilyen hitetlenek ostobák, és ők képezik
az emberiség legalját, még ha dekorálj ák is magukat világi müveltséggel.
Ellenben a száz százalékosan Kr�i:ia-tudatban cselekvőt sadhuként fogadják
el, még ha kevésbé tanult is vagy nem kellően művelt. Ami az ateistákat
illeti, a Legfelsőbb Személynek nem szükséges feltétlenül megjelennie, hogy
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Maga végezzen velük, mint Rlívru)a és Karils a esetében. Erre a célra sok
ügynöke van, akik nagyon is értenek a démonok megsemmisítéséhez. Isten
főleg azért jelenik meg, hogy megnyugtassa a démonoktól állandóan
zaklatott tiszta híveit. A démon még akkor is üldözi a bhaktákat, ha az
netalán a saját rokona. Hirru)yakasipu például saját fiát, Prahlada Maharaját
üldözte. Habár Kr�i:ia anyja (DevakI) Kalhsa húga volt, mégis számtalan
viszontagságon kellett keresztülmennie férjével, Vasudevával együtt csak
azért, mert úgy volt, hogy Kr�i:ia az ő gyermekükként fog megjelenni. Az Ú r
Kr�i:ia megnyilvánulása főleg DevakI helyzetén való segítség, nem pedig
Karilsa megölése miatt történt, bár egyidejűleg mindkét feladatot elvégezte.
Ezért mondja ez a vers; Kr�i:ia különféle inkarnációkban a bhakták
védelmezésére és a démoni hitetlenek megsemmisítésére jelenik meg.
Kr�i:iadasa Kaviraja Caitanya-caritamrtája így ír az inkarnációkról:

Sf$(i-hetu yei mürti prapance avatare
sei isvara-mürti 'avatara ' nama dha re
mayatita paravyome savara avasthana
visve 'a vatari' dhare 'avatara ' nama
„Az Istenség inkarnációja Isten birodalmából száll alá ebbe az anyagi
megnyilvánulásba. Az Istenség Személyiségének e sajátos alászálló formáját
avatámak (inkarnációnak) hívják. Tehát a lelki világban, Isten birodalmában
élnek, és az anyagi teremtésbe alászállva kapják az avatara nevet." (C. c.

Madhya 20.263-264.)

Különféle avatárok léteznek:puru$a, gu1Ja, lila, saktyavefa, manvantara
és yuga. Mindegyikük előre meghatározott időpontban, a világegyetem
különböző részein jelenik meg. De az összes avatara kútfője Srt Kr�i:ia, az
elsődleges Úr. Srt Kr�i:ia főleg azért jelenik meg, hogy enyhítsen a tiszta
bhakták aggodalmain, akik nagyon vágynak látni Őt eredeti vrndavani
kedvtelései közben. Ezért a Kr�i:ia-avatara elsődleges szándéka, hogy tiszta
bhaktái kedvében járjon.
Isten azt mondja: Ő minden korszakban megjelenik. Ebböl következik,
hogy a Kali korszakban is. A Srimad-Bhagavatam szerint az Ú r Caitanya
Mahaprabhu a mai korszak inkarnációja, aki a saöklrtana (a Szent Nevek
együttes éneklése) mozgalom által terjesztette Kr�i:ia imádatát. Ő terjesztette
el a Kr�i:ia-tudatot egész Indiában. Megjósolta, hogy a saöklrtana mozgalom
faluról-falura, városról-városra fog elterjedni az egész világon. A kinyi
latkoztatott Í rások meghitt részeiben - mint az Upani$adok, Maha
bharata, Srimad-Bhagavatam stb. - nem közvetlenül, hanem közvetve
írnak az Ú r Caitanyáról, mint Kr�i:ia, az Istenség Legfelsőbb Személyisége
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inkarnációjáról. Az Ú r Kr�!Ja bhaktáit nagyon vonzza $r1 C aitanya
sankirtana mozgalma. Kr�!Ja ezen avatárja nem öli meg a gonosz embereket,
hanem indokolatlan kegyéből felszabadítja őket.

9. VERS

janma karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatalJ,
tyaktv<i deham punar janma
naiti mam eti so 'rjuna
janma-születés; karma -munka; ca-is; me-Enyém; divyam -transz
cendentális; evam-így; yalJ,-akárki; vetti-ismeri; ta ttva talJ, - valójában;
tya ktva-elhagyván; deham -ezt a testet; punalJ, -ismét;janma - születés;
na-sohasem; eti-elér; m<im-Engem; eti-elér; salJ, -ő; arjuna-óh,
Arjuna

FORD ÍTÁ S
Ó h, Arjuna, aki ismeri megjelenésem és cselekedeteim transzcen
dentális természetét, az teste elhagyása után nem születik meg újra
ebben az anyagi világban, hanem eléri az É n örök tartózkodási
helyemet.
MAGYARÁZAT
A hatodik vers már megmagyarázta Kr�!Ja transzcendentális tartózkodási
helyéről való alászállását Aki képes megérteni az Istenség Legfelsőbb
Személyisége megjelenésének igazi természetét, az már megszabadult az
anyagi kötelékektől, s ezért jelenlegi anyagi teste elhagyása után azonnal
visszatér Isten birodalmába. Az anyagi kötelékek alóli felszabadulás
egyáltalán nem könnyű dolog. Az imperszonalisták és a yogJk csak sok
nehézség és sok-sok születés után szabadulnak fel. De még akkor is, az a
fajta felszabadulás - beolvadás Isten személytelen brahrnajyotij ába csupán részleges, s magában rejti a veszélyt, hogy ismét visszatérnek ebbe az
anyagi világba. De a bhakta, csupán azáltal, hogy megérti Kr�!Ja tetteinek é s
testének transzcendentális természetét, jelen teste elhagyása után a z Ö
tartózkodási helyére jut anélkül, hogy kockáztatná az anyagi világba való
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visszatérést. A Brahma-samhit<i írja, hogy Kr�i:iának sok-sok formája és
inkarnációja van (advaitam acyutam an<idim ananta-rüpam Bs. 5 . 33.).
Habár sok transzcendentális alakja van, mégis mindegyik egy és ugyanaz az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Szilárd meggyőződéssel kell megér
tenünk ezt a tényt, ami felfoghatatlan a világi professzorok és empírikus
filozófusok számára. Mint ahogyan a Vedák is írják:

eko devo nitya-/il<inurakto bhakta-vy<ipi hrdy antar<itm<i
„Az Istenség Legfelsőbb Személyisége egy, de sok-sok transzcendentális
formája révén örökké kapcsolatban áll makulátlan bhaktáival szívükön
keresztül." (Atharvana Upani$ad) Ezt a védikus kijelentést Isten személye
sen megerősíti a Bhagavad-git<i e versében. Aki elfogadja ezt az igazságot a
Vedák és az Istenség Legfelsőbb Személyisége hitelessége alapján, és aki
nem vesztegeti idejét filozófiai spekulációkkal, az eléri a felszabadulás
legtökéletesebb fokát. Ha csupán hitből elfogadja valaki ezt az igazságot, az
kétségtelenül felszabadul. A tattvamasi 1 védikus kijelentésnek az az igazi
alkalmazása, ha valaki megérti, hogy Srt Kni:ia a Legfelsőbb, és így szól
Hozzá: „Te vagy ugyanaz a Legfelsőbb Brahman, az Istenség Személyisé
ge!" Az ilyen biztosan felszabadul azon nyomban, s következésképpen
garantált az Ú r transzcendentális társaságába való bejutása is. Másképpen
fogalmazva: Kr�i:ia e hűséges bhaktája eléri a tökéletességet. Ezt az alábbi
védikus kijelentés támasztja alá:

tam eva viditv<iti mrtyum eti n<inyal) panth<i vidyate ayan<iya
„Az ember elérheti a születés és halál alóli felszabadulás tökéletes szintjét
csupán az Istenség Legfelsőbb Személyisége ismeretével." (Svet. Up. 3.8.)
Más alternatíva nincsen, mert aki nem érti meg, hogy Kr�i:ia az Istenség
Legfelsőbb Személyisége, az egész biztosan a tudatlanság kötőerejében van.
Ennek következtében, vagyis a Bhagavad-git<i világi tudás által történt
értelmezésével - úgymond: csupán a mézesüveg külsejét nyalogatván nem jut üdvözüléshez. Az efféle empírikus filozófusok betölthetnek ugyan
fontos szerepet az anyagi világban, de ez még nem jelenti feltétlenül azt,
hogy alkalmasak a felszabadulásra. Az ilyen felfuvalkodott világi értel
miségieknek várniuk kell Kr�i:ia bhaktájának indokolatlan kegyére. Ezért kell
hittel és tudással művelnünk a Kr�i:ia-tudatot, hogy ily módon elérjük a
tökéletességet.
1 .) „Te vagy az. " (Chdndogya Upanifad 6.8.7.)
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vita-r<iga-bhaya-krodh<i
man-may<i m<im up<ifrit<i}J
bahavo }ii<ina-tapas<i
püt<i mad-bh<ivam <igat<i}J

vita -mentes; r<iga -ragaszkodás; bhaya -félelem; krodh<i}J -harag;
mat-may<i-teljesen É nbennem; m<im - É nnekem; up<ifrit<i}J - teljesen
elmélyülve; bahava}J -sokan;jii<ina -tudás; tapas<i-vezekléssel; püt<i}J 
megtisztulván; mat-bh<ivam -transzcendentális szeretettel É nirántam;
<igata}J -elérték

FORD ÍTÁ S
M egszabadulván a ragaszkodástól, a félelemtől és a haragtól, teljesen
elmélyülvén Énbennem, oltalmat É nnálam keresve, már sokan megtisz
tultak a múltban a Rólam szóló tudás által, s így mind elérték az
Irántam érzett transzcendentális szeretetet.
MAGYARÁZAT
E vers szerint a túlságosan materialista személy számára nagyon nehéz
megérteni a Legfelsőbb Abszolút Igazság személyes természetét. A testi
életfelfogáshoz ragaszkodó emberek általában annyira elmélyednek a
materializmusban, hogy számukra szinte lehetetlen megérteni a transz
cendentális, elpuszíthatatlan, teljes tudással rendelkező és örökké üdvösség
teljes test létét. Materialista felfogással a test mulandó, tudatlansággal teljes
és szenvedést okozó. Ezért amikor az áltagemberek Isten személyes
formájáról hallanak, azt hiszik, hogy az Ö testére is ez vonatkozik. Az ilyen
materialisták számára a gigantikus anyagi megnyilvánulás formája a legfőbb,
következésképpen a Legfelsőbbet személytelennek hiszik. Miután túlságo
san elmélyültek az anyagi életben, megrémülnek attól a gondolattól, hogy az
egyéniséget még az anyagi kötelékek alóli felszabadulás után is megőrizzük.
Ha azt hallják, hogy a lelki élet is egyéni és személyes, félnek, hogy ismét
személyek lesznek, s így természetesen inkább a személytelen semmiségbe
való olvadás mellett döntenek. Ő k az élőlényeket általában az óceánba
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ezt a szintet érhetik el. Ez félelmetes létállapot, amely mentes a lelki létről
szóló tökéletes tudástól.
Ezen kivül sok olyan ember van, aki egyáltalán nem képes megérteni e
lelki létet A sokféle elmélet és a különböző filozófiai spekulálás ellent
mondásaitól megzavarodva csalódottak és mérgesek lesznek, majd ostobán
arra a következtetésre jutnak, hogy nincs semmilyen felsőbb ok ( Isten), és
végső soron minden üresség, nemlét. Az ilyen emberek létállapota beteges.
Bizonyos emberek túlságosan kötődnek az anyagiakhoz, s ezért nem
tanúsítanak figyelmet a lelki életnek, mások a legfelsőbb lelki okba
szeretnének olvadni, s vannak, akik semmiben sem hisznek, mert remény
telenségükben dühösek mindenféle „lelki" spekulációs folyamatra. Az
utóbbiak általában valamifajta mámorító szerben keresnek menedéket, és
hatásos hallucinációikat néha lelki vízióként fogadják el. Meg kell szaba
dulnunk az anyagi világhoz fűződő ragaszkodás mindhárom fajtájától,
melyek a következők: 1 ) a lelki élet elhanyagolása, 2) rettegés a lelki
személyes azonosságtól és 3) a nemlét elmélete, amely az életből való
kiábrándulás alapja. Ha valaki meg akar szabadulni ezektől, annak a hiteles
lelki tanítómester vezetése alatt teljes menedéket kell keresnie Kr�i:tánál,
valamint követnie kell az odaadó élet szabályozó elveit és diszciplináját Az
odaadó élet utolsó szakaszát bhavának, vagyis transzcendentális Isten
szeretetnek hívjak. A Bhakti-rasamrta-sindhu (az Odaadó Szolgálat
Tudománya) így ír erről:

adau fraddha tatai} sadhu-sarigo 'tha bhajana-kriya
tato 'nartha-nivrtti}J syat tato ni${ha rucis tatai}
athdsaktis tato bhavas tatai} premabhyudancati
sadhakanam ayam premrJa}J pradurbhave bhavet krama}J
„Az elején szükség van az önmegvalósítás iránti bevezető kivánságra. Ez
eljuttatja az embert arra a szintre, ahol megkísérel lelkileg fejlett sze
mélyekkel társulni. A következő fok egy hiteles, kiemelkedő lelki taní
tómester által történő felavatás, majd a kezdő bhakta az ő irányítása alatt
belefog az odaadó szolgálatba. A lelki tanítómester felügyelete alatt végzett
odaadó szolgálat által megszabadul minden anyagi ragaszkodástól, rendít
hetetlen lesz az önmegvalósításban, és kedvet kap, hogy az Istenség
Abszolút Személyiségéről, Srt Kr�i:iáról halljon. Ez a szomj viszi tovább a
bhaktát a Kr�i:ia-tudathoz való ragaszkodásban, ami a bhavában , vagyis a
transzcendentális Istenszeretet bevezető fokában érlelődik be. Az igazi
Istenszeretetetpremának hívják, ez az élet legtökéletesebb állapota." (Brs.
1 .4. 1 5 .)
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A prema síkján az ember állandó jelleggel Kr�i:ia transzcendentális
szerető szolgálatával foglalja el magát. A hiteles lelki tanítómester
irányítása alatt végzett odaadó szolgálat fokozatos folyamatával tehát az
ember elérheti a legmagasabb szintet, és megszabadul minden anyagi
kötődéstől; az individuális, lelki, személyes léttől való félelemtől; és az
ürességet, nemlétet valló filozófia okozta kiábrándulástól. Ezután végül
képes eljutni a Legfelsőbb Személy tartózkodási helyére is.
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ye yatha mam prapadyante
tams tathaiva bhajamy aham
mama vartmanu vartante
manu$yd}J partha sarvasa}J

ye-mindenki; yatha-ahogyan; mam - É nelőttem; prapadyante-meg
hódolnak; tan -nekik; tatha-úgy; eva -bizonyára; bhajami-megjutal
mazom; aham- É n; mama-Enyém; vartma -út; anuvartante- követik;
man u$yd}J -minden ember; partha -óh, Prtha fia; sarvafo}J -minden
tekintetben
FORD ÍTÁ S

Ó h, Prtha fia, mindenkit aszerint jutalmazok meg, amilyen mértékben
átadja magát É nnekem. Mindenki, minden tekintetben az É n utamat
követi.
MAGYARÁ ZAT
Mindenki Kr�i:ia után kutat az Ö megnyilvánulásának különféle aspek
tusaiban. Az Istenség Legfelsőbb Személyisége ( Kr�i:ia) személytelen
brahmajyoti ragyogásának megvalósítása csak részleges, mint a mindent
átható, a mindenben, még az atomban is jelenlevő Felsőlélek megvalósítása
is. Kr�i:iát Magát azonban csak tiszta bhaktái valósítják meg teljesen.
Következésképpen Kr�i:ia mindenki megvalósításának tárgya, s így minden
ember aszerint elégedett, amennyire kivánja Öt Kr�i:ia a transzcendentális
világban is úgy, olyan transzcendentális szerepben viszonozza tiszta hívei
szeretetét, ahogyan ők kívánják. Az egyik bhakta legfelsőbb uraként akarja
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imádni Kr�i;iát, a másik személyes barátja akar lenni, a harmadik saját
gyermekeként kívánja szeretni Öt, míg mások a szeretői viszonyt részesítik
előnyben. Kr�i:ia egyenlően jutalmazza meg mindegyik bhaktát, az Ö iránta
érzett szeretetük különböző intenzivitásához mérten. Ugyanezek az érze
Iemviszonyok az anyagi világban is léteznek, és Kr�i:ia épp úgy, az imádók
különféle szeretete szerint viszonoz mindent. A tiszta bhakták itt és
transzcendentális hajlékán is személyesen társulnak Ővele, mindkét helyen
képesek személyes szolgálatot nyújtani Őneki, s így transzcendentális
gyönyört éreznek Kr�i:ia szerető szolgálatában. Ami pedig az élőlény egyéni
léte elpusztításával lelki öngyilkosságot elkövetni akaró imperszonalistákat
illeti, Kr�i:ia rajtuk is segít azáltal, hogy transzcendentális testének
brahmajyoti sugárzásával elnyeli őket Az efféle imperszonalisták nem
hajlandók elfogadni az örökkévaló, üdvösséggel teli Istenség Személyiségét.
Egyéniségük megszüntetésével képtelenek élvezni Isten transzcendentális
személyes szolgálatának gyönyörét. Némelyikük, akik még a személytelen
létállapotot sem érték el, visszatérnek az anyagi síkra, hogy felébresszék
szunnyadó cselekedetvágyaikat. Őket nem engedik be a lelki bolygókra, de
kapnak egy újabb esélyt az anyagi bolygókon való cselekvésre. A gyümöl
csöző munkásokat Istenyajnesvaraként jutalmazza meg előírt kötelességeik
kívánt eredményeivel. A misztikus képességekre vágyó yogikat is meg
jutalmazza a kívánt hatalommal. Más szóval: mindenki kizárólag az Ö
kegyétől függ, és a különféle lelki folyamatok mind más-más eredményt
hoznak ugyanazon az úton. Ezért, mint ahogyan a Srimad-Bhagavatam is
írja, minden kísérletünk tökéletlen marad addig, míg el nem jutunk a Kr�i:ia
tudat legtökéletesebb szintjére:
akamal;. sarva-kamo va mok$a-kama udaradhil;.
tivre1;1a bhakti-yogena yajeta puru$arh param
„Vagy vágyak nélküli valaki (mint a bhakta), vagy kíván mindenféle
gyümölcsöző eredményt, vagy pedig a felszabadulást akarja, de a teljes
tökéletesség elérése érdekében - ami a bhakti-yogában , vagyis a Kr�i:ia
tudatban tetőzik - mindenképpen meg kell próbálnia minden erővel az
Istenség Legfelsőbb Személyiségét imádni." (Bhag . 2.3. 10.)
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karik$anta}J. karma1J<im siddhim
yajanta iha devata}J.
k$ipram hi manu$e /oke
siddhir bhavati karmaja
k<irik$anta}J. -kívánva; karma1J<im -a gyümölcsöző cselekedeteket;
siddhim -tökéletesség; yajante-áldozatok által imádják; iha -az anyagi
világban; devata}J. -a félistenek; k$pram-nagyon
i
gyorsan; hí-bizonyára;
m<inu$e-az emberi társadalomban; /oke-ebben a világban; siddhi}J. 
sikeres; bhavati-lesz; karmaja-a munka gyümölcséért fáradozó
FORD ÍTÁ S
Ebben a világban az emberek a gyümölcsöző tettekben kívánnak
sikert, s ezért imádják a félisteneket. Természetesen az ilyen munka által
nagyon hamar érhetnek el eredményt itt a földön.
MAGYARÁZAT
Az anyagi világ isteneiről az emberi tudatban nagy félreértés uralkodik. A
magukat bölcs értelmiségiekként feltüntető, de valójában csekély értelemmel
rendelkező emberek a félisteneket a Legfelsőbb Személy különféle for
máinak vélik. Valójában ők nem Isten különféle formái, hanem különböző
szerves részei Uivák). Isten egy van, de szerves részeinek száma nagyon sok.
Nityo nity<in<im , mondják a Vedák: „Isten egy". fsvara}J. parama}J. kf$1Ja}J.
(Bs. 5 . 1 .). A Legfelsőbb Ú r - Kr�i:ia - egy, és a félisteneket olyan
képességekkel ruházta fel, amelyek alkalmassá teszik őket az anyagi világ
igazgatására. Ezek a félistenek mind élőlények (nity<in<im ), akik különböző
fokú anyagi hatalommal rendelkeznek. A Legfelsőbb Istennel, Narayai;iával
(Vi�i;iuval, vagyis Kr�i;iával) nem lehetnek egyenlőek. Aki a félisteneket
egyenrangúnak hiszi Istennel, azt ateistának, vagy p<i$a1J<f.inak hívják. Még
az olyan félisteneket, mint Brahma és S iva, sem lehet a Legfelsőbb
Személyhez hasonlítani. Valójában Brahma, S iva és más félistenek is Kr�i;iát
imádják (siva-viriflci-nutam ). Mégis, az ostoba emberek - eléggé különös
módon - a zoomorfizmus és antropomorfizmus tanaitól félrevezetve a
társadalom sok vezetőjét dicsőítik. /ha devat<i}J. az anyagi világ egy hatalmas
emberére vagy félistenére utal. De Narayai;ia (Vi�i;iu, vagyis Kr�i:ia), az
Istenség Legfelsőbb Személyisége nem tartozik e világba. Ö az anyagi
teremtés felett áll, ill. transzcendentális ahhoz viszonyítva. Még Sripada
S aökaracarya, az imperszonalisták vezére is azt állítja hogy Narayai;ia,
vagyis Kr�i:ia túl van ezen az anyagi teremtésen 1 • Az ostoba emberek (hrt1 . Naráyar;ia paro 'vyaktat
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afljana ) azonban a félisteneket imádják, mert azonnali eredményt akarnak.
Azt meg is kapják, de arról nem tudnak, hogy az ilyen módon szerzett
munkadíjak ideiglenesek, s csak a kevésbé értelmes embereket illetik. Az
okos ember Kr�i:ia-tudatú, s nem tartja szükségesnek a jelentéktelen
félistenek imádatát holmi átmeneti, azonnali haszon kedvéért. A félistenek
imádóikkal együtt el fognak tűnni az anyagi világ megsemmisülésekor. A
félistenek áldásai tehát anyagiak, ezért ideiglenesek. Az anyagi világok
lakóikkal együtt - beleértve a félisteneket és azok imádóit is - a kozmikus
óceán buborékai.
Ebben a világban az emberek mindamellett bolondulnak az olyan ideig
óráig tartó dolgok után, mint anyagi bőség, föld, család és a hozzájuk
kapcsolódó élvezhető tartozékok birtoklása. A félisteneket vagy az emberi
társadalom hatalmas embereit imádják, hogy hozzájuthassanak az efféle
rövid életű dolgokhoz. Ha valaki egy politikai vezető dicsőítésével az
államban miniszteri tisztséget nyer, úgy véli, nagy áldáshoz jutott. Ezért az
ideiglenes jutalmak elérése érdekében sokan megalázkodnak az ún. vezetők
vagy „nagymenők" előtt, persze nem minden eredmény nélkül. Az ilyen
ostoba embereket nem érdekli a Kr�i:ia-tudat, az anyagi lét nehézségeinek
végleges megoldása. Egyedül az érzékkielégítés foglalkoztatja mindannyiu
kat, s hogy egy kis lehetőséget is kapjanak erre, nagyon vonzónak találják a
félistenekként ismert felhatalmazott élőlények imádatát Ez a vers arra utal,
hogy a Kr�i:ia-tudat kevés embert érdekel. A többséget csak az anyagi
élvezet köti le, s ennek érdekében valamilyen hatalmas élőlényt imádnak.
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catur-va17Jyam maya Sf$(am
gw;a-karma-vibhagasa}J
tasya kartaram api mam
viddhy akartaram avyayam
catur va rr:iyam -az emberi társadalom négy rétege; maya- É náltalam;
Sf$(am-teremtett; gur:ia-minőség; karma -munka; vibhagasa}J -felosz-
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tása szerint; tasya - annak; kartára m - atyja; api-habár; mám - É n;
viddhi-tudd hát; akartáram -nem cselekvő; a vyayam -változatlan

FORD ÍTÁ S
Az emberi társadalom négy osztályát É n teremtettem az anyagi
természet három kötőereje és a hozzájuk illő munka szerint. Tudd meg,
habár É n vagyok e rendszer alkotója, É n mégis nem-cselekvő és
változatlan vagyok !
MAGYARÁZAT
K fg1a a teremtője mindennek. Minden Őbelőle származik, Ő tart fenn
mindent, s a megsemmisülés után Őbele tér vissza minden. Ezért Ő a négy
társadalmi rend teremtője is. A társadalmi felosztás az emberek értelmes
rétegével, a brahma1.1ákkal kezdődik, mert ők a jóság kötőerejében vannak. A
következő az adminisztrációs osztály, hivatalos nyelven a k�atriyák, akiket a
szenvedély kötőereje jellemez. A vaisyákként ismert kereskedők a szen
vedély és a tudatlanság kevert kötőerejében, a südrák, vagyis a dolgozók
pedig az anyagi természet okozta tudatlanság kötőerejében élnek. Az emberi
társadalom osztályait SrI Kr�1.1a teremtette, de Ő ennek ellenére az egyikhez
sem tartozik, mert nem feltételekhez kötött. Az emberi társadalom hasonlít
bármelyik állati társadalomhoz, s Kr�1.1a azért teremtette a fentiekben
említett négy rendet, hogy kiemelje az embereket az állatias állapotból, hogy
így képesek legyenek a Kr�1.1a-tudat szisztematikus kifejlesztésére. Az
anyagi természet domináló kötőereje határozza meg, hogy az ember milyen
sajátságos munka végzésére hajlamos. A különféle kötőerőkről tanúskodó
életjelekről a Tizennyolcadik Fejezet ír.
A Km1a-tudatú személy még a brahm31.1áknál is felsőbbrendű. A
bráhma1.1a szó olyan valakit jelöl, akinek jelleme szerint ismernie kellene
Brahmant, az Abszolút Igazságot, ám a legtöbbjét Kr�1.1a személytelen
Brahman megnyilvánulása érdekli. Kr�1.1a-tudatú, vagyis Vai�1.1ava csakis az
lehet, aki a bráhma1.1ák korlátolt tudásán túlhaladva az Istenség Legfelsőbb
Személyiségéről, SrI Kr�1.1áról szerez tudást. A Kr�1.1a-tudat magába foglalja
a Kr�1.1a különböző kiterjedéseiről - mint pl. Rama, Nrsirilha, Varáha stb.
- szóló tudást is.
Kr�1.1a tehát az emberi társadalom négy osztálya felett áll, vagyis transz
cendentális velük szemben. Hasonlóan, a Kr�1.1a-tudatú személy is transz
cendentális az emberi társadalom minden osztályához viszonyítva, beleértve
a közösség, nemzet és faj szerinti felosztást is.
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na mam karmd1Ji limpanti
na me karma-phale sprha
iti mam yo 'bhijanati
karmabhir na sa badhyate

na-sohasem; mam -Engem; karmd1Ji-munkák; /impanti-befolyásol
nak; na-sem; me- Enyém; karma-phale-gyümölcsözö cselekedetekben;
sprha-törekvés; iti-ily módon; mam -Engem; yab -aki ; abhijanati
ismer; karmabhib-az ilyen munka visszahatásával; na-sohasem; sa b ö;
badhyate -kötödik
-

FORD ÍTÁ S
Nincs tett, ami Engem befolyásolna, és a munka gyümölcséért sem
törekszem É n. Aki megérti ezt a Rólam szóló igazságot, az szintén nem
bonyolódik bele a munka visszabatásaiba.
MAGYARÁZAT
Az anyagi világban vannak alaptörvények, miszerint a király nem
hibázhat, s öt az állam törvényei sem kötik. Hasonlóan, habár Krl:'i:ta
teremtette az anyagi világot, Ö t nem befolyásolják annak tettei. Ö teremt, de
független marad a teremtéstöl, míg az élőlények az anyagi javak feletti
uralkodási hajlamuk következtében belebonyolódnak az anyagi cselekedetek
gyümölcsöző eredményeibe, visszahatásaiba. A munkások jó vagy rossz
tetteiért nem a vállalat tulajdonosa a felelős, hanem maguk a dolgozók.
Minden élőlény saját érzékkielégitésének megfelelő tettekkel foglalja le
magát, de ezeket nem Isten rendelte el. Az élőlények az érzékkielégités
fejlődéséért végeznek világi munkát és törekednek a halál utáni mennyei
boldogságra. Krl:'i:ta teljes magában, ezért Ö t nem vonzza az ún. mennyei
boldogság. A mennybéli, vagyis a felsőbb, de anyagi bolygókon élő
félistenek csupán Öt szolgálják. A tulajdonos sohasem vágyik az olyan
alacsonyrendű boldogság után, mint a munkások. Isten felette áll az anyagi
tetteknek és azok visszahatásainak. Például, a különféle földi növényzetért
nem az eső felelős, bár nélküle képtelenek növekedni. A védikus smrti az
alábbi módon erősíti meg ezt a tényt
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nimitta-matram evrisau srjyanririz sarga-karma!JÍ
pradhana-kara1Ji-bhütri yato vai sr1'ya-foktayab
„Az anyagi teremtésekben Isten az egyetlen legfelsőbb ok. Az azonnali ok
az anyagi természet, ezáltal látható a kozmikus megnyilvánulás." A
teremtett élőlények sokfélék: félistenek, emberek és alacsonyabbrendü
állatok. Mindegyikük alárendeltje előző jó vagy rossz tettei visszahatá
sainak. Isten mindössze megadja nekik a természet kötőerőinek szabályo
zásait és a megfelelő lehetőséget az ilyen tettek végrehajtásához, de Ő
sohasem felelős múltbeli vagy jelen tetteikért. A Vedanta-sütra megerősíti,
hogy Kr�r:ia soha, egyetlen élőlénnyel szemben sem elfogult 1 . Az élőlény
tehát maga felelős cselekedeteiért. Kr�r:ia az anyagi természet, a külső
energia ügynöksége révén csupán megadja számukra a lehetőségeket. Aki
teljesen j ártas a karma, vagyis a gyümölcsöző tettek törvényében, azt nem
befolyásolják munkájának eredményei. Más szóval, aki megérti Isten
transzcendentális természetét, az tapasztalt Kr�r:ia-tudatú személy, ezért
sohasem lesz a karma-törvény alárendeltje. A Kr�r:ia transzcendentális
természetéről mit sem tudó, aki azt hiszi, hogy a közönséges élőlényekhez
hasonlóan az Ő cselekedeteinek is a gyümölcsöző eredmények a céljai, az
minden bizonnyal belebonyolódik a tettek visszahatásainak kötelékeibe. De
a Legfelsőbb Igazságot ismerő már felszabadult lélek, aki rendíthetetlen a
Kr�r:ia-tudatban.
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evam jiiatva krtam kanna
pürvair api mumuk$ubhib
kuru karmaiva tasmát tvam
pürvaib pürvfllamm krtam

evam -ily módon; jnatva-jól tudván; krtam végrehajtott; karma
munka; purvaib előző autentikus személyek által; api-habár; mumuk$U
bhib -akik felszabadultak; kuru -végezd csak; karma -előírt kötelesség;
eva -bizonyára; tasmat-ezért; tvam -te; pürvaib az elődök által;pzlrva
taram -az ősi elődök szerint; krtam végrehajtott
-

-

-

-

1 . Vai$amya nairghmyena na sápek$alvát tathá hi darfoyat : „Isten nem részrehajló, sem
kegyetlen, mert az Írások szerint az élőlények fájdalmai ill. örömei csupán karmájuktól függ."
( Vs .

2. 1 .34.)
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FORD ÍTÁ S
A régmúlt időkben az összes felszabadult lélek ezzel az értelemmel
cselekedett, így érték el a felszabadulást. Ezért az ősök mintájára, ebben
az Isteni tudatban végezd te is kötelességedet.
MAGYA RÁZAT
Kétféle ember létezik: az egyik szívét anyagi vágyak szennyezik be, a
másik mentes minden ilyentől. A Kr�1,1a-tudat egyenlően hasznos mindkettő
számára. Az előbbiek azért kezdjék el a Kr�1,1a-tudat folyamatát, hogy az
odaadó szolgálat szabályozó elveit követve fokozatosan megtisztulhassanak.
Azok is folytathatják ugyanezt a folyamatot, akik már megtisztultak a
szennyeződésektől, hogy mások is követhessék példájukat, és ezáltal jól
járjanak. A Kr�1,1a-tudatról mit sem tudó ostoba személyek, vagy akik kezdők
a Kr�1,1a-tudatban, gyakran vissza akarnak vonulni a munkától.
Kr�1,1a nem helyeselte Arjuna kívánságát sem, aki szintén vissza akart
lépni a csatatéri tettek elöl. Azt kell tudni csupán, hogy miként kell helyesen
cselekedni. A lemondás a Kr�1,1a-tudat tetteiről, az egyedül, ülve tettetett
Kr�1,1a-tudat semmivel sem jobb a valóban Kr�1,1a kedvéért végzett tetteknél.
Arjunának itt azt tanácsolják, hogy Kr�1,1a előző bhaktáinak - mint pl. a
napisten Vivasvannak - nyomdokait követve Kr�1,1a-tudatban cselekedjen.
A Legfelsőbb Személy nemcsak a Saját előző cselekedeteiről tud, de a
Kr�1,1a-tudatban cselekvők múltbeli tetteit is ismeri. Ezért a napisten példáját
ajánlja, aki sok millió évvel ezelőtt Tőle tanulta ezt a művészetet. SrI Kr�1,1a
összes hasonló tanitványáról itt „előzőleg felszabadult személyek"-ként tesz
említést, akik a rájuk kiszabott kötelességek végrehajtását tartották elsődle
ges feladatuknak.
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kim karma kim akarmeti
kavayo 'py atra mohitál.z
tat te karma pravakuámi
yaj jfiátvá mok$yase'fabhát

kim -mi; karma - a tett; kim - mi; akarma-a tétlenség; iti-ily módon;
kavayaj.z-az értelmes; api- szintén; atra -ezzel kapcsolatban; mohitál.z -
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megtévesztett; tat- azt; te-neked; karma-munka; pravak$ycimi-meg
fogom magyarázni; yat-amit; jnatva-tudván; mok$yase-meg fogsz
szabadulni; asubhat-a balszerencsétől

FORD ÍTÁ S
M ég az értelmesek is zavarba jönnek, amikor megpróbálják meg
határozni, hogy mi a cselekvés és mi a tétlenség. É n most meg
magyarázom neked, hogy ennek ismeretében megszabadulhass minden
bűntől.
MAGYARÁZAT
A Kr�i:ia-tudatú tetteket az elözö hiteles bhakták példáival összhangban
kell végrehajtani. Ez a tizenötödik vers ajánlata. Hogy miért nem szabad az
ilyen tetteknek függetlennek lenni, erre az alábbi sorok adnak megyarázatot
Ha valaki a Kr�i:ia-tudatban akar cselekedni, annak követnie kell egy
hiteles vezetőt, olyat, aki tagja a tanítványi láncnak, ahogyan Kr�i:ia ezt már
megmagyarázta e fejezet kezdetén. A Kr�i:ia-tudatot először a napistennek
tanították, aki később fiát, Manut oktatta ki erről. Manu azután saját fiának,
Ik�viikunak mondta el ugyanezt, így a Földön már nagyon régóta alkal
mazzák ezt a rendszert. Ezért az embernek a tanítványi utódlási lánc előző,
hiteles személyeinek nyomdokait kell követnie, különben még a legértel
mesebb ember sem fogja tudni, hogy melyek a Kr�i:ia-tudat alapvető tettei.
Ezért határozta el az Ú r, hogy Arjunát közvetlenül kioktatja a Kr�i:ia
tudatról. Miután Maga S rt Kr�i:ia tanítja öt, biztosan nem téved meg az, aki
Arjuna nyomdokait követi.
Az Í rások szerint csupán tökéletlen tapasztalati tudással senki sem
határozhatja meg a vallást. Valójában egyedül Maga Isten fektetheti le annak
elveit (dharmam tu scik$dt-bhagavat-pra1Jitam ; Bhag. 6.3. 1 9 . ) . Hiányos
spekulálással senkinek sem szabad valláselveket kiagyalnia. A nagy, hiteles
személyiségek - mint Brahma, Siva, Narada, Manu, Kumara, Kapila,
Prahlada, B hI�ma, Sukadeva GosvamI, Yamaraja, Janaka stb. - nyomdo
kait kell követni. Az ember nem képes elmebeli spekulációval kideríteni,
hogy mi a vallás vagy az önmegvalósítás. Ezért Kr�i:ia bhaktáival szembeni
indokolatlan kegye által közvetlenül megmagyarázza Arjunának, hogy mi a
tett és mi a tétlenség.
Egyedül a Kr�i:ia-tudatban végrehajtott tettek menthetik ki az embert az
anyagi lét hálójából.
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17. VERS
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karmOlJO hy api boddhavyam
boddhavyam ca vikarma!Ja}J
akarma!Jas ca boddhavyani
gahan<i karma!Jo gati}J

-

karma!Ja}J cselekvésszabály; hi-bizonyára; api-is; boddhavyam 
meg kell érteni; boddhavyam -meg kell érteni; ca-is; vikarma!Ja}J - tiltott
munka; akarma!Ja}J- tétlenség; ca- is; boddhavyam -meg kell érteni;
gahan<i-nagyon nehéz; karmana /; -cselekvésszabály; gati}J - behatolni
FORD ÍTÁ S
Nagyon nehéz megérteni a cselekvés szövevényeit. Ezért jól kell tudni,
hogy mi a cselekedet, a tiltott cselekedet és a tétlenség.
MAGYA RÁZAT
Ha valaki komolyan elhatározta, hogy felszabadul az anyagi kötelékek
alól, ann ak meg kell értenie, mi a különbség a cselekvés, a tétlenség és az
illetéktelen tettek között. Mivel ez rendkívül nehéz téma, időt kell szakítani a
tett, a visszahatás és az eltorzult tettek analizálására. A Kr�l).a-tudat és a
kötőerők szerinti cselekvés megértése végett meg kell ismerni a Legfelsőbb
höz fűződő kapcsolatunkat. Aki tökéletes ismeretet szerez erről, az tudja,
hogy minden élőlény Isten örök szolgája, következésképpen az embernek
Kr�l).a-tudatban kell cselekednie. Az egész Bhagavad-gftá ehhez a vég
következtetéshez vezet. Minden más cselekedet, ami ellentétben áll ezzel a
tudattal, az vikarma, vagyis tiltott cselekedet. Hogy az ember mindezt
megértse, autentikus személyekkel kell társulnia a Kr�l).a-tudatban, tőlük kell
eltanulnia a titkot, s ez ugyanolyan jó, mintha közvetlenül Kr�l).ától tanulna.
Ha nem így tesznek, még a legértelmesebb emberek is zavarba jönnek.
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kanna1Jy akanna yalJ pasyad
akanna1Ji ca karma yalJ,
sa buddhiman manU$Je$U
sa yuktalJ krtsna-karma-krt
kanna1Ji-cselekvésben; akanna -tétlenség; yalJ, - aki ; pasyet-észlel;
akarma1Ji-tétlenslégben; ca -is; karma -gyümölcsöző cselekedet; yalJ,
aki; salJ,-ő; buddhiman -értelmes; manu$ye$u-az emberi társadalomban;
salJ,-ő; yuktalJ,-transzcendentális helyzetben van; krtsna-kanna-krt
habár mindenféle tettet végez
FORD ÍTÁ S
Aki a cselekvésben tétlenséget és a tétlenségben cselekvést lát, az
értelmes az emberek között, s a z ő helyzete még akkor is transz
cendentális, ha mindenféle tettet végez.
MAGYARÁZAT
A Kr�i:isa-tudatban cselekvő személy természetes módon mentes a karma
béklyóitól. Mmden tettét Kr�Qáért végzi, ezért nem élvezi munkája vissza
hatásait, s nem is szenved azoktól. Következésképpen ő az értelmes az
emberi társadalomban, noha mindenféle cselekedetet végez ( Kr�Qáért). Az
akarma visszahatások nélküli munkát jelent. Az imperszonalisták félelem
ből felhagynak a gyümölcsöző cselekedetekkel, nehogy a visszahatások
akadályozzák előrehaladásukat az önmegvalósítás útján. A perszonalista ( a
bhakta) ellenben ismeri valódi helyzetét, vagyis tudja, hogy ő a z Istenség
Legfelsőbb Személyiségének örök szolgája, ezért Kr�Qa-tudatú tettekkel
foglalja le magát. Miután mindent Kr�Qáét tesz, ezért szolgálata végrehajtása
közben csupán a transzcendentális boldogságot élvezi. Az ezt a folyamatot
végzőt úgy ismerik, mint aki mentes a személyes érzékkielégítés utáni
vágytól. Maga az a tudat, hogy az ember Kr�Qa örök szolgája, immunissá
tesz a munka mindenfajta visszahatásaival szemben.
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yasya sarve samarambha}J
kama-sarikalpa-varjita}J
jnanagni-dagdha-karm<i1Jam
tam ahub p<i1J</.itam budha}J
yasya -akié; sarve-mindenféle; samarambha}J-minden kísérletben;
koma-érzékkielégítés utáni vágy; sarikalj:>a-eltökéltség; varjita}J -men
tes; jflana-tökéletes tudás; agni-tüz; dagdha -fel�gett; karm<il]am-a
cselekvő; tam -őróla; ah u}J -kijelentik; pa1J</.itam-a nagytudásúak;
budha}J -akik tudnak

FORD ÍTÁ S
Szilárdan megalapozott tudással az rendelkezik, akinek minden tette
mentes az érzékkielégítés utáni vágytól. A bölcsek azt tartják róla, hogy
tökéletes tudása van, melynek tüze felégette gyümölcsöző tetteit.
MAGYA RÁZAT
Csak a teljes tudással rendelkező értheti meg a Kr�1.1a-tudatú ember
cselekedeteit A Kr�1.1a-tudatú személy mentes mindenfajta érzékkielégítö
hajlamtól. Ez más szóval azt jelenti, hogy megértette ereCteti helyzetét, mint
az Istenség Legfelsőbb Személyiségének örök szolgája, s ez a tökéletes tudás
felégette munkája visszahatásait Az a valóban művelt ember, aki elérte ezt
Azt a tudást, mely szerint az ember Isten örök szolgája, a tűzhöz hasonlítják.
Ha egyszer meggyújtják, képes felégetni a munka bármilyen visszahatását.
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tyaktva karma-phalasarigam
nitya-trpto nirafraya}J
karma1Jy abhipravrtto 'pi
naiva kincit karoti sa}J

tyaktva-feladván; karma-phala-asarigam -a gyümölcsöző eredmé
nyekhez valé ragaszkodást; nitya-mindig; trpta}J -megelégedvén; nini
sraya}J -mindenféle menedék nélkül; karmal]i-cselekvésben; abhipra
vrtta}J -teljesen lefoglalt; api-ennek ellenére; na -nem; eva -bizonyára;
kincit-bármit; karoti-tesz; sa}J -ő
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FORD ÍTÁ S
Feladván minden ragaszkodást, melyek tettei gyümölcseihez fűzik,
bár mindenféle munkát végez, mégis elégedett mindig, független, és
mentes az anyagi cselekedetektől.
MAGYARÁ ZAT
A tettek kötelékeitől való megszabadulás csupán a Kr�Qa-tudatban lehet
séges, amikor az ember mindent Ő érte tesz. Tiszta szeretetből végzi
munkáját az Istenség Legfelsőbb Személyisége kedvéért, ezért nem akarja
magának munkája eredményeit. Még személyes létfenntartása miatt sem
aggódik; mindent Kr�Qára bíz. Azzal sem törődik, hogy különböző dolgokat
szerezzen magának, vagy megvédje a már tulajdonában levőket. A tőle
telhető legjobban végzi feladatát, minden mást Kr�Qára bíz. Az ilyen
kötetlen személy mindig mentes a jó és rossz visszahatásoktól, s ez olyan,
mintha semmit sem cselekedne. Ez az akarma, vagyis a gyümölcsöző,
visszahatások nélküli cselekvés jele. Minden más cselekvés, ami nem Kr�Qa
tudatú, megköti végrehajtóját, s ez az előzőekben már említett vikarma
(bőnös cselekedet) igazi jellege.
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nirtiSfr yata-citttitmti
tyakta-sarva-parigraha}J
stirfram kevalam karma
kurvan ntipnoti kilbi$am

nirtisf}J -nem kívánva az eredményt; yata -szabályozott; citta-titmti
elmét és lelket (fenntartván); tyakta feladván; sarva-minden; parigra
ha}J -birtoklási érzet minden tulajdon felett; stirfram-a testet és lelket
(fenntartva); kevalam-csak; karma-munka; kurvan-így cselekedvén;
na-sohasem; tipnoti-szerez; kilbi$am -bűnös visszahatásokat
-

FORD ÍTÁ S
Az ilyen értelmes ember feladja a tulajdonaihoz füzödö összes
birtoklásérzetét, és elméjén valamint értelmén uralkodva csupán a
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minimális életszükségletért cselekszik. Aki ily módon dolgozik, arra
nem hatnak a bűnös visszahatások.
MAGYA RÁZAT
A Kr�i:ia-tudatú személy nem számít tetteinek jó vagy rossz ered
ményeire. Elméjét és értelmét teljesen uralma alatt tartja. Tudja, hogy
szerves része a Legfelsőbbnek, ezért a ráeső alárendelt szerep nem a saját,
hanem a Legfelsőbb választása, és minden Őtőle függ, miként a kéz sem a
saját, hanem az egész test erőfeszítése révén mozog. A Kr�i:ia-tudatú
személy mindig a Legfelsőbb kívánságához igazodik, mert személyes
érzékkielégítő vágyai nincsenek. Éppen úgy működik, mint egy gépalkatrész,
melynek karbantartása olajozást és tisztítást igényel.' Így a Kr�i:ia-tudatú
embernek is fenn kell tartania magát munkájából, hogy egészséges és
alkalmas legyen Isten transzcendentális szolgálatára. Ezért ő immunis
törekvéseinek visszahatásaival szemben. Az állathoz hasonlóan, neki
sincsen tulajdonjoga, még saját teste felett sem. A gonoszlelkű gazda néha
leöli a tulajdonában lévő állatot, ám az állat nem tud tiltakozni; nincs igazi
függetlensége. Az önmegvalósítással teljesen lefoglalt Kr�i:ia-tudatú sze
mélynek nagyon kis ideje van arra, hogy - tévesen - bármi anyagi tárgyat
birtokoljon. Teste fenntartása érdekében sem tartja szükségesnek a tisz
tességtelen pénzszerző módszerek alkalmazását Ezért az efféle anyagi
dolgok nem fertőzik be őt; cselekedeteinek összes visszahatásától védve van.

22. VERS

� l•ll�� Attttt(: 1
61{: f'e(I�fü:{t � ti�1fq Wf �� 1 1 � � U

�t�ll"SI�

yadrccha-labha-santu${O
dvandvatito vimatsaral;
samal; siddhav asiddhau ca
krtvapi na nibadhyate

yadrccha -magától; labha -nyereség; sanlU${a/; elégedett; dvandva
kettősség; atita/;-túlhaladt; vimatsaral;-irigységtől mentes; samal; -ren
díthetetlen; siddhau -sikerben; asiddhau-kudarcban; ca -is; krtva-cse
lekedvén; api-habár; na-sohasem; nibadhyate -befolyásolja
-
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FORD ÍTÁ S

Sohasem kötik tettei az olyan cselekvőt, aki elégedett a számára
önként kínálkozó nyereséggel, megszabadult az ellentétpároktól, nem
irigy, és rendíthetetlen a sikerben és kudarcban egyaránt.
MAGYARÁZAT
A Kr�l).a-tudatú személy nem sok kísérletet tesz még teste fenntartására
sem. Megelégszik a számára magától kínálkozó nyereséggel, nem kéreget és
nem kölcsönöz - becsületesen dolgozik legjobb képessége szerint. Elégedett
azzal, amihez tisztességes munkája által jutott, ezért független létfenntar
tásában. Nem engedi, hogy bárki munkája megzavarja saját, Kr�l).a-tudatú
cselekedeteit. Kr�l).a szolgálata kedvéért azonban bármilyen munkában részt
vehet anélkül, hogy az anyagi világ kettösségei zavarnák. Ezek az ellentét
párok a hőség és hideg, fájdalom és boldogság stb. formájában érzékelhetők.
A Kr�l).a-tudatú személy a kettősségek felett áll, mert Kr�l).a kedvéért
semmilyen munkától sem riad vissza. Ezért rendíthetetlen ő a sikerben és
kudarcban egyaránt. Ezek a jelek a teljes transzcendentális tudás elsajá
tításakor jelentkeznek.
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gata-sarigasya muktasya
jnanavasthita-cetasa}J
yajnayacarata}J karma
samagrani praviliyate

gata-sarigasya -független az anyagi természet kötőerőitől; muktasya -a
felszabadultté; jnana-a vasth ita- a transzcendencia állapotában; cetasa}J
az ilyen bölcsességé; yajnaya -Yajfla ( Kf�l).a) kedvéért; acarata}J-így
cselekedvén; ka rm a munka; samagram -teljesen; pra viliyati-beleolvad
-

FORD ÍTÁ S
Az anyagi természet kötöeröitől független, teljesen a transzcendentális
tudásban élő ember munkája egészében a transzcendensbe olvad.

260

Negyedik Fejezet
MAGYARÁZAT

Ha az ember teljesen Kr�i:ia-tudatú lesz, megszabadul minden kettősség
től, s így az anyagi kötőerők szennyezödésétől is. Azért képes felszabadulni,
mert ismeri Kr�i:iához fűződő eredeti helyzetét, s így elméje eltéríthetetlen a
Kr�i:ia-tudattól. Következésképpen bármit is tegyen, azt Kr�i:táért, az
elsődleges Vi�i:iuért teszi. Ezért védikus nyelven valamennyi tette áldozat,
mert annak hívják mindazt, ami a Legfelsőbb Személy, Kr�i:ia örömét
szolgálja. Minden ilyen munka biztosan a transzcendensbe olvad egészen,
így az ember nem fog szenvedni az anyagi visszahatásoktól.
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brahmarpa1Jariz brahma havir
brahmagnau brahmafJ.d hutam
brahmaiva tena gantavyariz
brahma-karma-samadhina

brahma-lelki természet; arpa lJ. am -hozzájá ru lás ; brahma-a Legfel
sőbb; havil;z -vaj; brahma -lelki; agnau-az emésztés tüzében; brahma
IJd -a szellemi lélek által; hutam-felajánlott; brahma -lelki birodalom;
eva-bizonyára; tena -tőle; gantavyam -elémi; brahma-lelki; karma
cselekedetek; samadhina- teljes felszívódással
FORD ÍTÁ S
A Km1a-tudatban teljesen elmélyedő személy biztosan eljut a lelki
birodalomba, mert teljes mértékben hozzájárult a lelki tettekhez,
melyekben a teljesítés abszolút, és amit feláldoznak, az ugyanolyan lelki
természetű.
MAGYARÁZAT
Ez a vers azt írja le, miként vezethetik az embert a Kr�i:ia-tudatú tettek
végül a lelki célhoz. A Kr�i:ia-tudat különféle cselekedeteiről a következő
versek írnak. Egyenlőre csak a Kr�i:ia-tudatú tettek elvéről olvashatunk. Az
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anyagi fertőben megrekedt és feltételekhez kötött léleknek, bár az anyagi
atmoszférában cselekszik, ki kell kerülnie az ilyen környezetből. Ezt a célt
szolgálja a Kr�Qa-tudat folyamata. Hogy ez miképpen történik, arra példa a
túlzott tejfogyasztástól gyomorbántalmakban szenvedő ember esete, akit egy
másik tejféle, vagyis a túró hoz helyre. Az anyagi bajokban elmerült lelket a
Kr�Qa-tudatban végrehajtott tettek gyógyítják ki, ahogyan a Bhaga vad
gftti itt közzé teszi. Ez a folyamat általában yajiiaként, vagyis kizárólag
Vi�QU (Kr�Qa) érdekében végzett tettekként ( áldozatokként) ismeretes.
Minél több Kr�Qa-tudatú, tehát csakis Vi�QU örömét szolgáló cselekedetet
hajtunk végre az anyagi világban, annál inkább lelkivé válik az atmoszféra a
teljes felszívódás által. A brahman lelki természetűt jelent Isten transzcen
dentális teste sugarait pedig brahmajyotinak, a Parabrahman (Kr�Qa)
ragyogásának hívják. Minden létező a brahmajyotiban van, de a maya,
vagyis az érzékkielégítés által befedettjyotit anyagnak hívják. A Kr�1.1a-tudat
által azonnal el lehet távolítani ezt a materiális fátyolt Így a Kr�1.1a-tudat
érdekét szolgáló áldozás, az ilyen áldozást vagy hozzájárulást fogyasztó fél,
maga a folyamat, a közreműködő és az eredmény együttesen mind Brahman
- vagyis az Abszolút Igazság.
A mayaval befedett Abszolút Igazságot tehát anyagnak hívják. Í gy az
Abszolút Igazság szolgálatában alkalmazott, annak az ügyével összekap
csolt anyag visszanyeri lelki tulajdonságát. A Kr�1.1a-tudat az a folyamat,
amivel az illuzórikus tudatot Brahmanná, vagyis a Legfelsőbbé változtatjuk
át. Az elme Kr�1.1a-tudatban való teljes elmélyedését samadhinak vagy
transznak nevezik. Bármit is tegyünk ilyen transzcendentális tudatban, azt
yajiiának, vagyis az Abszolút kedvéért végzet áldozatnak hívjuk. A lelki
tudat ezen állapotában a közreműködő, a hozzájárulás, a fogyasztás, az
áldozat végrehajtója és az eredmény vagy a végső nyereség mind eggyé válik
az Abszolútban, vagyis a Legfelsőbb Brahmanban. Ez a Kr�1.1a-tudat
módszere.

25. VERS

daivam evapare yajnam
yoginal) paryupasate
brahmagnav apare yajnam
yajnenaivopajuh vati

262

Negyedik Fejezet

daivam-a félistenek (imádata); eva-így; apare-néhányan; yajfiam 
áldozat; yoginal)-a misztikusok; paryupdsate-tökéletesen imádja; bra
hma-az Abszolút Igazság; agnau-tüzében; apare mások; yajfiam 
áldozatot; yajfiena -áldozattal; eva-ily módon; upajuhvati-imádja
-

FORD ÍTÁ S
Némely yogi a félisteneket imádja tökéletesen, különféle áldozatokat
ajánlva fel nekik. Mások a Legfelsőbb Brahman tüzébe ajánlják
áldozataikat.
MAGYARÁZAT
Az előző vers szerint a kötelességét Kr�1.1a-tudatban végzőt tökéletes
yoginak vagy elsőrangú misztikusnak is hívják. De vannak, akik a félistenek
részére végeznek hasonló áldozatokat, mások pedig a Legfelsőbb Brahman
nak, vagyis a Legfelsőbb Ú r személytelen arculatának. Tehát a különféle
kategóriák szerint különféle áldozatok vannak. A sokféle végrehajtó áldo
zatvégzése csupán látszólag eltérő. A valódi felajánlás a Yajflaként is ismert
Legfelsőbb Személy, Vi�1.1u kedvéért történik.
A különféle áldozatokat két fő csoportba sorolhatjuk: 1 ) a világi javak
feláldozása és 2) áldozat a transzcendentális tudás elérése érdekében. Akik
anyagi (és ezért ideiglenes) boldogságra vágynak, földi javaikat a félistenek
kielégítésére ajánlják, pl. Indrának, Vivasvannak stb. Az imperszonalisták
azonosságukat áldozzák a személytelen Brahmanba való beleolvadás révén.
A félistenek a Legfelsőbb Ú r által az összes anyagi ténykedés - mint az
univerzum ellátása hővel, fénnyel, vízzel stb. - fenntartására és felügye
lésére kinevezett nagyhatalmú élőlények. Az anyagi jólétet kivánók a
félisteneket imádják a védikus szertartásoknak megfelelően, különféle
áldozatok végrehajtásával. Őket bhav-isvara-vadiknak vagy sokisten
hívőknek nevezik. De mások ( akik az Abszolút Igazság személytelen
arculatát imádják, s a félistenek testét ideiglenesnek tekintik) egyéni
azonosságukat áldozzák a Legfelsőbb tüzébe, s ezáltal a Legfelsőbb létébe
olvadva véget vetnek egyéni életüknek. Ezek az imperszonalisták idejüket
filozófiai spekulációval töltik, a Legfelsőbb transzcendentális természetének
megértése érdekében. Más szóval: a munka gyümölcséért dolgozók az
anyagi élvezet miatt mondanak le javaikról, míg az imperszonalisták anyagi
megjelöléseiket áldozzák fel a Legfelsőbb létébe való beolvadásért. Az
irnperszonalista számára a Legfelsőbb Brahman az áldozás tüzoltára,
melyen a Brahman lángja felemészti az önvalót. Azonban a Kr�i:rn-tudatú
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személy - mint Arjuna - mindent feláldoz, hogy Kr�1.1a kedvében járjon:
összes anyagi tulajdonát és önmagát is. Így ö elsőrangú yogI, ám egyéni létét
nem veszíti el.

26. VERS

>.ífl:tt<:.1wt1P�4104� ij4+ttflf1 � 1
��,c()�tt4t'1r4 (P�1flf1 � 11 ��11
frotr<idfnfndriydlJY anye
samyam<igni:ju juhvati
fobdadfn vi:jayan anya
indriy<igni:ju juhvati
frotra-adfni-a hallás folyamata; indriy<itJi-érzékek; anye-mások;
samyama -visszatartással; agni:ju - a tűzben; juh vati-felajánlja; fobda
adfn -hangvibráció stb.; vi:jay<in -az érzékkielégítés tárgyai; anye
mások; indriya -érzékszerveké; agni:ju-tüzben; juh vati-feláldozza

FORD ÍTÁ S
Némelyek hallásukat és az érzékeket áldozzák a fegyelmezett elme
tüzébe, mások a hangot és az érzékek egyéb tárgyait öntik az áldozati
lángok közé.
MAGYARÁZAT
Az emberi élet négy asramjának vagy rendjének (brahmacart, grhastha,
vanaprastha és sannyasa) az a szándéka, hogy segítse az embereket
elsőrangú yogikká vagy transzcendentalistákká válni. Az emberi élet nem
arra való, hogy az állatokhoz hasonlóan az érzékkielégítésnek éljünk, ezért a
négy asramát úgy tervezték, hogy követőjük lelki élete tökéletessé válhasson.
A brahmacartk, vagyis a hiteles lelki tanítómester felügyelete alatt élő nőtlen
tanulók úgy uralkodnak az elméjükön, hogy elállnak az érzékkielégítéstöl. Ez
a vers úgy utal rájuk, mint akik feláldozzák a hallás folyamatát és az
érzékeket a szabályozott elme tüzében. A brahmacart csupán a Kr�1.1a
tudattal kapcsolatos szavakat hallgatja. A megértés alapelve a hallás, ezért a
tiszta brahmacart a harer n<im<inukírtanammal ( Isten dicsőségének hallá
sával és vibrálásával) teljesen lefoglalja magát. Kerüli az anyagi hangvib
rációt, öt a Hare Kr�1.1a mantra transzcendentális vibrációja köti le. A
bizonyos fokú érzékkielégítés engedélyével rendelkező grhasthák („háztar-
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tók") nagy mértékletességgel végzik az ilyen tetteket. Az emberi társadalom
fejlődési tendenciája általában a nemi élet, a mámorító szerek és a
húsfogyasztás felé hajlik, ám a fegyelmezett háztartó nem engedi meg
magának a korlátlan szexuális életet és a többi érzékkielégítést. Ezért a
vallás elvén alapuló házasélet minden egyes civilizált társadalomban jelen
van, mert ez a mérsékelt nemi élet módja. Ez a korlátozott, ragaszkodás
nélküli nemi élet is egyfajta yajfla, mert a mértéket tartó házasember
feláldozza az érzékkielégítés iránti általános hajlamát a magasabbrendü
transzcendentális élet érdekében.

27. VER S

(1qluftf.��Cf'q)fU1 s1101;iqlf01 � 1
3fk•H1�q:íl•11�1 p �191c{tf� l l �\9 1 1
sarvti1Jindnya-karmti1JÍ
prli1Ja-karmti1JÍ capare
atma-samyama-yogagnau
juhvati jriana-dipite
sarvti1JÍ- minden; indriya- érzék; karmti1JÍ-tevékenységek; prti1Ja
karmti1Ji-az életlélegzés tevékenységei; ca-is; apare-mások; titma
samyana - az elmén uralkodva; yoga -összekapcsoló folyamat; agnau 
tüzében; juh vati-felajánlja; jriana-dipite- az önmegvalósítás utáni
vágyakozás miatt
FORD ÍTÁS

Akiket az elme és az érzékek szabályozására irányuló önmegvalósítás
érdekel, azok az összes érzékek működését, valamint az életeröt
(lélegzést) ajánlják áldozatként a fegyelmezett elme tüzébe.
MAGYARÁZAT
Itt a Patafljali tanította yoga-rendszerre találhatunk utalást. Patafjl ali



Yoga -sütrája p ratyag-<itmanak és pa rag-atmanak hívja a lelket. Pa rag

titmanak addig nevezik, míg csak ragaszkodik az érzéki élvezethez. A lélek a
testen belül működő tízféle levegő tevékenységeitől függ, és ez a lélegzés
folyamata által érzékelhető. A Patafjl ali-féle yoga a testlevegő működésének
technikai úton történő szabályozását tanítja. Ennek célja, hogy a belső
levegő működései végül is alkalmazhatók legyenek a lélek anyaghoz való
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ragaszkodásának megtisztítására. E yoga-rendszer szerint a végső cél
a pratyag-<itma , azaz visszavonulás minden anyagi cselekedettől. Az
érzékek és a cselekvő szervek kölcsönösen hatnak egymásra: a fül a hallásra,
a szem a látásra, az orr a szaglásra, a nyelv az ízlelésre, a kéz a tapintásra.
Ily módon mindegyiket az önvalón kívüli cselekedetek foglalják le. Ezeket
hívják pr<il)a-vayu tevékenységeknek. Az ap<il)a-vayu lefelé megy, az
udana-vayu felfelé, a samana-vayu az egyensúlyt szabályozza, a vyana
vayu pedig az összehúzódást és a kiszélesedést segíti elő. A megvilágosodott
tudatú mindezt az önmegvalósítás kutatására alkalmazza.

28. VERS

�QQ,i(ijc(rQ,I �•itf,l(ijtllq( 1
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dravya-yajfias tapo-yajfia
yoga-yajfias tath<ipare
svadhyaya-jfiana-yajfias ca
yataya!J, samsita-vrat<ilJ,

dravya-yajna!J, -feláldozván a tulajdonokat; tapo-yajfialJ, - áldozat ön
fegyelmezés által;yoga-yajna!J, -áldozás a nyolcfokú misztika által; tath<i
ily módon; apare-mások; svadhyaya -áldozás a Vedák tanulmányozása
által; jfiana-yajfialJ, -áldozat a transzcendentális tudásbeli fejlődés által;
ca -is; yataya!J, -megvilágosult; samsita -szigorú; vratalJ, -fogadalmakat

FORD ÍTÁ S
Vannak mások, akik azután, hogy anyagi javaikat a szigorú önfegyel
mezésbe áldozván megvilágosultak, szigorú fogadalmakat tesznek, és a
nyolcfokú misztika yogáját gyakorolják; míg mások a Vedákat tanul
mányozzák, hogy elörehaladhassanak a transzcendentális tudásban.
MAGYARÁZAT
Ezeket az áldozatokat több kategóriába lehet csoportosítani. Vannak
emberek, akik különféle jótékonysági célokra áldozzák javaikat. Indiában a
gazdag kereskedők közössége és a hercegi családok sokféle jótékonysági
intézményt nyitnak, mint pl. dharmas<il<i, anna-k$etra, a tithi-sal<i, anatha-
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laya, vidyapftha stb. Más országokban is akadnak szép számmal kórházak,
aggok otthonai és hasonló jótékonysági létesítmények, melyek ingyenes
ételellátást, oktatást és orvosi kezelést biztosítanak a szegények számára.
Az efféle jótékonysági cselekedeteket együttesen dra vyamaya-yajriának
hívják. Egyesek a felsőbb bolygók elérése, vagyis a magasabbrendű élet
érdekében önszántukból sok olyan önfegyelmező cselekedetnek vetik alá
magukat, mint pl. candrayana és caturmasya . Ezek a folyamatok szent
fogadalmakat és bizonyos szigorú szabályok betartását jelentik. A catur
masya fogadalmát tartó például az esős évszak négy hónapja alatt Uúliustól
októberig) nem borotválkozik, tartózkodik bizonyos ételektől, naponta csak
egyszer étkezik, s nem mozdul el otthonról. Az élet kényelmességeinek ilyen
feláldozását tapomaya-yajriának hívják. Ismét mások különféle misztikus
yogával foglalkoznak, pl. a Pataiíjali-félével, hogy az Abszolút létébe
olvadjanak, esetleg ha{ha-yogá val vagy pedig a$f<Iriga-yogá val az egyes
siddhik (misztikus képességek) elérése végett Némelyek szent zarándok
helyekre utaznak. Ezeket a gyakorlatokat együttesenyoga-yajriának hívják,
vagyis olyan áldozatoknak, melynek célja egy bizonyos fajta tökéletesség
elérése ebben az anyagi világban. Megint mások a Vedák különböző részeit
tanulmányozzák, főleg az Upani$adokat, a Vedanta-sütrát vagy a sarikhya
filozófiát Ezeket együtt svadhyaya-yajriának vagy a tanulás általi áldozat
nak hívják. Ezek a yogik mind hűen végzik a különféle áldozatokat a
magasabbrendű élet reményében. A Kfg1a-tudat azonban különbözik
ezektől a folyamatoktól, mert ez a Legfelsőbb Úr közvetlen szolgálata. A
Kfg1a-tudatot a fentiekben említett áldozatfajták egyikével sem lehet elérni,
hanem kizárólag az Ú r és az Ő hiteles bhaktája kegye által. Ezért a Kr�Qa
tudat transzcendentális.

29. VERS

3fCfR � m11f �sqi;j (f� 1
suo11q191•1Jt � s11011+1q<1
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apane juhvati pralJ.am
pr<I1J.e 'panam tathapare
pr<l1J.<Ipana-gatf ruddhva
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pr<i!J<iy<ima-pareiya!J<if:z
apare niyat<ih<ir<if:z
pr<i!J<in pr<i!Je$U juhvati
ap<ine-lefelé ható levegőben; juh vati- felájánl; pr<i!Jam-a kifelé ható
levegő; pr<il}e-a kifelé menő levegőben; ap<inam -lefelé ható levegő;
tath<i-szintén; apare -mások; prcl!Ja -kifelé menő levegő; ap<ina-lefelé
ható levegő; gatf-mozgást; ruddh v<i-szabályozván; prcl!J<iy<ima -transz,
amit a lélegzés beszüntetésével érnek el; par<iya!J<if:z -hajlamosak erre;
apare-mások; niyata szabályozott; <ih<ir<if:z -étkezés; pr<i!J<in-kifelé
menő levegő; pr<i!Je$U -a kifelé menő levegőben; juhvati-áldoz
-

FORD ÍTÁ S
Ismét mások a lélegzetszabályozással akarják elérni a transz
állapotát, s ennek érdekében a következőket gyakorolják: megáll ítják a
kilégzést a belégzésben, a belégzést pedig a kilégzésben, míg végül is a
lélegzet teljes leállításával transzba nem merülnek. Némelyikük az
étkezés csökkentésével kilélegzést áldoz a kilélegzésbe.
MAGYARÁZAT
Ezt a lélegzésfolyamatot szabályozó yogát pr<if}<iy<imának hívják, amit
kezdetben a ha(ha-yoga különféle ülőhelyzeteivel gyakorolnak. Ezeket a
folyamatokat az érzékek szabályozására ajánlják, hogy az ember fejlődni
tudjon a lelki megvalósításban. Ez a gyakorlat magába foglalja a testen belüli
levegő szabályozását, hogy így lehetővé tegye az egyidejűleg ellenkező
irányban történő haladását. Az ap<ina levegő lefelé, a prcl!Ja pedig felfelé
megy. A pr<if}<iy<ima yogi az ellenkező légzést gyakorolja, míg csak az
áramlatok semlegessé nem válnak a pürakában vagy egyensúlyban. A
belélegzésbe ajánlott kilélegzést recakának hívják. Ha teljesen megszűnt
mindkét légáramlat, azt kumbhaka-yogának nevezzük. E yoga gyakor
lásával sok-sok évvel meghosszabbíthatja életét a yogi. Ezzel szemben a
Kr�r:i.a-tudatú személy automatikusan ura lesz érzékeinek, mert mindig az Ő
transzcendentális szerető szolgálatában cselekszik. É rzékei állandóan Kr�r:i.a
szolgálatával vannak lefoglalva, így nincs lehetősége arra, hogy más (anyagi
dolog) kösse le őket. Az anyagi test halála után természetes módon Sri
Kr�r:i.a transzcendentális világába jut, azon nyomban eléri a felszabadulást,
következésképpen nem tesz külön kisérletet földi élete meghosszabbítására.
A Kr�r:i.a-tudatú személy már a transzcendentális síkon kezdi, és állandóan
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ilyen tudatban van. Ezért nem esik vissza, s végül késedelem nélkül behatol
az Ú r lelki világába. Az étkezés csökkentése automatikusan megtörténik, ha
az ember csak Kr�Qa-prasadát, vagyis előzőleg az Ú rnak felajánlott ételt
fogyaszt. Az étkezés csökkentése nagyon sokat segít az érzékek szabályozá
sában. Ha nem vagyunk képesek uralkodni érzékeinken, akkor lehetetlen
kiszabadulni az anyagi kötelékekből.

30. VERS

�s� �ijrc.c;.1 �: 1
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sarve 'py ete yajfia-vido
yajfia-k$apita-kalma$iil;.
yajfia-Si$fdmrta-bhujo
yanti brahma sanatanam

sarve-mind; api-habár látszólag különbözőek; e/e-mindezek; yajfia
vida}J. -ismervén az áldozat szándékát; yajfia -áldozatok; k$apita -meg
tisztulván ezek eredményeitől; kalma$iil;. -bűnös visszahatások; yajfia
Si${a -az ilyen yajiia-végzés eredményeként; amrta-bhuja}J.-akik meg
ízlelték ezt a nektárt; yanti-eljutnak; brahma -a legfelsőbb; sanatanam
örök atmoszférába
FORD ÍTÁ S

Ezek a személyek, akik ismerik az áldozat célját, mind megtisztulnak
a bűnös visszahatásoktól, majd az ilyen áldozati maradék nektárának
megízlelése után a legfelsöbb, örök atmoszférába jutnak.
MAGYARÁZAT
A különféle áldozatok - vagyis: a tulajdon feládozása, a Vedák vagy
filozófiai doktrínák tanulmányozása és a yoga-rendszer gyakorlása leírásából kitűnik, hogy mindegyikük célja az érzékek feletti teljes uralom
megszerzése. Az anyagi lét legfőbb oka az érzékkielégítés, ezért addig nincs
esély a teljes tudásból, teljes boldogságból és örök létből álló szint elérésére,
míg el nem rugaszkodunk az érzékkielégítés síkjáról. Ez az örökkévaló szint
nem más, mint az örökkévaló B rahman atmoszféra. A fentiekben említett
áldozatok segítik megtisztulni az embert az anyagi lét bűnös visszahatá
saitól. Ez a fejlődés nemcsak boldoggá és gazdaggá teszi az egyént ebben az
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életben, de teste elhagyása után Isten örök birodalmába is segíti, ahol vagy a
személytelen Brahmanba olvad, vagy pedig Kr�1.1ával, az Istenség Legfel
sőbb Személyiségével fog társulni.

3 1 . VERS

nayam /oka 'sty ayajiiasya
kuto 'nyal} kuru-sattama
na-sohasem; ayam -ez; lokal} -bolygó; asti-van; aya1nasya-az
ostobáé; kutal} -ho1; anyal}-másik; kuru-sattama-óh, Kuruk legjobbja

FORD ÍTÁ S
Ó h, Kuru dinasztia legjobbja, áldozat nélkül sohasem élhet az ember
boldogan ezen a bolygón vagy ebben az életben, még kevésbé a
következöben.
MAGYARÁZAT
Bármilyen anyagi létformában legyen is az élőlény, soha nincs tisztában
igazi helyzetével. Más szóval, jelenlétünk az anyagi világban bűnös életeink
sokszoros visszahatásainak köszönhető. A tudatlanság a bűnös élet oka, a
vétkekkel teli élet pedig az anyagi lét folytatását idézi elő. Az emberi élet az
egyetlen kibúvó, amin keresztül megszabadulhatunk a béklyóktól. Ezért a
Vedák úgy adják meg az esélyt a menekülésre, hogy először a vallás
(dharma), a gazdasági kényelem (artha ) és a fegyelmezett érzékkielégítés
(kama ) útját mutatják, s végül a nyomorúságos helyzetből való teljes
kiszabadulást (mok$a ) tanítják. A vallás vagy az előzőekben említett
különféle áldozatok útja automatikusan megoldja a gazdasági problé
máinkat. A yajna végrehajtásával elegendő mennyiségű élelemhez, tejhez
stb. jutunk, még az ún. népességszaporulat ellenére is. A test teljes ellátása
után természetesen az érzékek kielégítése a következő lépés. Ezért a
szabályozott érzékkielégítés érdekében a Vedák szent házasságot írnak elő.
Ezáltal az ember fokozatosan felszabadul anyagi rabságából. A felszabadult
élet legteljesebb tökéletessége a Legfelsőbb Ú rral való társulás. Mint az
előző versek írták, a tökéletességet a yajna végzésével lehet elérni. De ha
valaki nem hajlamos a Vedák szerinti yajna végzésére, hogyan remélhet
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boldog életet? A felső bolygókon az anyagi kényelem különböző fokozatai
találhatók, és a különféle yajnák végzőire minden esetben mérhetetlen öröm
vár. Ám a legnagyobb elérhető boldogság az, ha a Kni:ia-tudat gyakorlásával
az ember eljut a lelki bolygókra. Ezért a Kr�i:ia-tudatú élet a megoldás az
anyagi lét összes problémájára.

32. VERS
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evariz bahu-vidha yajiia
vitata brahmal'}o mukhe
karma-jan viddhi tan sarvan
evariz jiiatva vimok�yase

evam-ily módon; bahu-vidhab -különféle; yajiiab -áldozatok; vita
tab -széleskörü; brahmarJab-a Vedáké; mukhe- szájából; karma-jan
munkából született; viddhi-ismerd meg; ta-őket; sa rvan -mindet;
evam-így; jiiatva-tudván; vimok�yase-fel fogsz szabadulni
FORD ÍTÁ S
A Vedák helyeslik a különféle áldozatokat, melyek mind másfajta
munkából születnek. Ha így ismered őket, felszabadulsz.
MAGYARÁZAT

A Vedák sokféle áldozatot ajánlanak a különböző munkások számára.
Miután az emberek nagyon mélyre süllyedtek a testi életfelfogásban, ezeket
oly módon írták elő, hogy az ember teste, elméje és értelme felhasználásával
végezheti azokat. Ugyanakkor mindegyik yajnát a testtől való meg
szabadulás érdekében ajánlják. Ezt itt Maga az Ú r erősíti meg.

33. VERS
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freyan dravyamayad yajfiaj
jnana-yajrial) parantapa
sarvam karmakhilam partha
jfiane parisamapyate
freyan-nagyobb; dravyamayat-az anyagi javaknál; yajriat-áldo
zatnál; jfiana-yajrial)-a tudás feláldozása; parantapa -óh, ellenség fe
nyítője; sarvam -minden; kanna -tett; akhilam-teljességben; partha
óh, Prtha fia; jriane-tudásban; parisamapyate-tetőzik

FORD ÍTÁ S
Ó h, Ellenség Fenyítője, a tudással végzett áldozat többet ér az anyagi
javak áldozatánál. Ó h, Prtha fia, a munka felajánlása végezetül a
transzcendentális tudásban éri el tetőfokát.
MAGYARÁZAT
Minden áldozat célja a teljes tudás elérése, majd az anyagi szenvedésektől
való megszabadulás, és végül a Legfelsőbb Személy transzcendentális
szerető szolgálata ( Kr�i:ia-tudat). E különféle áldozati cselekedeteket mind
amellett misztika lengi körül, amit meg kell ismernünk. Az áldozatok néha
különböznek formailag, a végrahajtó sajátságos hite szerint. Ha az áldozat
végrehajtójának hite elérte a transzcendentális tudás síkját, akkor őt
fejlettebbnek kell tekinteni annál, aki tudás nélkül csupán az anyagi javakat
áldozza fel, mert tudás hiányában az áldozat anyagi jellegű marad, és nem
jár lelki haszonnal. Az igazi megismerés a Kr�i:ia-tudatban, a transz
cendentális tudás legmagasabb fokán éri el tetőpontját. A tudás síkjára való
emelkedés nélkül az áldozatok csak anyagi tettek. Ha elérik ezt a
transzcendentális szintet, akkor minden ilyen cselekedet lelki jellegű lesz. Az
áldozati tetteket a különböző körülményekhez mérten néha karma
ka1J.4ának (gyümölcsöző cselekedeteknek), néha pedig jnana-ka1J.cfának
(az igazságot kereső, spekulatív tudásnak) nevezzük. Jobb, ha a tudás a
végső cél.

34. VERS
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tad viddhi praJJip<itena
pariprasnena sevay<i
upadek$yanti te }fi<inam
}fi<ininas tattva-darSina}J
tat-azt (az ismeretet a különféle áldozatokról}; viddhi-próbáld megér
teni;pra!Jipatena - azáltal, hogy egy lelki tanítómesterhez fordulsz;panpra
snena -alázatos tudakozódással; sevaya-szolgálatadással; upadeksya
nti-fel fognak avatni; te- téged; jfi<inam-tudás(ban); jfi<inina}J-az ön
megvalósítottak; tattva-az igazság; darSina}J -látnokai

FORD ÍTÁ S
Fordulj egy lelki tanítómesterhez, úgy próbáld megérteni az i
gazságot! Tudakozódj alázatosan, és szolgáld öt! Az önmegvalósult
lélek képes tudásban részesíteni téged, mert ö már látta az igazságot.
MAGYARÁZAT
A lelki megvalósítás útja kétségtelenül nagyon nehéz. Ezért SrI Kr�J.la azt
tanácsolja, hogy forduljunk egy hiteles lelki tanítómesterhez, aki tagja a
Magától az Úrtól eredő tanítványi láncnak. Senki sem lehet hiteles lelki
tanítómester, ha nem tartozik a tanítványi láncba. Kr�J.la az elsődleges lelki
tanító, így az Őtőle eredő tanítványi lánc tagja képes üzenetét eredetiben
átadni. Az ostoba álszentek körében népszerű a saját folyamat kitalálása, de
.
így senki sem érhet el lelki megvalósítást A Srlmad-Bh<igavatam írja: „A
vallás útját Maga az Úr szabja ki." (dharmam tu s<ik$<id-bhaga vat
pra1Jltam ; 6.3 . 1 9 . ) Ezért az elmebeli spekuláció vagy az oktalan, üres viták
nem segítik elő a lelki életben való fejlődést. A tudásért egy hiteles lelki
tanítómesterhez kell fordulnunk. Az ilyen gurut teljes meghódolással kell
elfogadni, és hamis presztízs nélkül, cselédként kell szolgálni. Az önmeg
valósult tanítómester elégedettsége a lelki életbeli fejlődés titka. Transz
cendentális megértést akarva a tudakozódás és alázatosság a helyes
módszer. A nagytudású mesternél való érdeklődés eredménytelen mind
addig, amíg az ember nem alázatos és szolgálatkész. A guru próbára teszi
tanítványait, s ezt ki kell állni. Ha meggyőződik tanítványa komoly óhajáról,
akkor automatikusan megáldja valódi lelki értelemmel. Ez a vers a vakon
követést és az abszurd tudakozódást is elítéli. Nemcsak alázatosan kell
hallgatni a lelki tanítómester szavait, de engedelmesség, szolgálat és
kérdések által meg is kell érteni világosan mi'!dazt, amit mond. A hiteles lelki
tanítómester természeténél fogva nagyon kedvesen viseltetik tanítványa
.
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iránt. Ezért, ha a tanítvány alázatos és mindig szolgálatkész, a tudakozódás
és oktatás kölcsönössége tökéletessé válik.
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yaj jriátwi na punar moham
evam yásyasi pá1p/.ava
yena bhütány ase$áni
drak$yasy átmany atho mayi

yat-amit; jriátvá-tudván; na-sohasem; puna}J ismét; moham -illú
zió; evam- így;yásyasi- menni fogsz;pá�qava-óh, Pru:tc,iu fia; yena - ami
által; bhütáni-minden élőlé.nyt; asesá�i- teljesen; drak$yasi-1átni fogsz;
átmani-a Legfelsőbb Ulekben; atho-vagyis más szóval; mayi- Én
bennem
FORD ÍTÁ S
-

Ó h, Pi�cJu fia, ha megismerted az igazságot, nem tévedsz meg többé, s
tudni fogod, hogy minden élőlény az É n részem, Bennem van mind - az
Enyémek ök.
MAGYARÁZAT
Ha az ember tudáshoz jutott az önrnegvalósult lélektől (vagyis attól, aki a
dolgokat azok valójában ismeri), akkor annak eredményeként megtanulja,
hogy minden élőlény az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Sn Kr�i:ia
szerves része. A Kr�i;iától való különlét felfogását mayanak 1 hívják. Egyesek
úgy vélik, semmi közünk Kr�i;iához, aki csupán egy jelentős történelmi
személyiség, s hogy a személytelen Brahman az Abszolút. Valójában, mint a
Bhaga vad-gltá írja, ez a személytelen Brahman nem más, mint a Kr�i:ia
személyéből áradó ragyogás ( 1 4.27.). Kr�i;ia, az Istenség Legfelsőbb
Személyisége a mindenség gyökere. A Brahma-samhit<i (5. l .) világosan
írja, hogy Kr�i;ia, az Istenség Legfelsőbb Személyisége minden ok oka. Még
a sok millió inkarnáció is Kr�i;ia kiterjedése. A mayavad1 filozófusok
tévesen hiszik azt, hogy Kr�i:ia a sok kiterjedésében elveszíti saját különálló
1 . ma-nem, ya-ez
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létazonosságát. Ez a gondolat anyagi természetű. Az anyagi világban
tapasztalható az, hogy egy tárgy elveszíti eredeti azonosságát, ha apró
részekre oszlik. De a mayavadI filozófusok képtelenek megérteni, hogy az
Abszolút esetében egy meg egy az eggyel, egy mínusz egy pedig szintén
eggyel egyenlő. Ez jellemző az abszolút világra.
Az élőlények Kfg1ához fűződő alárendelt szerepe állandó, bár szintén az
Ő kiterjedései. Az abszolút tudományról szóló, kellő ismeret hiányában
most az illúzió borít be bennünket, ezért különállóknak hisszük magunkat
Kfg1ától. Igaz, Kr�r:ia különálló részei vagyunk, ám mégsem különbözünk
Őtőle. Az élőlények testi különbözősége maya, vagyis valótlanság. Csakis a
maya hatása alatt hitte Arjuna, hogy a rokonaihoz fűződő ideiglenes testi
kapcsolata fontosabb a Kr�r:iához fűződő örök lelki kapcsolatánál. A
Bhagavad-gft<i tanításának ez a végső célja: az élőlény Kr�r:ia örök szolgája,
ezért nem választható el Ő tőle, s ha különállónak gondolja magát ( Kr�r:iától
független azonosságúnak), akkor ez maya, vagyis illúzió. Az élőlényeknek
- mint a Legfelsőbb szerve részeinek - van egy feladatuk, amit
teljesíteniük kell. Mindnyájuk létének értelme a Kr�r:iának való örömszerzés.
Erről megfeledkezvén, időtlen idők óta különböző testeket öltenek, néha
emberit, néha állatit, félistenit stb. Az efféle testi különbségeknek eredete az
Úr transzcendentális szolgálatáról való megfeledkezés. Ha az ember a
Kr�r:ia-tudat által hozzáfog Kr�r:ia transzcendentális szolgálatához, akkor
azonnal megszabadul ettől az illúziótól. Í gy kerülhetünk ki abból a tévhitből,
mely szerint a élőlény egyenlő Kr�r:iával. Az ilyen tiszta tudás csakis a
hiteles lellei tanítómestertől kapható. A tökéletes tudás azt jelenti, hogy a
Legfelsőbb Lélek, Kr�r:ia minden élőlény végső oltalma, s Ő t feladván a
független létet hirdető élőlényeket az anyagi energia ejti varázsába. Ily
módon, a különféle anyagi testtel való azonosítás révén elfeledkeznek
Kr�r:iáról. Ha ezek a megtévesztett élőlények ismét Kr�r:ia-tudatúvá válnak,
akkor ez azt jelenti, hogy a felszabadulás útján haladnak, ahogyan a Srimad
Bh<igavatam is megerősíti: „A felszabadulás azt jelenti, hogy az ember
elfogadja eredeti helyzetét, mint Kr�r:ia örök szolgája", vagyis Kr�r:ia-tudatú
lesz. (muktir hitv<inyath<i rüpam sva-rüpe1Ja vyavasthitil) ; Bh<ig . 2. 1 0.6.)
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api ced asi p<ipebhyab
sarvebhyab p<ipa-krttamab
sarvam jriana-p/avenaiva
vrjinam santari[iyasi
api- még; cet- ha; asi- vagy; p<ipebhyab- bűnösök (közül); sarve
bhyab-mindegyikük (közül); p<ipa-krttamab-a legnagyobb bűnös; sa
rvam -minden (bűnös visszahatást); jnana-p/a vena -a transzcendentlális
tudás hajójával; eva-bizonyára; vrjinam-a szenvedések óceánját; sa
ntari[iyasi sikeresen át fogod szelni
-

FORD ÍTÁ S
Még ha a bűnösök legbünösebbjének is tekintenek, képes leszel
átszelni a szenvedések óceánját, ha helyet foglaltál a transzcendentális
tudás hajóján.
MAGYARÁZAT
A Kr�i:tához fűződő kapcsolatunk, vagyis eredeti helyzetünk megértése
olyan csodálatos dolog, mely azon nyomban kimenthet bennünket a nyomo
rúság óceánjában történő, létért való küzdelemből. Az anyagi világot
néha a tudatlanság óceánjának, néha pedig égő erdőnek tekintik. Bár
mennyire is ügyes úszó valaki, az óceánban történő létküzdelem felettébb
kíméletlen. A legdicsőbb üdvözítő az, aki eljön, és kimenti az árral küszködő
úszót. A felszabadulás útja az Istenség Legfelsőbb Személyiségétől kapott
tökéletes tudás. A Kr�r:ia-tudat „hajója" nagyon egyszerű, s ugyanakkor
nagyszerű.
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yathaidh<imsi samiddho 'gnir
bhasmas<it kurute 'rjuna
jri<in<ignib sarva-karm<i!Ji
bhasmas<it kurute tath<i

yatha- mint ahogyan; edh<imsi- tüzifa; sammiddhab-lángoló; agnib
tűz; bhasmas<it-hamuvá változtatja; kurute-(így) tesz; arjuna-óh,
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Arjuna; jfi<ina-agni}J -a tudás tüze; sarva-karm<i!Ji-az anyagi csele
kedetek minden visszahatását; bhasmas<it-hamuvá; kurute-(így) tesz;
tatha-hasonlóan

FORD ÍTÁ S
Amint a lobogó lángok közt hamuvá lesz a fa, úgy hamvasztja el a
tudás tüze az anyagi cselekedetek összes visszahatását.
MAGYARÁZAT
Az önvalóról és a Felsölélekröl, valamint a kettőjük kapcsolatáról szóló
tökéletes tudást itt a tűzhöz hasonlítják. A tűz nemcsak a rossz tettek összes
visszahatását égeti fel, de a jókét is. A visszahatásnak több fokozata van:
lehet tett közbeni, érlelődő, már megkapott és előzetes. De az élőlény eredeti
helyzetéről szóló tudás minden visszahatást elhamvaszt Ha valaki teljes
ismerettel rendelkezik, akkor minden visszahatás, az elözö és az utólagos is
elhamvad. A Vedák írják: „Az ilyen ember megszabadul a jó és rossz munka
visszahatásaitól. " (ubhe uhaivai$a ete taraty amrta}J s<idh v-as<idhünl)
Brhad-dra!Jyaka Upani$ad 4.4.22.

38. VERS

na hi jfi<inena sadrfom
pa vitram iha vidyate
tat svayariz yoga-sarizsiddha}J
k<ilen<itmani vindati
na -sohasem; hí-bizonyára; jfi<inena-tudással; sadrfom-összeha
sonlítva; pavitram -megszentelt; iha -ebben a világban; vidyate -létezik;
tat-az; svayam -maga; yoga -odaadás; sarizsiddha}J -érett; k<ilena
idövel; <itmani-magában; vindati-örv end

FORD ÍTÁ S
Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a
transzcendentális tudás. Ez minden misztika érett gyümölcse, s ha
valaki megízlelte, az idővel belül örvend az önvalónak.
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MAGYARÁZAT
Ha transzcendentális tudásról beszélünk, akkor ezalatt a lélek megértését
értjük. Ezért semmi sem magasztosabb és tisztább ennél. Rabszolgaságunk
okozója a tudatlanság, felszabadulásunké pedig a tudás, mely az odaadó
szolgálat érett gyümölcse. Ennek birtokában az embernek nem szükséges
máshol kutatni a béke után, hiszen belülről örvend annak. Más szóval, ez a
tudás és béke a Kr�Q.a-tudatban éri el tetőfokát Ez a Bhagavad-gitd utolsó
szava.
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fraddhavdl labhate jri.dnam
tat-para}J. samyatendriya}J.
jri.dnam labdhvd pardm sdntim
acirel}ddhigacchati

fraddhavdn -a hittel rendelkező; labhate-eléri;jri.dnam -a tudást; tat
para}J. -erősen kitartva mellette; samyata -szabályozott; indriya}J. -érzé
kek; jfidnam-tudást; labdh vd-elérvén; pardm -transzcendentális; sd
ntim -békét; acirel}a -nagyon hamar; adhigacchati-hozzájut

FORD ÍTÁ S
A transzcendentális tudásban elmélyedt és az érzékein uralkodó,
nagyhitü ember hamarosan eléri a legfelsőbb lelki békét.
MAGYARÁZAT
Ezt a Kr�l).a-tudatú tudást csak a Kr�Q.ában szilárdan hívő, nagy hittel
rendelkező ember érheti el. Nagyhitűnek azt hívják, aki meg van győződve
arról, hogy csupán a Kr�Q.a-tudatban cselekedvén érheti el a legteljesebb
tökéletességet Ezt a hitet az odaadó szolgálat végzésével, és a Hare Kr�l).a,
Hare Kr�l).a, Kr�l).a Kr�l).a, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Hare mantra vibrálásával lehet elérni. Ez a mantrázás
megtisztítja a szívet minden anyagi szennytől. Ezenkívül meg kell tanulnunk
uralkodni az érzékek felett. A Kr�Q.ához hű, érzékeit szabályozó könnyen,
késedelem nélkül elérheti a transzcendentális tudás teljességét.
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ajnas cafraddadhanas ca
sanisayatm<i vinasyati
nayani /oko 'sti na paro
na sukhani saniiay<itmana}J
ajria}J -ostobák ( akik nem ismerik a kinyilatkoztatott Í rásokat); ca -és;
afraddadhana}J-hitetlenek (akik nem hisznek a kinyilatkoztatott Í rások
ban); ca-is; sanifaya -kétség; <itmd-személy; vinasyati-visszaesik;
na- sohasem; ayam-ezen; /oka}J-világ; asti-van; na-sem; para }J 
következő (élet); na -sem; sukham -boldogság; saniiaya -kételkedő;
dtmana}J-személynek

FORDÍTÁS
De a kinyilakoztatott Írásokban kételkedő tudatlan és hitetlen
személy nem éri el az Isten-tudatot, hanem visszaesik. A kételkedő lélek
nem boldog e világban, sem ebben az életben, sem pedig a következőben.
MAGYARÁZAT
A sok irányadó és hiteles kinyilatkoztatott Í rás közül a Bhagavad-gitd a
legjobb. A majdnem állatként élő emberek nem hisznek a kinyilatkoztatott
Í rásokban, nem is tudnak róluk. Némelyek, bár ismerik, sőt idézni is képesek
belőlük, valójában nem veszik komolyan azokat. Megint mások, bár
elismerik az olyan Í rásokat, mint a Bhagavad-git<i, nem hisznek Sri Kr�r:ia,
az Istenség Legfelsőbb Személyisége imádatában. Az ilyenek nem képesek
megmaradni a Kr�r:ia-tudatban, így idővel visszaesnek. Az említett sze
mélyek közül a hitetlenek és az állandóan kételkedők egyáltalán nem
fejlődnek. Aki nem hisz Istenben és az Ő kinyilatkoztatott szavaiban, az
semmilyen boldogságot nem talál e világban, ebben az életben vagy a
következőben. Ezért hittel kell követni a kinyilatkoztatott Í rások elveit, hogy
eljuthassunk az igazi tudás síkjára. Csakis a tudás segítségével érhetjük el a
lelki é rtelem transzcendentális szintjét. Más szóval, a kételkedő szemé
lyeknek semmiféle helyük sincs a felszabadulás lelki folyamatában. Ezért, a
siker érdekében a tanítványi lánc nagy acaryáinak nyomdokait kell követni.
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41 . VERS

yoga-sannyasta-karmd!Jam
jiiana-saiichinna-samsayam
atma-vantam na karmd!Ji
nibadhnanti dhanaiijaya
yoga -a karma-yogában végzett odaadó szolgálat; sannyasta -lemon
dott; karmd!Jam -a végrehajtóé; jiiana-tudás; saiich inna-levágva (a
tudás fejlődése által); samfoyam -kétségek; atma-vantam-szilárd az
önvalóban; na-sohasem; karmani-munka; nibadhnanti-lekötik; dha
naiijaya-óh, gazdagság meghódítója

FORDÍTÁS
Óh, Bőség Meghódítója, aki lemondott munkája gyümölcséről, kinek
kétségeit szétoszlatta a transzcendentális tudás, és aki szilárdan hor
gonyzik az önvalóban, azt nem kötik a tettek.
MAGYARÁZAT
Aki úgy követi a Bhagavad-gfta utasításait, ahogyan azt Kr�1.1a, Maga az
Istenség Legfelsőbb Személyisége tanítja, az a transzcendentális ismeret
által megszabadul minden kételytől. A teljes Kr�1.1a-tudatú már megalapo
zott tudással rendelkezik az önvalóról, mert megértette, hogy az Úr szerves
része, minek következtében kétségtelenül kiszabadult a cselekvés köte
lékeiből.
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chittvainam samfoyam yogam
ati$fhotti${ha bharata

280

Negyedik Fejezet

tasmat-ezért; ajnana-sambh ütam-a tudatlanság eredményét; hrt
stham-a szívben lakozót; jriana-tudás; asina-fegyverével; atmanalJ 
az ön valóról; chittva-levágva; enam -ezt; samfoyam-kétséget; yogam 
yogában; ati$fha-horgonyozva; utti$fha-kelj fe l é s harcolj; bharata -óh,
Bharata leszármazottja

FORDÍTÁS
Ezért a tudás kardjával hasítsd szét a kétségeket, melyek tudatlanság
ból támadtak szívedben. Óh, Bharata, állj fel a yogával felfegyverkezve,
és harcolj !
MAGYARÁZAT
Az ebben a fejezetben ismertetett yogát sanatana-yogának hívják, amely

az élőlény által végzett örök tetteket jelent. Ez a yoga két csoportra osztja az

áldozati tevékenységet az egyiket az anyagi javak feláldozásának, a másikat
pedig az önvalóról szóló tudásnak nevezi. Az utóbbi teljesen lelki cselekedet.
Ha az anyagi javak feláldozása nem kapcsolódik egybe a lelki meg
valósítással, akkor az ilyen áldozat anyagi lesz. De ha lelki szándékkal,
vagyis odaadó szolgálatban hajtják végre, akkor tökéletessé válik. A lelki
tettekhez érve úgy találjuk, hogy azok is két részre oszthatók: az önvaló ( a
lélek eredeti helyzetének) megértése, é s a z Istenség Legfelsőbb Sze
mélyiségére vonatkozó igazság felismerése. Aki Az eredeti Bhaga vad-gitti
útját követi, az nagyon könnyen megértheti a lelki tudás e két fontos
kategóriáját. Számára nem nehéz tökéletes tudást szerezni a lélekről, mint
Kr�i:ia szerves részéről. Aki könnyen megérti Isten transzcendentális tetteit,
annak hasznára válik az ilyen értelem. A fejezet elején Maga a Legfelsőbb
Személy beszélt transzcendentális cselekedeteiről. Aki nem érti meg a
Bhagavad-gftti utasításait, az hitetlen, s úgy kell tekinteni rá, mint olyanra,
aki visszaélt a Kr�i:iától kapott töredék függetlenségével. Aki ezen utasítások
ellenére sem érti meg Srt Kr�i:ia igazi természetét - Jlogy Ö az Istenség
örökkévaló, üdvösségteli és mindentudó Személyisége -, az bizonnyal
nagyon ostoba. A Kr�i:ia-tudat elveinek fokozatos elfogadásával
juk a tudatlanságot. A Kr�i:ia-tudatot különféle folyamatokkal lehet felé
leszteni: a félistenek számára végzett különböző áldozatokkal, Brahmannak
való áldozással, a cölibátus áldozatával, az Í rások szerinti házasélettel, az
érzékek fegyelmezésével, a misztikus yoga gyakorlásával, vezekléssel,
anyagi javak feláldozásával, a Vedák tanulmányozásával és a társadalmi
intézményben, a vari:iasrama-dharrnában való részvétellel. Ezeket áldoza
tokként ismerik, s mindegyikük a szabályozott cselekedeten alapszik, de
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valamennyiükben az ömegvalósítás a legfontosabb tényező. Aki ezt a célt
kutatja, az a Bhagavad-gita igazi tanulmányozója. A Kr�1.1a hitelességében
kételkedő ellenben visszaesik. Ezért ajánlatos, hogy a Bhagavad-gitdt vagy
bármelyik más Í rást egy hiteles lelki tanítómester felügyelete alatt, önáta
dással és szolgálatvégzéssel tanulmányozzuk. A hiteles tanítómester az
öröktől fogva létező tanítványi lánc tagja, ő semennyire sem tér el Kr�1.1a
utasításaitól, amelyeket a napisten hallott sok millió évvel ezelőtt. A
Bhagavad-gitát tehát annak utasításai szerint kell követni, és kerülni kell az
olyan embereket, akik az öndicséret és hatalomvágy kedvéért félrevezetnek
másokat az igazi útról. Minden kétséget kizárva Kr�1.1a a Legfelsőbb
Személy, akinek tettei transzcendentálisak. Aki ezt megérti, az már a
Bhagavad-gita tanulmányozása elején felszabadul.

Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a S nmad-Bhagavad-gitA
negyedik fejezetéhez, melynek címe: Transzcendentális tudás.

ÖTÖDIK FEJEZET

Karma-yoga cselekvés a Krsna-tudatban
.

.

.
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arjuna uvaca
sannyasam karma1Jdm kr:rrJa
punar yogam ca fomsasi
yac chreya etayor ekam
tan me brühi suniscitam

arjunal;z uvaca -Arjuna mondta; sannyasam -Iemondást; karmaJJdm 
minden tettről; kHJJa-óh, Kr�1.1a; punal;z -megint; yogam-odadó szol
gálatot; ca-és; samsasi-dicséred; yat-ami; freyal;z -hasznos; etayol;z-e
kettő közül; ekam -egy; tat-az; me-nekem; brahi-kérlek, mondd meg;
suniscitam -feltétlenül
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FORDÍTÁS
Arjuna szólt:
Ób, K�J]a, először a munka feladására kérsz, majd az odaadással
végzett munkát ajánlod. Kérlek, mondd meg nekem határozottan, a
kettő közül melyik hasznosabb?
MAGYARÁZAT
Ebben a fejezetben Kr�i:ia kijelenti, hogy az odaadó szogálatban végzett
munka jobb az unalmas elmebeli spekulációnál. Könnyebb is, mert
transzcendentális természeténél fogva megszabadítja az embert a vissza
hatásoktól. A Második Fejezet a lélekről szóló bevezető tudást és a lélek
anyagi testben levő rabságát tárgyalta. Azt is megmagyarázta, miképpen
lehet a buddhi-yoga , vagyis az odaadó szolgálat által kikerülni az anyag
börtönéből. A Harmadik Fejezet arról szól, hogy a tudás síkját elért
személynek már nincsenek végrehajtandó kötelességei. A Negyedik Feje
zetben pedig a következőt mondta Kr�1.1a Arjunának: „Mindenféle áldozati
munka a tudásban tetőzik". A fejezet végén azonban azt tanácsolta neki:
ébredjen fel, és harcoljon tökéletes tudással. Arjuna határozottságát meg
zavarta, hogy Kr�i:ia egyidejűleg hangsúlyozta az odaadó munka és a
tudásbeli tétlenség fontosságát. Arjuna megértette, hogy a tudás általi
lemondás az érzékkielégítő tettek megszüntetését jelenti. De hogyan szün
tessük be a tetteket, ha odaadó szolgálatot végzünk? M ás szóval: úgy vélte,
hogy a sannyasam -nak, vagyis a tudással való lemondásnak mentesnek kell
lennie mindenféle cselekedettől, mert a munka és a lemondás ellentétesnek
tünt számára. Úgy látszik, nem értette meg azt, miszerint a teljes tudással
végzett munka nem jár visszahatásokkal, tehát ugyanaz, mint a tétlenség.
Ezért tette fel a kérdést lemondjon-e minden munkáról, avagy teljes
tudásban dolgozzék?
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tayos tu karma-sannyasat
karma-yogo visi$yate
frf bhagavan uvaca - az Istenség Személyisége mondta; sannyasab-a
munka lemondása; karma-yogab - odaadással végzett munka; ca - is; ni
Mreyasa-karau-a felszabaduláshoz vezet; ubhau-mindkettő; tayob -a
kettő közül; tu de; karma-sannyasat-a gyümölcsöző munkáról való
lemondással összehasonlítva; karma-yogab -az odaadással vegzett munka;
visi$yate-jobb
FOR DÍTÁ S
-

A Magasztos Úr így válaszolt:
A munka lemondása és az odaadással végzett munka egyaránt a
felszabaduláshoz vezet. De a kettő közül az odaadó szolgálat a jobb.
MAGYARÁZAT
Az anyagi rabság okai az érzékkielégítésre törekvő gyümölcsöző cse
lekedetek. Az élőlény mindaddig elkerülhetetlenül vándorol a különféle
testekbe (így folytatva szakadatlanul az anyagi rabságot), amíg csak olyan
tetteket hajt végre, amelyek a testi kényelem javítását szolgálják. A Srimad
Bhagavatam így ír erről:

nünam pramattab kurute vikarma yad-indriya-prftaya apr!Joti
na sadhu manye yata atmano 'yam asann api k/efoda asa dehab
parabhavas tavad abodha-jato yavanna jijflasata atma-tattvam
yavat kriyas tavad idam mano vai karmatmakam yena sarfra-bandhab
evam manab karma vafom prayurikte avidyayatmany upadhiyamane
pritir na yavan mayi vasudeve na mucyate deha-yogena tavat
„Az emberek bolondulnak az érzékkielégítésért, és nem tudják, hogy a
szenvedésekkel teli jelen test múltbeli gyümölcsöző cselekedetük ered
ménye. Habár ez a test ideiglenes, mégis sokféleképpen és állandóan bajt
okoz. Ezért nem jó az érzékek kielégítéséért cselekedni. Az ember élete
kudarcnak tekinthető mindaddig, míg nem tudakozódik a gyümölcsöző
eredményekért végzett munka természetéről. Addig, amíg mélyre süllyed az
érzékkielégítésben, egyik testből a másikba kell vándorolnia. Habár az elme
talán elmerül a gyümölcsöző tettekben, és a tudatlanság befolyása alatt áll,
mégís szeretetet kell kifejlesztenie Vasudeva odaadó szolgálata iránt Csakis
akkor nyílik lehetőség arra, hogy az ember kiszabaduljon az anyagi lét
rabságából. " (Bhag . 5.5 .4-6. )
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Maga ajiiana (vagyis az a tudás, miszerint nem az anyagi test az énünk,
hanem a szellemi lélek) tehát nem elegendő a felszabaduláshoz. Cselekedni
kell a lélek helyzete szerint, különben nem szabadulhatunk ki az anyagi
rabságból. A Krg1a-tudatban való munkálkodás azonban nem a gyümöl
csöző cselekvés síkján történik. A teljes tudással végzett tettek elősegítik az
igazi tudásban való haladást. Kmia-tudat nélkül maga a gyümölcsöző
tettekről történő lemondás valójában nem tisztítja meg a feltételekhez kötött
lélek elméjét. Mindaddig kényszerítve vagyunk a gyümölcsöző munka síkján
cselekedni, amíg elménk nem tiszta. De a Kr�i:ia-tudatbeli munka auto
matikusan megment a gyümölcsöző tettek végeredményétől, úgyhogy nem
szükséges az anyagi síkra való újbóli alászállás. Ezért a Kr�i:ia-tudatbeli
cselekedet mindig felsőbbrendű a puszta lemondásnál, ez utóbbi álllandóan
maga után vonja a visszaesés veszélyét S rtla Rüpa GosvAmI a Bhakti
rasamrta-sindhu című művében megerősíti a Kr�i:ia-tudat nélküli lemondás
tökéletlenségét:

prapaiicikataya buddhya hari-sambandhi-vastunalJ
mumuk$ubhilJ parityago vairagyam phalgu kathyate
„Ha a felszabadulásra sóvárgó személyek lemondanak olyan dolgokról,
amik bár anyagiak, mégis kapcsolatban állnak az Istenség Legfelsőbb
Személyiségével, akkor ezt hiányos lemondásnak nevezik." (Brs. 1 . 2.256.)
A lemondás akkor teljes, ha azzal a tudattal történik, hogy minden létező Srt
Kr�i:ia tudajdona. Ezért senki se követeljen birtokjogot semmi felett. Meg
kell értenünk, hogy valójában semmi sem a miénk. Így pedig hogyan is
beszélhetnénk lemondásról? Aki tudatában van annak, hogy minden Kr�i:ia
tulajdona, az mindig lemondással él, mert ha Kr�i:ia az egyedüli birtokló,
akkor mindent az Ö szolgálatában kell alkalmazni. A Kr�i:ia-tudatbeli
cselekvés e tökéletes formája sokkal jobb, mint a mAyAvAdI iskola sannyA
sijának bármilyen fokú, mesterkélt lemondása.
3. VERS

jiieyalJ sa nitya-sannyasf
yo na dve$(i na karik$ali
nirdvandvo hí maha-baho
sukham bandhat pramucyate
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jneyab -tudni kell; sab-ő; nitya -mindig; sannyasf-a lemondott élet
rendjében élő; yab -aki; na-sohasem; dve${i-gyűlöl; na -sem; ka
rik$ati-vágyakozik; nirvandvab-mentes minden ellentétpártól; hí-bizo
nyára; maha-btiho -óh, erőskarú; sukham -boldogan; bandhat-a kö
telékekből; pramucyate -teljesen felszabadul

FORDÍTÁS
Ó h, eröskarú Arjuna, mindig sannyiisiként él az, aki nem vágyakozik
munkája gyümölcseire, és nem is gyűlöli őket. Az ilyen mentes az
ellentétpároktól, könnyen legyőzi az anyagi kötelékeket, és teljesen
felszabadul.
MAGYARÁZAT
Aki teljesen Kr�r.ta-tudatú, az mindig a lemondásnak megfelelően (sannya
siként) él, mert nem gyűlöli, és nem is kívánja tettei eredményeit. Az ilyen,
életét Kr�r.ta transzcendentális szerető szolgálatának szentelt, lemondással
élő ember teljesen képzett a tudásban, mert ismeri a Kr�r.tához fűződő eredeti
helyzetét Nagyon is jól látja, hogy Kr�r.ta az egész, ő pedig az egész szerves
része. Az ilyen tudás tökéletes, mert minőségileg és mennyiségileg is helyes.
A Kr�r.tával való egység elmélete helytelen, hiszen a rész nem lehet egyenlő
az egésszel. A helyes transzcendentális tudás tehát a következő: minőségileg
egyek vagyunk Kr�r.tával, de mennyiségileg különbözünk Tőle. Ez az igaz
transzcendentális tudás teljessé teszi az embert, aki azután semmire sem fog
vágyakozni, és semmi miatt nem fog bánkódni. Elméje mentes lesz a
kettősségektől, mert - bármit is csináljon - Kr�r.táért tesz mindent. Azután,
hogy elrugaszkodott a kettősségek síkjáról, felszabadul még evilági, anyagi
életében.
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sarikhya-yogau prthag btilab
pravadanti na parpj.itab
ekam apy asthitab samyag
ubhayor vindate phalam

sarikhya -az anyagi világ analitikus tanulmányozása; yogau -az odaadó
szolgálatban végzett munka; prthak-különböző; bti/ab -kevésbé értet-
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mesek; pravadanti-beszélnek; na-sohasem; paf)c/.ital;. -a nagy tudásúak;
ekam -egyben; api- habár; dsthital;. -vannak; samyak-teljes; ubha
yol;.-kettő közül; vindate-élvez; phalam-eredményt

FORDÍTÁS
Csak a tudatlanok mondják, hogy az odaadó szolgálat (karma-yoga)
különbözik az anyagi világ analitikus tanulmányozásától, a saókhyától.
A nagy tudásúak szerint, aki helyesen halad a két út egyikén, az
mindkettő eredményét elnyeri.
MAGYARÁZAT
Az anyagi világ analitikus tanulmányozásának célja a lét lelkének felfede
zése, mely nem más, mint Vi�1.1u, vagyis a Felsőlélek. A Srt Kr�1.1a iránti
odaadó szolgálattal együtt jár a Felsőlélek szolgálata. Az első feladat:
megtalálni a fa gyökerét; megöntözni azt a második. A sarikhya filozófia
valódi tanulója megtalálja az anyagi világ gyökerét, Vi�1.1ut, majd tökéletes
tudásban az Ő szolgálatának szenteli magát. Ezért nincs lényeges különbség
a kettő között, hiszen mindegyik célja Vi�1.1u. Akik nem ismerik a végső
eredményt, azt mondják, hogy a sarikhya és a karma-yoga szándéka nem
ugyanaz. De a bölcs tudja, hogy a két különböző folyamatnak Vi�1.1u a közös
célja.
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yat sarikhyail;. prapyate sthanam
tad yogair api gamyate
ekam sarikhyam ca yogam ca
yal;. pasyati sa pasyati

yat-ami; sarikhyail;. -a sdrikhya filozófia által; prdpyate-elérhető;
sthanam -hely; tat- azt; yogail;. -az odaadó szolgálat által; api-is;
gamyate -elérhető; ekam -egy; sdrikhyam- analitikus tanulmányozás;
ca-és; yogam -odaadással végzett cselekedet; ca-és; yal;. -aki; pa
syati-látja; sal;.-ő; pasyati-valóban lát
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FORDÍTÁS
Aki tudja, hogy odaadó munkával is elérhető az, ami lemondással, s
aki ezért a munka és a lemondás útját egynek látja - az valóban lát.
MAGYARÁZAT
A filozófiai kutatás igazi szándéka az élet végső céljának felfedezése.
Miután az önmegvalósítás az élet végső célja, ezért nincsen különbség a két
folyamat végkövetkeztetése között. A sdrikhya filozófiai kutatás által arra a
megállapításra jut az ember, hogy az élőlény nem az anyagi világ, hanem a
Legfelsőbb lélekegész szerves része. Következésképpen a léleknek semmi
köze az anyagi világhoz. Tetteinek a Legfelsőbbel kell kapcsolatban állnia.
Akkor van valójában eredeti helyzetében, ha a Kr�1.1a-tudatban cselekszik. A
sdrikhya első szakaszában el kell különülni az anyagtól, az odaadó yoga
folyamatban pedig a Kr�1.1a kedvéért végzett munkához kell ragaszkodni. A
valóságban mindkét folyamat egyforma, bár külsőleg úgy tűnik, az egyik
elkülönülést, míg a másik ragaszkodást alkalmaz. Az anyagtól való
elkülönülés azonban ugyanaz, mint a Kr�1.1ához való ragaszkodás. Aki képes
ezt látni, az valóban lát.
6.

VERS

erQHHtl ��) �:�q�: I
<íl''Pl�T ijR� wtf?q(u11Nit� 1 1
sannyasas tu mahd-hdho
dul;kham dptum ayogatal;
yoga-yukto munir brahma
na ciretJddhigacchati

�
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sannyasal; -az élet lemondott rendje; tu-de; maha-bdho-óh, erőskarú;
dul;kham-szenvedés; dptum - sújtva; ayogatal;- odaadó szolgálat nél
kül; yoga-yuktal;-az odaadó szolgálatot végző; munil; -gondolkodó;
hrahma - Legfelsőbb; na -nélkül; ciretJa -késedelem; adhigacchati- elér

FORDÍTÁS
Az ember mindaddig nem lehet boldog egyedül a tettekről való
lemondás által, míg odaadással nem szolgálja az Urat. Az ilyen
munkától megtisztult bölcsek késedelem nélkül elérik a Legfelsőbbet.
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MAGYARÁZAT

Kétféle sannylisI van: a mayavadI, aki a sárikhya filozófiát tanulmá
nyozza, és a vai�Qava sannylisI, aki a Vedánta-sütrák természetes
magyarázatát tartalmazó Bhágavatam filozófiának él. A mliylivlidI sannyli
sik is tanulmányozzák a Vedánta-sütrákat, de saját magyarázatukat, a
Sailkarliclirya által írt Sanraka-bha�yát használják. A Bhagavata iskola
tanítványai a páflcarátrikf elöírások szerint Isten odaadó szolgálatának
élnek, és ezért sokféle elfoglaltságuk van. A vai�r:iava sannylislknak semmi
közük sincs az anyagi tettekhez, ám az odaadó szolgálatban különféle
munkát végeznek. A sárikhyát és Vedántát tanulmányozó spekuláló mliyli
vadI sannylislk viszont nem ismerik Kr�r:ia transzcendentális szolgálatának
gyönyöreit Tanulmányaik unalmassá teszik őket, így néha belefáradnak a
Brahmanról való spekulálásba, s kellő tudás nélkül a Snmad-Bhaga
vatamnál keresnek menedéket. Következésképpen a Srfmad-Bhagavatam
tanulmányozásakor nehézséget tapasztalnak. Üres spekulációjuk és eröl
tetett, személytelen magyarázataik mind hasznavehetetlenek. Az odaadó
szolgálatot végzö vai�Qava sannyaslk ellenben boldogok transzcendentális
kötelességeik végrehajtása közben, és garantált az Isten birodalmába való
bejutásuk. A mayavadI sannylislk néha visszaesnek az önmegvalósítás
útjáról, és ismét anyagi tettekhez folyamodnak. Ezek a tettek filantropi
kusak, vagy altruisták, ám mégis anyagiak. A végkövetkeztetés: a Kr�r:ia
tudatban dolgozók helyzete jobb a Brahmanról spekuláló sannyaslkénál,
habár sok születés után az utóbbiak is Kr�r:ia-tudatúak lesznek.

7. VERS

�)q� ���i{T ftrftr�n�in rna-m: 1

«tt��mrr �fq � ��
yoga-yukto visuddh<itmá
vijitátmá jitendriyal;.
sarvabhütátmabhütatma
kurvann api na lipyate

1 1 \9 1 1

yoga-yuktal;.-odaadó szolgálatot végezve; visuddha-átma-a megtisz
tult lélek; vijita-átmá-önfegyelmezett; jita-indriyal;. -legyőzte az ér
zékeket; sarvabhüta-átmabhüta-átma-jószívü minden · élölénnyel szem
ben; kurvan api -habár dolgozik; na-sohasem; lzpyate -kötödik
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FORDÍTÁS
Az elméjén és érzékein uralkodó, odaadással dolgozó tiszta lélek
kedvel mindenkit, és mindenki kedveli öt. Az ilyen embert, bár
állandóan dolgozik, sohasem kötik tettei.
MAGYARÁZAT
A felszabadulás útján a Kr�i:ia-tudat által haladó kedvel minden élőlényt,
és minden élőlény kedveli öt. Ez Kr�i:ia-tudatának köszönhető. Az ilyen
személy egy élőlényt sem lát különállónak Kr�i:iától, mint ahogyan a fa
levelei és ágai sem különböznek a fától. Tudja jól, hogy a fa gyökerét öntözve
a víz eljut minden levélhez és ághoz, a gyomor táplálása pedig auto
matikusan látja el energiával az egész testet. Aki a Kr�i:ia-tudatban dolgozik,
az mindenki javát szolgálja, ezért öt mindenki szereti. Munkájával mindenki
elégedett, ezért tudata tiszta. Ebből következik, hogy teljesen ura elméjének,
s így érzékei felett is győzedelmes. A Kr�Qától való eltérésre nincs
eshetőség, mert elméje mindig Kr�r:tában horgonyzik. Az sem valószínű,
hogy érzékeit mással foglalja .le, mint az Ö szolgálatával. Semmi mást nem
akar hallani, csak a Kr�i:iával kapcsolatos témát. Egyedül Őneki felajánlott
ételt akar fogyasztani, mást nem, és csak olyan helyre akar utazni, ami
kapcsolatos Kr�r:iával; ezért érzékei fegyelmezettek. Az érzékein uralkodni
tudó pedig nem sérthet meg senkit
Most valaki megkérdezhetné: „De akkor miért volt Arjuna agresszív ( a
csatában) másokkal . szemben? Talán nem volt Kr�i:ia-tudatú?" Arjuna
viselkedése csupán felszínét tekintve volt sértő, mert - mint a Második
Fejezet ezt már megmagyarázta - a csatatéren összegyűlt harcosok mind
folytatják egyéni életüket, hiszen a lelket nem lehet elpusztítani. Lelkileg
tehát senkit sem öltek meg a kuruk�etrai csatamezön, a harcosok csupán „öl
tözéküket" cserélték fel egy másikra, a személyesen jelenlévő Kr�r:ia utasítá
sára. A kuruk�atrai csatatéren küzdő Arjuna tehát valójában egyáltalán nem
harcolt, mindössze Kr�i:ia utasításait hajtotta végre teljes Kr�i:ia-tudatban.
Az ilyen személyt sohasem kötik a munka visszahatásai.

8-9. VERS
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�qAij>;:ir.z«�frqqffitflitt'5tf?f 1
�frS(�1uftfrS(�I� � � � 11 � fi
naiva kificit karomiti
yukto manyeta tattva-vit
pasyafi srlJvan sprfon jighrann
asnan gacchan svapan svasan
pralapan visrjan grhTJann
wzmi$an nimi$ann api
indriy<i1Jfndriy<irthe$U
vartanta iti dh<irayan
na -sohasem; eva -bizonyára; kincit-bánnit; karomi-cselekszem; iti
-ily módon; yukta l; -az Isteni tudatban dolgozó; manyeta -gondolkodik;
tattvavit-az igazságot ismerő; pasyan -látván; srTJvan -hallván; sprsan 
érintvén; jighran - szagolván; asnan -evés közben; gacchan - menet
közben; svapan -álmában; svasan- lélegzés közben; pra /apan -beszéd
közben; visrjan -feladván; grhTJan elfogadván; unmi$an -kinyitva;
nimi$an- becsukva; api -ennek ellenére; indriy<if)i-az érzékek; indriya
arthe$u-érzékkielégítésben; vartante-hadd tegyenek; iti-így; dh<ira
yan -véli
-

FORDÍTÁS
Az Isteni tudatban élő, bár lát, hall, érint, szagol, eszik, mozog, alszik
és lélegzik, mindig tudja, hogy ö maga tudajdonképpen nem tesz semmit.
A beszéd, ürítés, elfogadás, a szem kinyitása és behunyása közben
állandóan tudatában van annak, hogy csupán az anyagi érzékek
foglalkoznak tárgyaikkal, ezért felettük áll.
MAGYARÁZAT
A Kr�i:ia-tudatú személynek tiszta léte van, következésképpen semmi köze
az olyan munkához, ami az öt azonnali és távoli okkal, névszerint a
cselekvővel, a munkával, a helyzettel, az erőfeszítéssel és a szerencsével
kapcsolatos. Ez azért van így, mert Kr�i:ia transzcendentális szerető
szolgálatában él. Habár úgy tűnik, hogy testével és érzékeivel cselekszik,
mindig tudatos eredeti helyzetéről, amelyet lelki tettek jellemeznek. Anyagí
felfogásban élve az érzékek a maguk kielégítésében tevékenykednek, de a
Kr�i:ia-tudatban Kr�i:ia érzékei kielégítésén fáradoznak. Ezért a Kr�i:ia-
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tudatú személy mindig független, bár látszatra kapcsolatot tart fenn az
érzékek tárgyaival. A látás, hallás, beszéd, ürítés stb. a cselekvő érzék
szervek tevékenységei. A Kr�1.1a-tudatú személyt sohasem befolyásolják az
érzékek cselekedetei. Csakis az Ő szolgálatában munkálkodik, mert tudja,
hogy Kr�1.1a örökös alárendeltje.

10. VERS
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f� Wf � lfl� q�� l l � o l l
brahmal)y <idh<iya karm<il)i
sarigam tyaktv<i karoti yalJ,
lipyate na sa p<ipena
padma-patram iv<imbhas<i

brahma1Ji-az Istenség Legfelsőbb Személyiségenek; ádh<iya -meg
hódol; karmani-minden munkával; sarigam- ragaszkodást; tyaktvá
feladván; karoti-végzi; yalJ,-aki; lipyate-befolyásolt; na-sohasem;
salJ,-ö; p<ipena -bűnök által; padma-patram - lótuszlevél; íva-mint;
ambhas<i-a vízben

FORDÍTÁS
Aki ragaszkodás nélkül végzi kötelességét, és minden eredményt átad
az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, azt nem éri bűn, mint ahogyan
a víz sem éri a lótuszlevelet.
MAGYARÁZAT
A brahmal)i szó itt a Kr�1.1a-tudatra utal. A materiális világ az anyagi
természet, szaknyelven a pradh<ina három kötőerejének totális meg
nyilvánulása. A védikus himnuszok (mint pl. sarvam etad brahma;
M<i1J<;/ükya-Upani$ad 2. - tasm<id etad brahma n<ima-rüpam annam ca
}<iyate; Mul)</,aka-Upani$ad 1 . 1 .9.) és a Bhagavad-git<i Tizennegyedik
Fejezetének harmadik verse (mama yonir mahad brahma ) arra utalnak,
hogy az anyagi világban minden Brahman megnyilvánulása, s habár az
okozatok eltérően valósulnak meg, mégsem különböznek az októl. Az
lfopani$ad szerint minden a Legfelsőbb Brahmanhoz, Kr�1_1ához kap
csolódik, ezért minden kizárólag az Ö vé (lfo . 1 . mantra). Aki teljesen
belátja, hogy Kr�1.1a a birtokosa mindennek, ezért minden az Ö vé, s hogy
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éppen emiatt mindent Kr�i:ia szolgálatában kell alkalmazni, annak ter
mészetesen semmi köze tettei eredményéhez, legyenek azok jók vagy
rosszak.
Az emberi test Isten ajándéka, általa sajátságos cselekedeteket végez
hetünk. Azt is lehet foglalkoztatni a Kr�i:ia-tudatban, és akkor a bűnös tettek
nem szennyezik be, ahogyan a vízben élő lótusz levele is száraz marad. Srt
Kr�i:ia azt mondja a Bhagavad-gftában : „Hódolj meg minden munkával
Énelőttem!" (mayi sarvá1;1i kanná1;1i sannyasya ; 3.30.) A végkövetkeztetés
szerint aki nem Kr�i:ia-tudatú, az abban a felfogásban cselekszik, hogy az
érzékek és az anyagi test az éne, míg a Kr�i:ia-tudatú személy a helyes tudás
szerint végzi munkáját, mely szerint a test Kr�i:ia tulajdona, s ezért azt az Ő
szolgálatában kell alkalmazni.

1 1 . VERS
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�� ir;rm �� �m;:royq 1
�flT�: etil{ �Rr � �<htff('i�� 1 1 � � 1 1
káyena manasa buddhya
kevalair indriyair api
yogina}J kanna kurvanti
sarigam tyaktvátma-foddhaye

kayena -testtel; manasa-elmével; buddhya -értelemmel; keva/ai}J 
megtisztult; indriyai}J-érzékekkel; api-még azzal is; yogina}J -a Kr�i:ia
tudatú személyek; kanna-tettek; kurvanti-végeznek; sarigam -ragasz
kodást; tyaktvd-feladván; alma -önvaló; suddhaye megtisztításra
-

FORDÍTÁS
A yogik feladják a ragaszkodást, s csakis a megtisztulás kedvéért
cselekednek testükkel, elméjükkel, értelmükkel vagy akár az érzékeik
kel.
MAGYARÁZAT

Ha a Kr�i:ia-tudatban, Kr�i:ia érzékeinek kielégítéséért cselekszünk, akkor
a test, elme, értelem, sőt még az érzékek is megtisztulnak az anyagi
szennyezödéstöl. A Kr�r:ia-tudatú személy cselekedeteinek nincsenek visz
szahatásai. Ezért a Kr�i:ia-tudatban könnyen lehet végezni a megtisztított
tetteket, melyeket általában sadácára néven ismernek. Srtla Ropa GosvrunI
így ír erről a Bhakti-rasámrta-sindhl{jában :
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iha yasya harer dasye karma!J.d manasa gira
nikhi/asv apy avasthasu }ivanmuktal; sa ucyate
„A Kr�i:ia-tudatban (vagyis Kr�i:ia szolgálatában) testével, elméjével,
értelmével és szavaival cselekvő, bár oly sokféle anyagi tettel foglalkozik,
már ebben az anyagi világban felszabadult. " ( 1 .2. 1 87 . )
Hamis egoja nincs, vagyis tudja, hogy e z a z anyagi test nem a z igazi énje, s
nem is tulajdona. Ő maga és a test is Kr�i:iáé. Ha mindenét, vagyis a testét,
elméjét, értelmét, beszédét, életét, vagyonát stb. Kr�i:ia szolgálatába állítja,
akkor azon nyomban összekapcsolódik Ővele. Megválik attól a hamis
egotól, ami az embert arra készteti, hogy testének vagy más egyébnek higgye
magát, így minőségileg egy lesz Kr�i:iával. Ez a Kr�i:ia-tudat tökéletes
állapota.

12. VERS
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yuktal; karma-phalariz tyaktva
santim dpnoti ni!j{hikim
ayuktal; kama-kare!J.a
phale sakto nibadhyate

yuktal; -aki odaadó szolgálatban él; karma-phalam -a munka gyümöl
cseit; tyaktva-feladván; santim -tökéletes békét; apnoti- elér; nai$fhi
kim -rendíthetetlen; ayuktal; -aki nem Kr�i:ia-tudatú; kama-kare!J.a-a
munka eredményének élvezetéért; pha/e-eredményéhez; saktal;-ragasz
kodó; nibadhyate-kötve lesz

FORDÍTÁS
A rendíthetetlen, odaadó lélek tökéletes békét ér el, mert minden tette
eredményét Énnekem ajánlja fel. De aki nem él harmóniában az
Abszolúttal, s munkája gyümölcseire sóvárog, az rabja lesz cselekede
teinek.
MAGYARÁZAT
A Kr�i:ia-tudatú és a testi-tudatú személy között az a különbség, hogy az
előbbi Kr�i:iához kötődik, míg a másik tettei eredményeihez. Aki ragaszkodik
Kr�i:iához, és csakis Ő neki dolgozik, az minden bizonnyal felszabadult
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személy, aki nem vágyódik a gyümölcsöző jutalmakra. A Snmad
Bhágavatam a munka eredménye utáni sóvárgást azzal magyarázza, hogy
az ember a kettősség-felfogásban cselekszik, vagyis anélkül, hogy tudna az
Abszolút Igazságról. Kr�i:ia a Legfelsőbb Abszolút Igazság, az Istenség
Személyisége. A Kr�i:ia-tudatban nincsenek kettősségek. Minden létező
Kr�i:ia energiájának terméke, Kr�i:ia pedig teljesen jó. Ezért a Kr�i:ia
tudatban végzett tettek abszolút síkon vannak, transzcendentálisak és
nincsenek anyagi következményeik. Így a Kr�i:ia-tudatú embert béke tölti el,
nem úgy azt, akit az érzékkielégítés nyereséghajhászásra sarkall. A Kr�i:ia
tudat titka: egyedül a Kr�i:iával kapcsolatos lét ad igazi békét és féle
lemnélküliséget.

13. VERS

sarva-karmá1Ji manasá
sannyasyáste sukharil vasf
nava-dváre pure dehf
naiva kurvan na kárayan
sarva -minden; karmá1Ji-tett; manasá-az elme által; sannyasya -fe
ladván; áste- marad; sukham -boldogság; vasi-aki önfegyelmezett; nava
dváre-a kilenc kapusban; pure -városban; dehl-a megtestesült lélek;
na-sohasem; eva-bizonyára; kurvan-bármit tesz; na-nem; kárayan
okoz

FORDÍTÁS
Amikor a megtestesült lélek fegyelmezi természetét, és elméjében
lemond minden tettről, akkor boldogan pihen a kilenckapus városban
[az anyagi testben]. Nem cselekszik ö, s nem is oka az anyagi tetteknek.
MAGYARÁZAT
A megtestesült lélek egy kilenc kapuval rendelkező városban él. A
természet sajátos kötőerői önműködően irányítják e képletes várost",
vagyis a test cselekedeteit. A lélek, bár alárendelte magát a test feltételeinek,
ha úgy akarja, túljuthat azokon. Szenvedése annak tudható be, hogy
megfeledkezett felsőbb természetéről, s ezért az anyagi testtel azonosítja
„
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magát. A Kr�1.1a-tudat segítségével visszanyerheti eredeti helyzetét, s
megszabadulhat az anyagi testtől. Így a Kr�1.1a-tudat elkezdésével rögtön és
teljesen elkülönül a testi cselekedetektől. Az ilyen fegyelmezett személy, aki
változtatott felfogásán, boldogan él a kilenckapus városban. A Svettisva
tara-Upani�ad ( 3 . 1 8.) eképpen ír erről:

nava-dvdre pure dehi hamso lelayate bahi}J.
vasi sarvasya lokasya sthdvarasya carasya ca
E vers szerint az Istenség Legfelsőbb Személyisége (a Paramátmá), a
világegyetem összes lényének irányítója az élőlények testében él. A testnek
kilenc kapuja van: két szem, két orrlyuk, két fül, száj, végbél és nemiszerv.
Feltételekhez kötött állapotában az élőlény a testtel azonosítja magát, ám
még megtestesült létében is szabad lehet, mint az Ú r, ha visszanyeri eredeti,
lelki azonosságát.
A Kr�1.1a-tudatú személy ezért mentes az anyagi test külső és belső
tetteitől is.
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na kartrtvam na karmd!Ji
lokasya srjati prabhu}J.
na karma-phala-samyogam
svabhdvas tu pravartate

na- sohasem; kartrtvam -tulajdonjog; na -sem; karmd!Ji-tettek;
lokasya -az embereké; srjati teremt:, prabhu}J.-a test városának ura;
na sem; karma-phala -a tettek gyümölcsei; samyogam - kapcsolatot:,
svabhava}J. -az anyagi természet kötőerői; tu-de; prava rtate- végez
-

-

FORDÍTÁS
A megtestesült lélek, a test városának ura nem hoz létre tetteket, nem
készteti cselekvésre az embereket, és a munka gyümölcseit sem ö teremti
meg; mindezt az anyagi természet kötöeröi végzik.
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MAGYARÁZAT
A Hetedik Fejezet megmagyarázza, hogy az élőlény természete mege
gyezik a Legfelsőbb Személyével, vagyis különbözik az anyagtól, amely
Kr�i:ia alsóbbrendű energiája. A felsőbbrendű természettel bíró élőlény
valamiképpen időtlen idők óta kapcsolatban van az anyagi világgal. A lélek
ideiglenes testhez, anyagi lakhelyhez jut, s ez az oka a különböző tetteknek
és azok eredményeinek, visszahatásainak. Ilyen feltételekhez kötött atmosz
férában élve az élőlény szenved a test tetteinek visszahatásaitól, mivel
oktalanságában a testtel azonosítja magát. A már régen szerzett tudatlanság
okozza a testi és lelki fájdalmat. Mihelyt az élőlény felülemelkedik a test
cselekedetein, rögtön megszabadul a visszahatásoktól is. Míg a test
városában tartózkodik, úgy tűnik, hogy ő az úr és irányító, ám valójában sem
nem tulajdonosa, sem pedig nem irányítója a test tetteinek és azok
visszahatásainak. Keményen küzd a létért az anyag óceánjának kellős
közepén. A hullámok ide-oda taszítják, miközben ő tehetetlenül vergődik. A
legjobb módszer, amely által kikerülhet ebből a veszélyes helyzetből: a
transzcendentális Kr�i:ia-tudat. Egyedül csak az mentheti őt meg az összes
bajtól.
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n<idatte kasyacit p<iparh
na caiva sukrtarh vibhu}J
ajnanenavrtarh jnanarh
tena muhyanti jantava}J

na-sohasem; <idatte- elfogad; kasyacit-bárkiét; p<ipam -bünt; na
sem; ca-is; eva-bizonyára; sukrtam -jámbor tetteket; vibhu}J-a Leg
felsőbb Úr; ajn<inena - tudatlanságtól; avrtam-fedett; jn<inam-tudás;
tena-attól; muhyanti-megzavarodnak; jantava}J-az élőlények

FORDÍTÁS
A Legfelsőbb Lélek nem vállalja magára senki jó vagy bűnös
cselekedetét. A megtestesült lényeket azonban megtéveszti az a tudat
lanság, amely befedi igazi tudásukat.

Karma-yoga

-
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MAGYARÁZAT
A szanszkrit vibhu}J szó a Legfelsőbb Úrra utal, aki teljes, végnélküli
tudással, bőséggel, erővel, hírrel, szépséggel és lemondással rendelkezik. Ő
mindig elégedett Önmagában; a bűnös vagy jó cselekedetek nem hábor
gatják. Ő egy élőlény számára sem teremt sajátságos helyzetet A tudat
lanságtól megtévesztett élőlény az, aki egy bizonyos létkörülménybe
kívánkozik, s így kezdődik el a tett és visszahatás lánca. Az élőlény a
felsőbbrendű természethez tartozik, ezért teljes tudással rendelkezik. Kor
látolt hatalma révén azonban hajlamos arra, hogy a tudatlanság befolyása
alá kerüljön. Isten mindenható, ám az élőlény nem. Kfgia vibhu , vagyis
mindentudó, míg az élőlény al)u, vagyis atomnyi. Miután az élélöny élő
lélek, ezért módjában áll, hogy szabad akarata szerint kívánjon bármit
Vágyát csakis a mindenható Kfg1a teljesítheti. Ha az élőlényt megtévesztik
vágyai, Kr�i:ia beleegyezik azok teljesítésébe, ám sohasem lesz felelős a
kívánt sajátságos helyzet tetteiért és azok visszahatásaiért Ebben az
illuzórikus állapotban az élőlény a körülményes anyagi testtel azonosítja
magát, s alárendeltjévé válik az élet ideiglenes bajainak és örömeinek. Kr�i:ia
Paramatmaként, vagyis Felsölélekként az élőlény állandó társa, ezért képes
megérteni az egyéni lélek vágyait, ahogyan a virághoz közel álló képes
megérezni annak illatát A vágy az élőlény kötődésének finom-fizikai
formája. A Felsölélek az élőlény érdemei szerint hajtja végre annak
kívánságait. „Ember tervez, Isten végez." Más szóval az ember nem
mindenható saját vágyai betöltésében. Kr�i:ia azonban képes teljesíteni
minden óhajt, s mert semleges mindenkível szemben, nem avatkozik bele a
parányi, de független élőlények kéréseibe. Ha azonban valaki Kr�i:iát
kívánja, arról Ő külön gondoskodik, s lelkesíti szándékában, hogy elérhesse
Őt, s örökre boldog legyen. A védikus himnuszok ezért kij elentik:
e$a hy eva s<idhu karma k<irayati tam yamebhyo /okebhya unninf$ate
e$a u ev<is<idhu karma k<irayati tam yamadho ninf$ate
ajno jantur anf$O 'yam <itmana}J sukha-du}Jkhayo}J
isvara-prerito gacchet svargam v<isvabhram eva ca
„A Legfelsőbb Személy jámbor tettekkel foglalkoztatja az élőlényt, hogy
az fejlődhessen, és bűnös tettekkel, hogy a pokolba kerülhessen. Az élőlény
saját boldogságának és boldogtalanságának függvénye. A Legfelsőbb
akarata szerint eljuthat a mennybe vagy a pokolba, ahogyan a szél is
elsodorhatja a felhőt." (Ku$ftaki-Br<ihma1)a Upani$ad 3.8.)
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Ezért maga a megtestesült lélek okozza saját zavarodottságát, mert ősi
idők óta kívánja elkerülni a Kr�i;ia-tudatot. Következésképpen: bár az
élőlény tennészetéböl adódóan örökkévaló, gyönyörrel és tudással teli,
parányi léte miatt megfeledkezik eredeti rendeltetéséről, vagyis Kr�i;ia
szolgálatáról, és így válik a tudatlanság rabjává. Ennek varázsa alatt teszi
felelőssé a teremtőt feltételekhez kötött létéért. A Vedanta-sütra ellenben
így ír:
vai$amya-nairghr1Jye na sapek$atvat tatha hi darsayati
„A látszat ellenére Isten nem gyűlöl, és nem is részesít előnyben senkit.
Az Írásók tanítása szerint az élőlények szenvedése és öröme karmájuknak
tudható be." ( Vs. 2. 1 . 34.)

1 6. VERS

jflanena tu tad ajflanariz
ye$ciriz naSitam atmanalJ
te$dm adityavaj jflanariz
prakasayati tat param
jflanena-tudással; tu-de; tat-azt; ajflanam-tudatlanság; ye$dm 
arniktől; nafüa m -szétoszlik; atmanalJ -az élőlényé; te$dm -övéké;
aditya vat-mint a felkelő Nap; jflanam -tudás; prakasyati-felfedi; tat
param-Kr�i;ia-tudatban

FORDÍTÁS
Ellenben amikor a tudatlanságot eloszlató tudás megvilágositja az
embert, akkor az felfed mindent, ahogyan a felkelő Nap is fényt vet
mindenre.
MAGYARÁZAT
Akik elfelejtették Kr�i;iát, azok minden bizonnyal tévhitben élnek, ellentét
ben a Kr�i;ia-tudatú személyekkel, akikről ez egyáltalán nem mondható el. A
Bhagavad-glta

szerint sarvariz jflána-p/a vena .. .jflanagni!J sarva-ka

rmd1Ji. . . na hi jflanena sadrsam ; Bg.

4.36-38.

A tudást mindig nagyra

becsülik. Hogyan lehet ezt tökéletesen elérni? Akkor juthat hozzá az ember,
amikor meghódol Kr�i;ia előtt, ahogyan a Hetedik Fejezet
mondja:

1 9.

verse is
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bahüntim janmantim ante
jflanavan mám prapadyate
Sok-sok születésen át való vándorlás után, amikor - tudása révén - az
ember meghódol Kr�1.1a előtt (vagyis amikor Kr�1.1a-tudatúvá válik), minden
világos lesz számára, ahogyan a felkelő Nap is bevilágít mindent Az
élőlényt számtalan tévhit zavarja. Például, Istennek képzeli magát, s ezzel a
tudatlanság utolsó csapdájába esik. Mert ha az lenne, hogyan keríthetné
hatalmába bármiféle tévedés? Megtévesztheti-e Istent valamely tévhit? Ha
igen, akkor a tudatlanság, vagyis a Sátán hatalmasabb Nála.
Igazi bölcsességhez a teljesen Kr�1.1a-tudatú személy által juthatunk. Az
embernek ezért fel kell kutatnia egy ilyen hiteles lelki tanítómestert, s az ö
felügyelete

alatt meg kell tanulnia, hogy mi a Kr�i:ia-tudat A lelki

tanítómester képes elűzni minden tudatlanságot, mint ahogyan a Nap képes
eloszlatni a sötétséget Lehet, hogy valaki teljesen tudatában van

annak,

hogy az éne nem azonos az anyagi testtel, hanem transzcendentális ahhoz
képest, ám a lélek és a Felsőlélek között mégsem tud különbséget tenni. Ha
meghódol egy tökéletes, hiteles, Kr�i:ia-tudatú lelki tanítómester előtt, akkor
mindent jól megérthet Istenről és a Vele való kapcsolatunkról csak akkor
szerezhetünk tudást, ha előbb találkozunk Isten képviselőjével. Az ilyen
egyén sohasem állítja magát az

Ő

helyére (bár minden tiszteletet - ami

Istennek jár - megadnak neki, mert ö az, aki tudással rendelkezik a
Legfelsőbbről). Meg kell tehát tanulnunk különbséget tenni Isten és az
élőlények között

A Második Fejezetben ( 2. 1 2.) azt mondja

tehát

Ő

Srl Kr�i:ia, hogy mindnyájan 

is - egyéni személyek vagyunk. Azok voltunk a múltban, azok

most, s a jövőben is azok maradunk mind, még a felszabadulás után is. Éijel,
a sötétben mindent egynek látunk, de napfelkelte után a valóságnak
megfi;ielően érzékeljük a dolgokat Az igazi tudás tehát nem más, mint az
egyéniségünk lelki azonosítása életben.
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tad-buddhayas tad-titmtinas
tan-ni$fhás tat-paraya!JtilJ.
gacchanty apunar-<ivrttim
jflana-nirdhüta-kalma$<il;.
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tad-buddhaya/;1-akiknek értelme mindig a Legfelsőbbön függ; tad
<itmána/;1-akiknek elméje mindig a Legfelsőbbön csüng; tat-ni$/á/;l -akik
csak a Legfelsőbbre gondolnak; tat-paráya�á/;1-akik Őnála kerestek mene
déket teljesen; gacchanti-mennek; apuna/;1-avrttim -felszabadulás;
jiiána -tudás; nirdhüta -megtisztult; ka/ma$a/;l - kétségek

FORDÍTÁS
Amikor az ember értelme, elméje, hite és menedéke mind szilárdan a
Legfelsőbben gyökerezik, akkor tökéletes tudása által teljesen meg
tisztul kétségeitöl, és feltartózhatatlanul halad a felszabadulás útján.
MAGYARÁZAT
A Legfelsőbb Transzcendentális Igazság Srt Kr�i:ia. Az egész Bhagavad
git<i e köré a kijelentés köré csoportosul. Ezt tanítja a Védikus Irodalom
valamennyi könyve. Paratattva a Legfelsőbb Valóságot jelenti, akit ismerői
Brahmanként, Paramatmaként és Bhagavanként valósítanak meg. Bhaga
van, vagyis az Istenség Legfelsőbb Személyisége az Abszolút legteljesebb,
végső aspektusa. Nálánál nincsen magasabbrendü. Srt Kr�i:ia mondja:

matta/;I parataram nanyat
kiiicit asti dhanaiijaya/;I
„Nálamnál magasabbrendü igazság nincsen" (Bg. 7.7.). A személytelen
Brahman is Kr�i:tából árad: brahma�o hi prati${háham (Bg. 1 4.27.). A
Legfelsőbb Valóság ezért mindenképpen Kr�i:ia. Akinek elméje, értelme, hite
és menedéke állandón Kr�i:tában van, más szóval aki teljesen Kr�i:ia-tudatú,
az már biztosan megtisztult valamennyi kétségétől, és a transzcendensböl
kiindulva tökéletes tudást szerez mindenről.
A Kr�i:ia-tudatú személy meg tudja érteni száz százalékosan, hogy
egyidejűleg azonosság és egyediség van Kr�i:tában 1 • Ilyen transzcendentális
tudással felfegyverkezve rohamosan haladhat előre a felszabadulás útján.

1 .) Vagyis: a lelitek minóségileg azonosak Kni:iával, ugyanakkor különálló egyéniségük van
nekik és Őneki is.
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vidya-vinaya-sampanne
brahm01Je gavi hastini
Suni caiva svapake ca
palJcj,italJ sama-darsinalJ

vidya-műveltség; vinaya -kedvesség; sampanna -teljesen felszerelve;
brahma1}e-a brahmaQában; gavi-a tehénben; hastini-az elefántban;
foni-a kutyában; ca-és; eva - bizonyára; svapake-a kutyaevőben ( a
kasztonkívüliben); ca -külön-külön; pa1Jc),italJ -akik ilyen bölcsek; sama
darsinalJ -egyenlőnek látva
FORD ÍTÁ S
A szerény bölcs igaz tudása által egyenlőnek látja a tanult és alázatos
brahmaqát, a tehenet, az elefántot, a kutyát és a kutyaevöt (kaszton
kívülit) is.
MAGYARÁ ZAT
A Kr�Qa-tudatú személy nem tesz semmilyen különbséget a fajok vagy
kasztok között. A bráhrnaQa és a kasztonkívüli szociális szemszögből nézve
különbözhet egymástól; s a kutya, tehén vagy elefánt faj szerint, de a művelt
transzcendentálista számára ezek a testi különbségek nem léteznek. Ez a
felfogás a helyes, hiszen miden élőlénynek kapcsolata van a Legfelsőbb
Úrral, aki teljes részaspektusában, mint Paramatma mindenkí szívében jelen
van. Ez a nézet a Legfelsőbbről képezi az igazi tudást. Ami pedig a különféle
fajok vagy kasztok testi különbözőségét illeti, Isten mindegyikükhöz egyenlő
módon kedves, mert minden élőlényt barátjának tekint, így - függetlenül az
élőlény létkörülményeitől - Paramatmaként Ö jelen van a kasztonkívüli és
a brahrnaQa szívében is, bár e két test különbözik egymástól. A testek az
anyagi természet különféle kötőerőinek fizikai termékei, viszont a testen
belüli lélek és a Felsőlélek egyazon minőségű. Azonban a kettőjük között
létező minőségi hasonlóság nem teszi őket mennyiségileg is egyenlővé, mivel
az egyéni lélek csak egy sajátságos testben, míg a Paramatma minden egyes
testben jelen van. A Kr�Qa-tudatú személy valódi műveltsége révén
tökéletesen tudja ezt, tehát mindenkít egyenlőnek lát. A lélek és a Felsőlélek
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hasonlósága révén tudatos, örökkévaló és örömteljes. A különbség pedig: az
egyéni lélek csak egy test korlátolt hatáskörén belül tudatos, míg a Felsőlélek
így van minden testtel kapcsolatban, tehát az összes anyagi formában jelen
van megkülönböztetés nélkül.
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ihaiva tair jita}J sargo
ye$<iriz s<imye sthitam mana}J
nirdo$ariz hi samam brahma
tasm<id brahmal}i te sthit<i}J

iha -ebben az életben; eva-bizonyára; tai}J -általuk; jita}J -legyőzött;
sarga}J-születés és halál; ye$ám -akikéböl; s<imye-nyugalom; sthitam 
ilyen helyzetben; mana}J -elme; nirdo$am-hibátlan; hí-bizonyára; sa
mam-egyensúlyban; brahma -a Legfelsőbb; tasm<it-ezért; brahmal}i-a
Legfelsőbben; te-ők; sthitá}J -helyezkednek

FORDÍTÁS
Akiknek elméje megállapodott a változatlanságban és az egyensúly
ban, azok már legyőzték a születést és halált. Hibátlanok ők, mint
Brahman, s így már Őbenne vannak.
MAGYARÁZAT
A fenti vers szerint az elme kiegyensúlyozottsága az önmegvalósítás
ismertetőjele. Akik valóban elértéjc ezt a síkot, azokra úgy kell tekinteni,
mint akik legyőzték az anyagi lét feltételeit, vagyis a születést és halált. Amíg
az ember a testével azonosítja magát, addig feltételekhez kötött léleknek
tekinthető, ám mihelyt felemelkedik - igazi éne megvalósítása által -a
kiegyensúlyozottság szintjére, azonnal megszabadul a feltételekhez kötött
élettől. Más szóval, többé nem lesz arra ítélve, hogy megszülessen az anyagi
létben - a fizikai test halála után behatolhat a lelki világba. Isten hibátlan,
mert Ő mentes a vonzódástól és gyűlölettől. Hasonlóan, az élőlény is
hibátlanná lesz, ha megtisztul ezektől, s így alkalmassá válik a lelki világba
való belépésre. Őrá, mint felszabadult személyre kell tekinteni. Ismer
tetőjeleiről az alábbi vers ír.
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na prahHyet priyam pr<ipya
nodvijet pr<ipya c<ipnyam
sthira-buddhir asammü</,ho
brahma-vid brahma!Ji sthitalJ,

prahn·yet-örvendezik; priyam -kellemeset; pr<ipya 
udvijet -izgatott; pr<ipya-elérve; ca-is; apnyam 
kellemetlent; sthira-buddhilJ, -rendületlen értelmű; asammu<f.halJ, -meg
téveszthetetlen; brahma-vit-aki tökéletesen ismeri a Legfelsőbbet;
brahma1Ji-a Transzcendensben; sthitalJ, -megállapodott
na -sohasem;

elérve; na-nem;

FORDÍTÁS
Aki nem örvendezik, ha valami kellemes éri, s nem búsul a kelle
metlenen, kinek értelme rendületlen; megtévesztethetetlen, és jártas az
Istenről szóló tudományban, az már megállapodott a Transzcen
densben.
MAGYARÁZAT
Ez a vers az énjét megvalósított személy jellemzőit írja le. Öt nem téveszti
meg a hamis testi azonosítás, igazi énjét nem egyezteti az anyagi testtel.
Tudja nagyon jól, hogy ő az Istenség Legfelsőbb Személyiségének parányi
része, egyéni lélek, aki különbözik a testtől. Éppen ezért nem örül semmi
elérésén, s nem is bánkódik semmi elvesztésén,

ami csak

a

testtel

kapcsolatos. Az ilyen szilárd elmeállapotot hívják shtira-buddhinak, vagyis
rendíthetetlen értelemnek. Öt tehát sohasem téveszti meg az az illuzórikus

felfogás, amely a durva-fizikai testet hiszi az ember énjének. Nem

fogadja el
Ez a tu

a testet örökkévalónak, és a lélek létét sem hagyja figyelmen kívül.

dás felemeli öt az Abszolút Igazság - névszerint a Brahman, Paramatma és
Bhagavan -teljes tudományának síkjára. Ily módon tisztán ismeri saját
eredeti helyzetét, s nem próbál tévesen, minden tekintetben eggyé válni a
Legfelsőbbel. Ezt hívják Brahman megvalósításnak, vagyis önmegvalósí
tásnak, s ez a megállapodott tudat a Kr�i;ia-tudal
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2 1 . VERS

�lm:'f��«mmtT r�T(l{{;f �ij�'{ 1
« iff;PlTif1i�lfT ��lf��ij 1 1 � t 1 1
bahya-sparse$v asaktatma
vindaty atmani yat sukham
sa brahma-yoga-yuktatma
sukham ak$ayam afoute

bahya-sparse$u- külsőleges érzéki gyönyörben; asakta-atmana -aki
nem kötődik; vindati-élvezi; atmani-az önvalóban;yat-amit; sukham
boldogságot; sab- azt; brahma-yoga-a Brahmanra összpontosítva; yukta
atma az önvalóval kapcsolatban; sukham boldogságot; ak$ayam 
végtelent; afoute-élvez
-

-

FORDÍTÁS
Az ilyen felszabadult személy nem vonzódik az anyagi érzéki
élvezetekhez, sem a külső tárgyakhoz; csak az önvalóban leli örömét, s
ezért mindig transzban van. Az énjét megvalósított ily módon határtalan
boldogságot érez, mert figyelmét a Legfelsöbbre összpontosítja.
MAGYARÁZAT
Srt Yamunacarya, a Kr�1.1a-tudat nagy bhaktája mondta:
yadavadhi mama cetab krp;a-padaravinde
nava-nava-rasa-dhamanudyata rantum asft
tadavadhi bata nari-sarigame smaryamane
bhavati mukha-vikarab SU${U ni${hívanarfz ca
„Mióta elmémet Kr�1.1a transzcendentális szerető szolgálatával foglalom
le, egy örökké új, lelki gyönyört élvezek, ezért bármikor gondolok a nemi
élvezetre, ajkaim legörbülnek az undortól, s köpök a gondolatra is."
A brahma-yogában , vagy Kr�1.1a-tudatban levő személy annyira elmélyül
Isten szerető szolgálatában, hogy minden kedvét elveszíti az anyagi
élvezetek után. A legnagyobb anyagi gyönyör a nemi élvezet Az egész világ
ennek varázsa alatt működik. A materialisták képtelenek enélkül dolgozni,
számukra ez az indítóok. A Kr�1.1a-tudatú személy ezzel ellentétben elkerüli
a nemi élvezetet, s így egyre nagyobb energiával képes dolgozni. Ez a lelki
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megvalósítás. Az önmegvalósítás és a nemi élvezet nem illenek egybe. A
.K[g1a-tudatú ember felszabadult lélek, ezért egyáltalán nem vonzódik
semmilyen érzéki élvezethez sem.

22. VERS

ye hi samsparsaj<i bhog<i
dul)kha-yonaya eva te
<idy-antavantal) kaunteya
na te$U ramate budhal)
ye -azok; hi-bizonyára; samsparfaj<il) -az anyagi érzékek kapcscr
latából; bhog<il) - élvezet; du/)kha-boldogtalanság; yonayal) -forrása;
eva -bizonyára; te-ők; <idi-a kezdetben; antavantal) -hajlamos; kau
nteya -óh Kunu fia; na -sohasem; te$u -a zokban; ramate-örömét leli;
budhal) -az okos
,

FORDÍTÁS
Az okos távol tartja magát az anyagi érzékek kapcsolatából származó
gyönyörtől, hiszen az a szenvedés eredete. Óh, Kuntí fia, az efféle
élvezeteknek kezdetük és végük van, ezért a bölcs nem bennük leli
örömét.
MAGYARÁZAT

Az anyagi örömök az érzékekkel való kapcsolatnak tulajdoníthatók. Ezek
mind ideiglenesek, mert maga a test is az. A felszabadult személyt nem
érdekel semmilyen átmeneti dolog. Hogyan is lenne képes élvezni a hamis
gyönyört, amikor jól ismeri a transzcendentális élvezet örömeit? A Padma
Purá1J.ában ez áll:

ramante yogino 'nante saty<inanda-cid-<itmani
iti r<ima-paden<isau param brahm<ibhidhiyate
„A yogik vég nélküli transzcendentális gyönyört merítenek az Abszolút
Igazságból, ezért a Legfelsőbb Abszolút Igazságot, az Istenség Szemé
lyiségét Ramának 1 is nevezik."
A Srimad-Bh<igavatam pedig így ír ezzel kapcsolatban:
1 .) ráma-

transzcendentális gyönyör
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nayam deho deha-bhajam nr-loke
ka${<in kamanarhate vitj.-bhujam ye
tapo divyam putrak<i yena sattvam
suddhyed yasm<id brahma-saukhyam tv anantam

„Kedves fiaim, ebben az emberi létformában semmi értelme keményen
dolgozni az érzéki örömért. Az efféle boldogságra még az üriilékevőknek
(sertéseknek) is lehetőségük adódik. Ehelyett vállaljatok önfegyelmező
életmódot, mert ezáltal létetek megtisztul, s így képesek lesztek élvezni a
végnélküli transzcendentális gyönyört." (Bh<ig. 5 .5 . 1 .)
Az igazi yogikat vagy tudós transzcendentalistákat ezért nem vonzzák az
érzéki örömök, melyek csak a szakadatlan anyagi lét forrásai. Minél jobban
rászokik az ember a materiális élvezetekre, annál inkább tőrbe ejti őt az
anyagi szenvedés.

23. VERS

milijrft �: �)í ��"tu�� 1
��l"lr�ct � ij' �: « �"t �: " � � "
faknotfhaiva ya}J so<f.hum
pr<ik sarira-vimOk$OIJ<il
k<ima-krodhodbhavam vegam
sa yukta}J sa sukhi nara}J

saknoti-képes megtenni; iha eva -a jelenlegi testben; ya}J - aki;
so<f.hum- eltűrni; p r<ik- mielőtt; sarira - test; vimok$a 1J <it - fe lad va ;
k<ima- vágy; krodha-düh; udbhavam-keletkezik; vegam-ösztönzés;
sa}J-ő; yukta}J -transzban; sa}J-ő; sukhi boldog; na ra}J- e mber
-

FO R D ÍTÁ S
Ha valaki képes eltűrni az.,anyagi érzékek ösztönzéseit, s még a jelen
teste feladása előtt legyűrni a vágy és harag hatalmát, az yogi, és boldog
ebben a világban.
MAGYARÁZAT
Ha valaki rendületlenül szeretne haladni az önmegvalósítás útján, akkor
meg kell próbálnia szabályozni az anyagi érzékek bűverejét. Ezek a
következők: a beszéd, a düh, az elme, a gyomor, a nemiszervek és a nyelv
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hatalma. Aki képes erre, azt gosvamlnak, vagy svaminak hívják. Ők
rendkívül szigoní szabályokat követnek, így megelőzik az érzékek ösztön
zéseit A kielégítetlen anyagí vágyak dühöt szülnek, melynek eredményeként
felborul az elme egyensúlya, a szív és a szem nyugalma. Ezért - még
mielőtt feladná anyagi testét - az embernek gyakorolnia kell az érzékek
ösztönzésének legyűrését Aki képes erre, arról tudni kell, hogy már
megvalósította énjét, s így boldogan él a lelki önmegvalósítás szintjén. A
transzcendentalista feladatához tartozik, hogy próbálja meg szigonían
szabályozni a vágyakat és a dühöt.

24. VERS

yo 'ntaJ;.-sukho 'ntar<ir<imas
tath<intar-jyotir eva ya}J.
sa yogí brahma-nirv<iJJariz
brahma-bhüto 'dhigacchati
ya}J. -aki; antaJ;.-sukhaJ;.-be1ü1rő1 boldog; anta}J.-arama}J.-belülről é
lénk; tath<i-valamint; anta}J.-jyoti}J. -be1ü1rő1 felvilágosult; eva -biz�
nyára; yal;. -bárki; sa}J.-ő; yogí-misztikus; brahma-nirv<i!Jam -felsza
badult a Legfelsőbben; brahma-bhüta}J. -önmegvalósult; adhigacchati
elér

FORDÍTÁS
Valójában az a tökéletes yogi, aki belsejében boldog és aktív, onnan
merít örömöt, és belsejében felvilágosult. Ö felszabadult a Legfelsőb
ben, s végül el is éri Öt.
MAGYARÁZAT
Hogy lenne képes bárki is visszavonulni a felületes boldogságot adó külső,
anyagi cselekedetektől mindaddig, amíg nem ízlelte a belülről fakadó boldog
ságot? A felszabadult személy ténylegesen átéli ezt Ezért képes bárhol
csöndben ülni, és önmagában élvezni az élet áramlását. Az ilyen felsza
badult személy többé már nem kívánja a külső, anyagi boldogságot Ezt az
állapotot hívják brahma-bhutának, s ha ezt eléri az ember, biztosan hazatér
az őshazába, vissza az Istenséghez.
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labhante brahma-nirvlitJam
T$YalJ k$f1J,a-kalma$<i/;
chinna-dvaidh<i yat<itm<inal;
sarva-bhüta-hite rat<il;

/abhante-elémek; brahma-nirvá'J,am -felszabadulást a Legfelsőbben;
f$ayal;-akik belülről aktívak; k$l1J,a-kalma$á/;-akik mentesek minden
bűntől; chinna -leszakadt; dvaidhál;-kettősségtől; yata-<itm<inah.-az
önmegvalósítással foglalkozó; sarva-bhüta -minden élőlényben; hite-jóté
konysági munkában; rata/; -foglalatoskodó

FORDÍTÁS
Akik túljutottak a kettősségen és kétségen, akiknek elméjét a lélek
foglalkoztatja, állandóan az érző lények jólétéért serénykednek, s
mentesek minden büntől, azok felszabaduláshoz jutnak a Legfel
sőbben.
MAGYARÁZAT
Csakis a teljesen Kr�r.ia-tudatú személyről mondható, hogy az összes
élőlény jólétén fáradozik. Amikor az ember valóban megértette, hogy Kr�r.ia
a kútfője mindennek, s ha ebben a felfogásban dolgozik, akkor egyúttal
mindenkiért cselekszik. Az emberiség szenvedése annak tudható be, hogy
elfelejtették; Kr�J)a a legfelsőbb élvező, a legfelsőbb tulajdonos és a
legfelsőbb barát Ha valaki azért dolgozik, hogy. felélessze ezt a tudatot az
egész emberi társadalomban, az a legmagasabb rendű jótékonysági munkát
végzi. De senki sem teheti ezt mindaddig, míg nem szabadult fel a
Legfelsőbben. A Kr�r.ia-tudatú személynek - mivel teljesen megtisztult
minden bűntől - nincsenek kétségei Kr�r.ia felsőbbségét illetően. Ez az
isteni szeretet állapota. Csupán az emberi társadalom fizikai jólétéért
fáradozó személy valójában senkin sem képes segíteni. Az nem kielégítő, ha
ideiglenesen enyhítünk a külső test és az elme okozta szenvedésen. A létért
való kemény küzdelem közben tapasztalt nehézségeknek az igazi oka abban
található, hogy az ember megfeledkezett a Legfelsőbb Úrral fennálló
kapcsolatáról. Ha teljesen tudatossá válik ismét a Kr�r.iához fűződő
kapcsolatáról, akkor - még ha anyagi teste is van - felszabadult lélek lesz.
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26. VERS

káma-krodha-vimuktánám
yatfnám yata-cetasám
abhito brahma-nirvá1J.am
vartate viditátmanám
kama -vágy; krodha -düh; vimuktánám-akik megszabadultak ezektől;
yatindm -a szent személyeké; yata-cetasam -akik teljesen uralkodnak az
elméjükön; abhita� -biztosítva van a közeljövőben; brahma-nirvá1J.am 
felszabadulás a Legfelsőbben; vartate-van; vidita-átmanám -akik meg
valósították az énüket
FORD ÍTÁ S

Azok a szent személyek, akik mentesek a haragtól és minden anyagi
vágytól, akik megvalósították igazi énüket, önfegyelmezettek és állan
dóan tökéletességre törekednek, azok a közeljövőben biztosan felsza
badulnak a Legfelsőbben.
MAGYARÁZAT
A felszabadulás irányában rendületlenül törekvő szent személyek közül a
Kr�r:ia-tudatú a legjobb. A Srfmad-Bhágavatam a következőképpen erősíti
meg ezt a tényt:

yat-pada-parikaja-palása-vilása-bhaktya
karmá$ayam grathitam udgrathayanti santa�
tadvan na n"kta-matayo yatayo 'pi ruddhasrotogalJ.áS tam ara1J.am bhaja vásudevam
„Próbáld odaadó szolgálattal imádni Vasudevát, az Istenség Legfelsőbb
Személyiségét. Még a nagy bölcsek sem képesek olyan sikeresen uralkodni
az érzékek ösztönzésein, mint azok, akik transzcendentális gyönyörben
élnek az Ő lótuszvirág lábának szolgálata által, így szaggatván fel a
gyümölcsöző tettek iránti vágyak mélyre nyúló gyökereit." (Bhág. 4.22.39.)
A feltételekhez kötött lélekben a vágy, hogy munkája gyümölcsét élvezze
olyannyira mélyen gyökerezik, hogy felülkerekedni rajta még a nagy
erőfeszítésekkel próbálkozó, kiváló bölcsek számára is felettébb nehéz.
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Az a bhakta, aki a Kr�r:ia-tudatban állandóan az odaadó szolgálatnak él,
és tökéletes eredményt ért el az önmegvalósításban, nagyon hamar felsza
badul a Legfelsöbben. Az önmegvalósításról szerzett teljes tudása követ
keztében mindig transzban marad. Kiváló példaként szolgál erre az alábbi
vers:

darsana-dhyána-samsparsair matsya-künna-viharigamá}J
sványa patyáni pu�1Janti tatháham api padmaja
„A hal nézéssel, a teknős meditálással, a madár pedig csupán érintés által
neveli fel ivadékait. Hasonlóan gondoskodom É n is gyermekeimről
(bhaktáimról), óh, Padmaja (Brahma)." (Padma-PurálJa )
A hal úgy neveli fel ivadékait, hogy csupán nézi őket. A teknős ugyanezt
meditálással teszi, ugyanis tojásait kint a szárazföldön, a homokban rejti el,
ő maga pedig visszatér a vízbe, s ott meditál rajtuk. Hasonlóan - bár távol
van az Ő tartózkodási helyétöl -, a Kr�r:ia-tudatú személy is eljuthat Kr�r:ia
bolygójára, ha csak szakadatlanul Őrá gondol. Számára ez a Kr�r:ia-tudat
miatt lehetséges. Ő nem érzi az anyagi lét gyötrelmeit. Ezt az állapotot
hívják brahma-nirválJának, amikor az ember szüntelenül a Legfelsőbben
mélyül el, s ezért rá nem hathat az anyagi szenvedés.

27-28. VERS

sparsan krtvá bahir bahyáms
cak�us caivántare bhruvo}J
prálJápánau samau krtvá
násábhyantara-cárilJaU
yatendriya-mano-buddhir
munir mok�a-paráyalJa}J
vigatecchá-bhaya-krodho
ya}J sadá mukta eva. sa}J
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sparsan-külső érzéki tárgyak, mint például hang stb.; krtva-így csele
kedvén; bahiQ-külső; bahyan -felesleges; cak$UQ -szem; ca-szintén;
eva-bizonyára; antare-belül; bhruvoQ -a szemöldöké; práQa-apánau 
fel- é s lefelé mozgó levegőt; samau-beszüntetve; krva-így téve; nasa
abhyantara -az orrlyukakban; cdriQau-fújó; yata -szabályozott; indri
ya -érzékek; manaQ -elme; buddhiQ -értelem; muniQ - a transzcen
dentalista; mok$a -felszabadulás; parayaQaQ-elmélyülve; vigata -elha
gyott; iccha-vágyak; bhaya -félelem; krodhaQ -düh; yaQ-aki; sadá
mindig; muktaQ-felszabadult; eva-bizonyára; saQ-ő

FORDÍTÁS
Amikor kizárja az összes külső érzéki tárgyat, tekintetét a szemöldök
közé rögzíti, leállítja a ki- és belélegzést az orrlyukban, és ily módon
szabályozza az elmét, az érzékeket és az értelmet, akkor a transzcenden
talista megszabadul a vágytól, félelemtől és haragtól. Aki mindig ebben
az állapotban van, az biztos, hogy felszabadult.
MAGYARÁZAT
Ha valaki a Kr�i:ia-tudatban él, akkor megértheti lelki azonosságát, majd
az odaadó szolgálat révén képes lesz felfogni a Legfelsőbb Urat is. A
transzcendentális síkot az odaadó szolgálatban való előrehaladással érheti
el. Ebben a helyzetben képes érezni Kr�i:ia jelenlétét saját cselekedetei
körében is. Ezt a sajátságos helyzetet hívják brahma-nirvanának, melynek
jelentése: felszabadulás a Legfelsőbben.
Azután, hogy megmagyarázta a Legfelsőbben való felszabadulás fentiek
ben említett elveit, Kr�l).a arra oktatja Arjunát miképpen lehet elérni ezt az
állapotot a misztika, vagyis a yoga gyakorlása által. Ezt a fajta yogát
a${áriga-yogaként ismerik, mert nyolcfokú folyamatból áll: yama, niyama,
asana, práQáyáma, pratyáhára, dháraQá, dhyána és samádhi. Srl Kr�l).a
itt az Ötödik Fejezet végén csak előzetes ismertetést ad erről a yogáról, de a
Hatodik Fejezetben részletesen leírja a folyamatot Ebben a yogában a
pratyáhára ( visszatartás) folyamat által távol kell tartani az érzéktárgyakat,
vagyis a hangot, az érintést, a formát, az ízt és illatot, majd a tekintetet a két
szemöldök közé szögezve, félig lehunyt szemmel az orrhegyre kell össz
pontosítani. A szemet nem tanácsos teljesen becsukni, nehogy az álom
kerítse hatalmába az embert, de teljesen kinyitni sem jó, mert az érzéki
tárgyak megakadályozhatják a koncentrálást A légzés folyamatát az
orrlyukban a test le- és felfelé mozgó levegőjének semlegesítésével lehet
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visszatartani. E yoga gyakorlása által az ember teljesen uralmat nyerhet az
érzékek felett, elkülönülhet a külső érzéki tárgyaktól, s ily módon felkészül a
Legfelsőbben való felszabadulásra.
Ez a yoga-folyamat segít megszabadítani az embert mindenféle félelemtől
és dühtől, s így, a transzcendentális állapotban érezteti a Felsőlélek
jelenlétét. Más szóval: a Kr�1.1a-tudat a legkönnyebb a yoga elveinek
betartására. Erről a következő fejezet fog bővebben szólni. Az a${<iriga
yogával ellentétben a Kr�1.1a-tudatú személy számára nem áll fenn az a
veszély, hogy elveszíti uralmát érzékei felett, mert az anyagi tettek feladásán
kívül odaadó szolgálatot is végez mindig. Ez jobb módszer az érzékek
szabályozására, mint az a${<iriga-yoga (ahol csak az anyagi tettektől válik
meg az ember, de nem végez odaadó szolgálatot).
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bhoktaram yajiia-tapasam
sava-/oka-mahesvaram
suhrdam sarva-bh ütanam
jiiatva mam santim rcchati

bhoktaram-haszonélvező; yajiia-áldozat; tapasam -vezekléseké és
önfegyelmezéseké; sarva-/oka -minden bolygó és egyben félisten; mahe
svaram-a Legfelsőbb Úr; suhrdam -jótevő; sarva -mindenki; bhüta
nam -élőlényeké; jiiatva-így ismervén; mam -Engem (Sri Kr�1.1át);
santim -felszabadulást az anyagi kínoktól; rcchati-elér

FO R DÍTÁ S
A bölcsek megszabadulnak az anyagi szenvedéstől, s békéhez jutnak,
mert tudják, hogy Én vagyok minden áldozat és önfegyelmezés végső
célja, a bolygók és félistenek Legfelsőbb Ura, valamint az összes élőlény
jóakarója és jótevője.
MAGYARÁZAT
A feltételekhez kötött lelkek az anyagi világban az illuzórikus energia
karmai között nagyon vágyódnak a békére. Ennek feltételeit azonban nem
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ismerik. A Bhagavad-gfta fenti verse szolgáltatja a béke elérésének
legegyszerűbb módját. Eszerint S rí Kr�l.J.a a haszonélvezője minden emberi
tettnek. Ő az összes bolygó birtokosa - beleértve az azokon uralkodó
félisteneket is -, ezért mindent az Ő transzcendentális szolgálatába kell
ajánlanunk. Nálánál senki sem hatalmasabb. A Vedák szerint Ő még a
legnagyobb félisteneknél, az Ú r S ivánál és az Úr Brahmánál is hatalmasabb
(tam isvar<i!J<im paramam mahesvaram; Svet. Up. 6.7.). Az élőlények az
illúzió varázsa alatt megpróbálnak urai lenni mindennek, aminek csak
bírnak, holott a valóságban mind csak alárendeltjei S rí Kr�l.J.a anyagi
energiájának. Az anyagi természetnek Isten az ura, a feltételekhez kötött
élőlények pedig függőségi viszonyban vannak a természet szigorú törvé
nyeivel. Mindaddig lehetetlen lesz akár egyénileg, akár kollektíven békét
elérni a világban, amíg meg nem értjük ezeket a magától értetődő tényeket. A
Kr�l.J.a-tudat lényege a következő: S rí Kr�i:ia a legfelsőbb uralkodó, az összes
élőlény pedig - beleértve a hatalmas félisteneket - az Ő alárendeltje. A
tökéletes békét tehát csakis a teljes Kr�l.J.a-tudattal lehet elérni.
Ez az Ötödik Fejezet - amit általában karma-yogaként ismernek - a
Kr�l.J.a-tudat gyakorlati magyarázata. Spekulatív kérdésünkre: miképpen
adhat a karma-yoga felszabadulást, itt kapunk választ. A Kr�l).a-tudatbeli
munka jelentése: teljes tudás Kr�i:iáról, mindennek birtokosáról. Az ilyen
munka megegyezik a transzcendentális tudással. Bhakti-yoga közvetlen
Kr�i:ia-tudatot jelent, a jflana-yoga pedig olyan út, amely végül a bhakti
yogához vezet. A Krl? l.J.a-tudat tehát olyan munka, amelyben az ember teljes
tudással rendelkezik a Legfelsőbb Abszolút Igazsághoz fűződő kapcsola
táról. Ez a tudat a Kr�l.J.áról, vagyis az Istenség Legfelsőbb Személyiségéről
szóló teljes ismeretben tetőzik. A tiszta lélek Isten parányi szerves része, s
így örök szolgája. A mayaval azért kerül kapcsolatba, mert annak ura akar
lenni, s ez okozza sokrétű szenvedését. Mindaddig, míg kapcsolatban van az
anyaggal, munkát is kell végeznie, hogy anyagi szükségleteit fedezhesse. A
Krl?i:ia-tudat azonban a lelki életbe viszi át az embert már az anyagi világban
való tartózkodás ideje alatt, mert ennek gynkorlása feléleszti lelki létét.
Minél jobban fejlődik az ember a lelki életben, annál jobban kiszabadul az
anyag vonzásköréből.
Kr�i:ia nem részrehajló senkivel sem. Az ember Istennel való kapcsolata
attól függ, milyen célszerűen hajtja végre azon kötelességeit, melyek révén
uralmat nyer érzékein, s legyőzi a vágy és düh befolyását. Az említett
ösztönök szabályozásával az ember eléri a Kr�l.J.a-tudatot, és a brahma
nirv<il]át, vagyis transzcendentális síkon marad. A Kr�i:ia-tudatú auto
matikusan végzi el az a�f<iriga-yogát is, mivel annak végső célját szolgálja. A

316

Ötödik Fejezet

yama, niyama, tisana, prtil)tiytima, pratytihtira, dhtiral)ti, dhytina és
samtidhi gyakorlásával az ember fokozatosan emelkedik felfelé, mígnem az
odaadó szolgálatban eléri tökéletességét. Egyedül ez ajándékozhatja meg
békével az embert, ez a legmagasabbrendű élet.
Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad-Bhagavad-gita
ötödik fejezetéhez, melynek címe: Karma-yoga
cselekvés a Kr�IJa
tudatban.
-
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fri bhagavdn uvaca
anö.sn"talJ karma-pha/am
kö.ryam karma karoti ya/J
sa sannytisi ca yogl ca
na niragnir na cákriyalJ
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fri bhagavdn uvö.ca - Legfelsöbb Személy mondta; anafrital) -menedék
nélkül; karma-phalam-a munka gyümölcsét; karoti-végrehajt; yalJ-aki;
sal) -ö; sannyö.si-a lemondott életrendben; ca-is; yogi-rnisztikus; ca 
is; na -nem; nir-nélkül; agnilJ -tűz; na sem; ca -is; akriyalJ-köte
lesség nélkül
-
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Hatodik Fejezet
FORDÍTÁS

A Magasztos Úr szólt:
Aki kötelessége szerint cselekszik, ám nem vonzódik munkája
gyümölcseihez, az a lemondott élet rendjében él. Ő az igazi misztikus,
nem a tüzet nem gyújtó és munkáját nem végző.
MAGYARÁZAT
Ebben a fejezetben Srí Kr�r:ia megmagyarázza, hogy a nyolcfokú yoga
rendszer folyamatának célja az elme és az érzékek szabályozása. Az
átlagemberek számára azonban ezt nagyon nehéz elvégezni, különösen a
Kali korszakban. Habár ez a fejezet a nyolcfokú yoga-rendszert tárgyalja,
Kr�r:ia kihangsúlyozza, hogy a karma-yoga folyamata, vagyis a Kr�r:ia
tudatban való cselekvés jobb. Ebben a világban mindenki azért dolgozik,
hogy fenntartsa családját és anyagi életének tartozékait, de önérdek vagy
saját személye kielégítésének célja nélkül - legyen az központosított vagy
kiterjedt - senki sem cselekszik. A tökéletesség kritériuma olyan Kr�r:ia
tudatbeli cselekvés, amely mentes a gyümölcsöket élvezni óhajtó szándéktól.
Minden élőlény kötelessége a Kr�r:ia-tudatban dolgozni, hiszen alkatunk
szerint mindannyian a Legfelsőbb szerves részei vagyunk. A test tagjai sem
önmagukért, hanem a teljes egész ellátásáért cselekszenek. Hasonlóan, az a
tökéletes sannyasI, a tökéletes yogI, aki nem a személyes érdekeiért, hanem
a Legfelsőbb egész kielégítéséért fáradozik.
A sannyasik néha tévesen azt hiszik, hogy felszabadultak minden anyagi
kötelesség alól, ezért abbahagyják az agnihotra yajnák (tüzáldozatok)
végzését Valójában e szándékuk önző, mert céljuk a személytelen Brah
mannal való eggyéválás. Az ilyen vágy jobb minden más anyagi óhajnál, de
még ez sem mentes az önző motivumtól. Ehhez hasonló az anyagi tettekről
lemondott misztikus yogI is, aki félig lehunyt szemmel gyakorolja a yogát,
szintén valamiféle személyes érdek betöltésére vágyva. A Kr�r:ia-tudatban
cselekvő személy azonban az egész kielégitéséért dolgozik, önérdek nélkül, s
nem vágyik arra, hogy magát szolgálja. Az ő sikerének titka Kr�r:ia
kielégitésében rejlik, s így ő a tökéletes sannyasI, vagy tökéletes yogI. Az Ú r
Caitanya, a lemondás legtökéletesebb példaképe ily módon imádkozik:

na dhanam na janam na sundarím kavitám vá jagadísa kámaye
mama janmani janmanísvare bhavatád bhaktir ahaituki tvayi
„Ó h, mindenható Ú r! Se vagyont gyűjteni, se követőket toborozni nem
kívánok. Szép nőkre nem vágyom. Egyedüli óhajom, hogy életről-életre
Téged szolgálhassalak!" (Sik$á$/aka , 4.)
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VERS

ir �;:trntfl{fü srr�rti ij- f.t� qi� 1
� �tf;:tra��tit �ilr +r�fü tfi� 1 1 � 1 1
yam sannyasam iti prahur
yogam tam viddhi pa!J<!ava
na hy asannyasta-sarikalpo
yogi bhavati kafrana

yam -amit; sannyasam - Iemondást; iti -így; prahu b mondják; yo
gam-összekapcsolódás a Legfelsőbbel; tam -azt; viddhi-tudnod kell;
pd!J<!ava-óh, Pai:ic.iu fia; na -sohasem; hi-bizonyára; asannyasta 
lemondás nélkül; sarika /pab -önelégedettség; yogi-misztikus transzcen
dentalista; bha vati-lesz; kafrana -bárki
-

FORDÍTÁS
Amit lemondásnak nevezünk, az nem más, mint yoga - összekap
csolódás a Legfelsőbbel; ugyanis senki sem lehet yogi addig, míg meg
nem válik az érzékek kielégítésének vágyától.
MAGYARÁZAT
Az igazi sannyasa-yoga vagy bhakti azt jelenti, hogy az embernek, mint
élőlénynek ismernie kell az eredeti helyzetét, és e szerint kell cselekednie.
Az élőlénynek nincsen különálló, független azonossága; ő a Legfelsőbb
szélső energiájához tartozik. Amikor Kr�i:ia-tudatú, vagyis tudva tud a lelki
energiáról, akkor valódi és természetes létállapotában van, de az anyagi
energia vonzáskörébe kerülve feltételekhez kötött lesz. A teljes tudással
rendelkező éppen ezért felhagy minden anyagi érzékkielégítéssel. Ezt azok a
yogik gyakorolják, akik visszatartják érzékeiket az anyagi kapcsolatok
befolyásától. A Kr�i:ia-tudatú személynek nincs is alkalma érzékeit bármi
mással lefoglalni, melynek nem Kr�i:ia kielégítése a célja, ezért ő egyidejűleg
sannyasI és yogI is. Ajriana-yogára a tudás művelése, az a$fdriga-yogára
pedig az érzékek szabályozása jellemző. A Kr�i:ia-tudat azonban auto
matikusan magába foglalja mindkét folyamat eredményét Ha valaki
képtelen feladni az önző természetű tetteket, akkor se ajriana , sem pedig az
a${<iriga nem használ. Az élőlény igazi célja: megválni minden olyan tettől,
melynek alapja az önző kielégülés, s felkészülni a Legfelsőbb vágyainak
betöltésére. A Kr�i:ia-tudatú személy nem vágyik semmiféle önző élve-
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zetre, ő mindig a Legfelsőbb öröméért cselekszik. Mivel senki sem lehet
tétlen, a Legfelsőbbről nem tudó csakis saját maga kielégítéséért dolgozik.
Az ember tehát a Kr�i:ia-tudat gyakorlásával a jnana és az a$f<iliga
eredményeit is automatikusan eléri.

3.

VERS

<iruruk$or muner yogam
karma k<irGIJam ucyate
yog<irü</.hasya tasyaiva
foma}J k<ira!Jam ucyate
<iruruk$olJ-aki éppen elkezdte a yogát; mune}J -a bölcsé; yogam-a
nyolcfokú yogarendszer; karma - munka; k<ira!Jam -az ok; ucyate-úgy
mondják; yoga-a nyolcfokú yoga; <irü(lhasya -aki elérte; tasya -övé;
eva -bizonyára; sama}J -minden anyagi tett lemondása; k<ira!Jam-az ok;
ucyate-úgy mondják

FORDÍTÁS
Aki még csak kezdő a nyolcfokú yoga gyakorlásában, annak a munkát
ajánlják; a yogát már elért személynek pedig az összes anyagi tettről
való lemondást.
MAGYARÁZAT
Yogának azt a folyamatot nevezzük, amely összekapcsolja az embert a
Legfelsőbbel. Hasonlatos ez egy létrához, amely a lelki megvalósítás
legmagasabb szintjéhez vezet A lépcső az élőlény anyagi világbeli létének
legalacsonyabb helyzeténél kezdődik, s a tiszta lelki életbe, a tökéletes
önmegvalósításhoz vezet. A különféle fokokat különböző nevekkel illetik.
Magát a teljes „létrát" yogának hívják, mely felosztható az alábbi három
részre: jnana-yoga, dhy<ina-yoga (a$f<iriga-yoga ) és bhakti-yoga . A létra
legalacsonyabb fokát yog<irüruk$a szintnek, a legmagasabbat pedig yog<i
rüf/.hának mondják.
A nyolcfokú yoga-rendszer első gyakorlatai gyümölcsöző anyagi tetteknek
tekinthetők. Ezek a gyakorlatok az élet szabályozó elveinek betartásával
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meditációt, valamint különféle ülőhelyzetek (melyek többé-kevésbé testi
cselekedeteknek számítanak) gyakorlasát foglalják magukban. Ezek az
ember tökéletes elmebeli egyensúlyához vezetnek, s ez által képes lesz
érzékei szabáyozására. A meditációban való előrehaladás azt jelenti, hogy
az ember megválik minden zavaró pszichikai tettől. Ellenben a Kr�Qa-tudatú
személy már rögtön az elején eléri ezt a síkot, mert mindig Kr�Qára gondol.
Szakadatlanul Kr�Qa szolgálatában cselekszik, ezért ő már feladott minden
anyagi tettet.
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yada hi nendriyarthe$u
na karmasv anu$ajjate
sarva-sarikalpa-sannyasi
yogarücjhas tadocyate

yada - mikor; hi-bizonyára; na -nem; indriya -arthe$u érzékkielé
gítésben; na-sohasem; karmasu -gyümölcsöző tettekben; anu$ajjate
szükségképpen résztvesz; sa rva sarikalpa -minden anyagi vágy; sannya
si-lemondó; yoga -tirü{iha /,1-fejlett a yogában; tada-akkor; ucyate-úgy
mondják
-

-

FORDÍTÁ S
Akkor éri el a yogát valaki, amikor az összes anyagi kívánságát
feladván sem érzékei kielégítésére nem törekszik, sem pedig gyümöl
csözö cselekedetekkel nem foglalkozik.
MAGYARÁZAT
Amikor az ember teljesen lefoglalja magát Isten transzcendentális szerető
szolgálatában, belső elégedettség tölti el, és így nem foglalkozik érzék
kielégítő vagy gyümölcsöző tettekkel. Máskülönben, ha nem Kr�Qa szol
gálatának él - mivel nem lehet tétlenül - érzékei kielégítésével kell, hogy
foglalkozzon. A Kr�Qa-tudat nélkül az ember mindig egocentrikus, vagy
pedig másokra is kiterjedt, de továbbra is önző cselekedetekre kényszerül. A
Kr�Qa-tudatú személy ellenben képes bármit megtenni Kr�Qa kielé-
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gitésére, és így teljesen elkülönül az anyagi érzékkielégítéstől. Aki nem
valósította ezt meg, annak mechanikusan kell próbálnia elmenekülni az
anyagi vágyaktól, még mielőtt felemelkedne a yoga-létra legfelsőbb fokára.
S.
'

VERS
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uddhared atmanatmanam
natmanam a vasadayet
atmaiva hy atmano bandhur
dtmaiva ripur dtmana}J

uddharet-fel kell szabadítani; atmana-az elme által; atmanam -a
feltételekhez kötött lélek; na-sohasem; atmanam -a feltételekhez kötött
lélek; a vasadayet-degradálódva; atma-elme; eva -bizonyára; hi-va
lóban; atmana}J - a feltételekhez kötött léleké; bandhu}J-barát:, atma
elme; eva -bizonyára; ripu}J -ellenség; atmana}J -a feltételekhez kötött
léleké

FORDÍTÁS
Az embernek emelkednie kell elméje segítségével, nem pedig degradá
lódnia. Az elme barátja, vagy ellensége is lehet a leigázott léleknek.
MAGYARÁZAT
Az atma szó testet, elmét és lelket jelent, a helyzet különbözősége szerint.
Ebben a versben az elmére utal, mert az áll a yoga-gyakorlat központjában.
A yoga-rendszer célja az elme szabályozása, s visszatartása az érzéki
tárgyak kapcsolatától. A yoga-rendszerben tehát különösen az elmének és a
feltételekhez kötött léleknek van nagy jelentősége. Srt Km1a itt kihang
súlyozza: az elmét oly módon kell irányítani, hogy az felszabadíthassa a
feltételekhez kötött lelket a tudatlanság lápjából. Az anyagi létben az ember
alárendeltje az elme és az érzékek befolyásának. A tiszta lélek valójában
annak köszönheti az anyagi világbeli fogságát, hogy önző elmével uralkodni
akar az anyagi természet felett. Az elmét ezért oly módon kell szabályozni,
hogy azt ne vonzza az anyagi természet csillogása. Így lehet megmenteni a
feltételekhez kötött lelket Az embernek nem lenne szabad degradálnia
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magát az anyagi tárgyakhoz való vonzódással, mert minél jobban ragasz
kodik hozzájuk, annál inkább belebonyolódik a materiális létbe. A kiszaba
dulás legjobb módszere az elme állandó, Kr�i:ia-tudatban való lefoglalása. A
hi szó nyomatékosít, vagyis kihangsúlyozza: így kell tenni. A Vedákban ez
áll:

mana eva manu�yárpim kára!Jam bandha-mok�ayolJ
bandháya vi�ayásarigo muktyai nirvi�ayam manalJ
„Az emberi kötődésnek és felszabadulásnak az elme az oka. Ha elmerül
az érzéki tárgyakban, kötődöttséget, ha pedig különáll azoktól, felsza
badulást okoz." (Maitreyi Upani�ad 6.34.)
A Kr�i:ia-tudatban állandóan elmélyülő elme ezért a legfelsőbb felszaba
dulást eredményezi.
6.
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bandhur átmánanas tasya
yenátmaivátmaná jitalJ
anátmanas tu Satrutve
vartetátmaiva Satruvat

bandhulJ -barát; <itm<i-elme; <itmanalJ -az élőlényé; tasya -övé;
yena -akitöl; <itm<i-elme; eva -bizonyára; <itman<i-az élőlénytől;
jitalJ-legyözött; an<itmanalJ-aki nem járt sikerrel elméje szabályozá
sában; tu-de; satrutve-ellenségeskedés miatt; varteta megmarad; <itm<i
eva -ugyan az az elme; fotru vat-ellenségként
-

FORDÍTÁS
A legyőzött elme a legjobb baráttá, a nem fegyelmezett pedig a
legnagyobb ellenséggé válik.
MAGYARÁZAT
A nyolcfokú yoga gyakorlásának célja az elme szabályozása, hogy az az
ember barátjává válhasson, s így segíteni tudja öt feladatainak elvégzésében.
A látszat kedvéért, vagy az elme szabályozását kihagyva végzett yoga
csupán időpocsékolásnak számít. Aki nem képes erre, az elméjével, mint
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legnagyobb ellenséggel kell, hogy küzdjön, és így élete, valantint annak
küldetése egyaránt sikertelenné válik. Az élőlény eredeti természetéhez
tartozik, hogy feljebbvalója parancsait végrehajtsa. Amíg nincs uralma
elméje felett, addig a kéj, a düh, a fösvénység, az illúzió stb. utasításait kell
szolgálnia. Az ember elméje leggyőzésekor önszántából beleegyezik azon
utasítások betartásába, melyeket az Istenség Személyisége ad,

Ö,

aki

Paramatmaként foglal helyet mindenki szívében. A Paramatma felfedezése a
szívben, majd parancsainak követése együtt jár az igazi yoga gyakorlásával.
Aki közvetlenül a Kr��a-tudattal kezdi, az automatikusan, fenntartás nélkül
meghódol Isten utasításai előtt
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jitátmanalJ, prasántasya
paramátmá samáhitalJ,
sit0$1Ja-sukha-dul)khe$U
tathá mánápamánayolJ,
jita-átmanal)-aki legyőzte elméjét; prasántasya -aki békét ért el ( az
ilyen elmeszabályozás

által); paramátmá-a Felsőlélek; samáhita l) 

végleg elért; füa -hideg; U$1Ja-meleg; sukha -boldogságban; dulJ,khe$U
boldogtalanságban; tathá-is; mána-becsben; apamánayolJ,-becstelen
ségben

FORDÍTÁS
Aki legyőzte elméjét, az nemcsak nyugalomhoz jutott, de elérte már a
Felsölelket is. Az ilyen ember számára a boldogság vagy szenvedés,
hideg vagy meleg, tisztelet vagy gyalázat mind egyforma.
MAGYARÁZAT
Valójában minden élőlény arra való, hogy magát az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének irányítása alá vesse, aki Paramatmaként mindenki szí
vében jelen van. Az ember akkor bonyolódik bele az anyagi cselekedetekbe,
amikor a külső, illuzórikus energia félrevezeti az elméjét. Érthető tehát, hogy

aki a yoga-rendszer valamelyikének segítségével uralmat szerzett az elme
felett, arra úgy kell tekinteni, mint aki már célba ért
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Az embernek követnie kell a felsőbb utasításokat Amikor elméje
szilárdan rögződik a felsőbb lelki természeten, akkor már nincsen más
feladata, mint a Legfelsőbb irányadásának követése. Elméjének el kell
fogadnia és követnie kell valamilyen magasabbrendű vezérlést. Az elme
szabályozásának következményeként az ember automatikusan igazodik a
Paramatma, vagyis a Felsőlélek útmutatásához. A Km1a-tudatú személy
egyszerre eléri ezt a transzcendentális síkot, a bhaktára tehát nem hatnak az
anyagi lét ellentétpárjai, mint például a boldogság-boldogtalanság, hideg
meleg stb. Ez az állapot a tényleges samadhi, vagyis elmélyülés a
Legfelsőbben.
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jfi.ana -elméleti tudás; vijfi.ana-megvalósított tudás; trpta -elégedett;
atma-élőlény; küfasthal; -lelki síkon; vijita-indriya}J - szabályozott ér
zékkel; yuktal; -alkalmas az önmegvalósításra; iti-így; ucyate- mondják;
yogi-a misztikus; sama -egyenlő; lo$fra -kavicsok; asma -kő; kanca
nal;-arany

FORDÍTÁS
Csak akkor szilárd valaki az önmegvalósításban, és csak akkor hívják
yoginak, ha teljesen elégedett elért tudásával és annak megvalósításával.
Az ilyen ember transzcendenciában van, és önfegyelmezett. Mindent
egyenlőnek lát, legyen az kö, kristály vagy arany.
MAGYARÁZAT
A csupán elméleti tudás, amely hiányolja a Legfelsőbb Igazság megvalósí
tását, hasznavehetetlen. A Vedák így írnak ezzel kapcsolatban:

atal; $ri-kf$1Ja-namadi na bhaved grahyam indriyail;
sevonmukhe hi jihvadau svayam eva sphuraty adai;
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„Fertőzött anyagi érzékei által senki sem értheti meg Srt Kr�1.1a Nevének,
formájának, jellemének és kedvteléseinek transzcendentális természetét. Ez
akkor tárul fel az ember előtt, amikor áthatja lelkét a Srt Kr�1.1a iránti
transzcendentális szolgálat. " (Padma PurtiTJa )
A Bhagavad-gitti a Kr�1.1a-tudat tudományáról ír. Csupán világi bölcselet
által senki sem válhat Kr�1.1a-tudatúvá. Nagyon szerencsés az az ember, aki
tiszta tudatú személlyel társulhat. Az ilyen embernek Kr�1.1a kegye által
megvalósított ismerete van, mert elégedett a tiszta, odaadó szolgálattal.
Ilyen tudással válik tökéletessé. Ezáltal szilárd maradhat meggyőzödé
seiben, de a kizárólagos akadémiai tudás - nyilvánvaló ellentmondásaival
- könnyen félrevezeti és becsapja az embert. Valójában csak a Kr�1.1a előtt
meghódolt, igazi énjét megvalósított ember képes szabályozni érzékeit. Az
ilyen személy transzcendentális, semmi köze a világi tudáshoz. Számára a
világi tudás és elmebeli spekuláció - amit mások úgy becsülnek, mint az
aranyat - nem ér többet a kavicsnál vagy a kőnél.

9.
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suhrn-mitrtiry-udasfna
madhyastha-dve$ya-bandhu$U
stidhu$V api ca pdpe$U
sama-buddhir visi$yate

suhrt-( természeténél fogva) jóakaró; mitra -gyengéd jótevő; a rí-ellen
ség; uddsfna-semleges a hadviselők között; madhyastha-közvetitő a
hadviselők között; dve$ya-gyülölt; bandhU$U-a rokonokkal vagy bará
tokkal; sddhu$u-a jámborokkal; api-valamint; ca-és; ptipe$u-a bűnö
zőkkel; sama-buddh i� -ugyanolyan értelmes; visi$yate-sokkal fejlettebb

FORDÍTÁS
Aki a baráttal, az ellenséggel, a becsületes jóakaróval, a gyülölttel, a
féltékennyel, a jámborral, a bűnössel, a közvetítövel és a pártatlannal is,
tehát mindenkivel egyenlően bánik - az még fejlettebb.
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yogf yunjfta satatam
<itm<inariz rahasi sthita}J
ek<ikf yata-cittatm<i
niraSfr aparigraha}J

yogf-a transzcendentalista; ywtjfta -Kr�1.1a-tudatúan kell koncentrálnia;
satatam-állandóan; <itmanam -maga (a test, elme és a lélek által);
rahasi-egy elhagyatott helyen; sthita}J-ebben a helyzetben; ek<ikf
egyedül; yata-cittatma-mindig figyelmesen szabályozni az elmét; ni
raSí}J -anélkül, hogy bármi más vonzaná; aparigraha}J-mentesen a
birtoklási vágytól

FORDÍTÁS
A transzcendentalistának mindig arra kell törekednie, hogy elméjét a
Legfelsőbb Ulekre rögzítse. Egyedül, elvont helyen kell élnie, mindig
figyelmesen szabályozva elméjét. Meg kell szabadulnia minden vágytól
és birtoklásérzettől.
MAGYARÁZAT
Kr�1.1át különböző fokokban, Brahmanként, Paramatmaként és az Istenség
Legfelsőbb Személyiségeként (Bhagavanként) valósítják meg. A Kr�1.1a
tudat tömören azt jelenti, hogy az ember állandóan az Ú r transzcendentális
szerető szolgálatában él. Akik a személytelen Brahmanhoz, vagy a lokalizált
Felsőlélekhez vonzódnak, azok részben szintén Kr�1.1a-tudatúak, mert a
személytelen Brahman Kr�1.1a lelki testének sugárzása, a Felsőlélek pedig az
Ő mindent-átható részleges kiterjedése. Tehát az imperszonalisták és a
meditáló yogik is közvetve Kr�1.1a-tudatúak. A Kr�1.1a-tudatú személy a
legkiválóbb transzcendentalista, mert az ilyen bhakta jól tudja, mi jelent a
Brahman vagy Paramatma. Az ő tudása az Abszolút Igazságról tökéletes,
míg az imperszonalisták és a meditáló yogik Kr�1.1a-tudata hiányos.
Mindamellett mindnyájukat arra utasítja ez a vers, hogy szakadatlanul
végezzék sajátságos keresésüket, úgy hogy előbb-utóbb eljuthassanak a
legfelsőbb tökéletességhez. A transzcendentalista első és legfontosabb
kötelessége, hogy elméjét mindig Kr�1.1ára szögezze. Gondoljon tehát mindig
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Kr�i:iára, s ne felejtse el Ő t egy pillanatra sem. Az elme Legfelsőbbre való
összpontosítását sam<idhinak, vagy transznak hívják. A sikeres elme
összpontosítás érdekében az ember éljen mindig elvonultan, és kerülje el a
külső tárgyak zavaró hatásait Nagyon óvatosnak kell lennie, hogy az
önmegvalósítást befolyásoló kedvező és kedvezőtlen dolgokat elfogadja,
illetve elutasítsa. Váljon teljesen határozottá, és ne vágyódjon szükségtelen
anyagi dolgok után, melyek megkötik a birtokvágy érzetével.
Amikor az ember közvetlenül Kr�i:ia-tudatú, akkor tökéletes elővigyáza
tosságra tesz szert, mert e tudat önmegtagadást, az anyagiakról való
lemondást jelent, amely megóv az anyagi birtoklásérzettől. S rtla Rüpa
GosvAmI ily módon jellemzi a Kr�i:ia-tudatot

an<isaktasya vi.yayan yath<irham upayurijatal)
nirbandhal) kr.y!Ja-sambandhe yuktariz vairágyam ucyate
práparicikatay<i buddhyá hari-sambandhi-vastunal)
mumuk.yubhil) parityágo vairagyariz phalgu kathyate
„Amikor az ember nem kötődik semmihez, de ugyanakkor Kr�i:iával
kapcsolatban elfogad mindent, akkor túljutott a birtoklásérzeten, és elérte az
igazi lemondás szintjét Ellenben nem lesz teljes annak a lemondása, aki
elutasít mindent, anélkül, hogy tudna azok Kr�i:iához fűződő kapcsolatáról."

(Bhakti-rasamrta-sindhu 2.255-256.)

A Kr�i:ia-tudatú személy nagyon jól tudja, hogy minden Kr�i:iához
tartozik, s így mindig mentes marad a személyes birtoklásérzettől. Ennek
eredményeképpen önmagának nem kér soha semmit Tudja, miképpen kell
elfogadni a Kr�i:ia-tudat számára kedvező dolgokat, s elutasítani a ked
vezőtleneket. Transzcendentális gondolkodása réven ő az anyagi dolgok
felett áll, s mert semmi köze az olyan személyekhez, akik nem Kr�i:ia
tudatúak, mindig egyedül van. Ezért a Kr�i:ia-tudatú személy a tökéletes
yogI.

1 1 - 1 2. VERS
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focau dese prati:jfh<ipya
sthiram <isanam <itmana}J
n<ity-ucchritam n<itinicam
cai/<ijina-kufottaram
tatraik<igram mana}J krtva
yata-cittendriya-kriya}J
upavisy<isane yunjy<id
yogam <itma-vifoddhaye
focau -megszentelt; dese-földön; prati$fh<ipya-elhelyezve; sthiram
szilárd; <isanam -ülőhely; <itmana}J -(csak) a lélektől függő; na -nem;
ati-túlságosan; ucchritam-magas; na- sem; ati-túlságosan; nicam 
alacsony; caila-ajina-puha ruha és őzbőr; kusottaram-kusafü; tatra
azután; ek<igram -összpontosított figyelem; mana}J-elme; krtv<i- igy
téve; yata-citta-az elmét ellenőrizve; indriya -érzékeket; kriya}J cse
lekedeteket; upavisya-ülve; <isane-az ülőhelyen; yurijy<it- végez; yo
gam -yogagyakorlatot; <itma-a szív; visuddhaye- tisztításáért
-

FORDÍTÁS
A yoga gyakorlásához szükséges, hogy az ember szent és elvont
környezetet keressen magának. Terítsen kusa-szénát a földre, amit előbb
őzbőrrel, majd ruhadarabbal fedjen le. Az ülés ne legyen sem túl magas,
sem túl alacsony. Ezután a yogi vegyen fel egy stabil, mozdulatlan
ülőhelyzetet, s gyakorolja a yogát elméje, valamint érzékei szabályozá
sával - - tisztítva szívét, s egy pontra rögzítve elméjét.
MAGYARÁZAT
A „szent hely" a zarándokhelyekre utal. Indiában a yogik, a bhakták és
más transzcendentalisták elhagyják otthonukat, és olyan szent helyeken
telepednek le, mint Prayag, Mathura, Vrndavana, Hr�Ikesa és Hardwar. A
szent folyók, például a Y amuna és a Gangesz folyásánál, magányban
gyakorolják a yogát. Azonban ez gyakran nem lehetséges, főleg a nyugati
emberek számára. A nagyvárosok úgynevezett yogaszervezetei - bár
sikeresek lehetnek az anyagi javak beszerzésében - az igazi yoga
gyakorlására egyáltalán nem alkalmasak. Aki nem él önszabályozó életet, s
akinek elméjét nem tölti ki harmónia, az a meditálást nem képes gyakorolni.
A Brhan-N<iradiya Pur<iTJában ezért ez áll: a Kali-yugában ( vagyis a jelen
korszakban), amikor az emberek általában rövid életűek, a lelki meg
valósításban lassúak, és mindig nyugtalanok a különféle aggodalmak miatt,
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az Ú r Szent Nevének vibrálása a legcélravezetőbb lelki önmegvalósításuk
érdekében.

harer ntima harer ntima harer ntimaiva kevalam
kalau ntisty eva ntisty eva ntisty eva gatir anyathti
„A nézeteltérések és a képmutatás e korszakában az Ú r Szent Nevének
vibrálásán kívül nincs más út, nincs más út, nincs más út a felszabadulásra."
(4 1 . 1 1 5 .)
1 3- 1 4. VERS
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samam ktiya-siro-grfvam
dhtirayann acalam sthirab
samprek$ya ntisiktigram svam
difas ctinavalokayan

prastinttitmti vigata-bhfr
brahmacán'-vrate sthitab
manab samyamya mac-citto
yukta tisfta mat-parab
samam -egyenesen; ktiya-sira}J-test és fej; grfvam - nyakat; dhtira
yan -tartva; acala m -mozdulatlan; sthira }J -nyugodt; samprek$ya 
nézve; ntisikti-orr, agram-hegy; svam-saját; disa}J -minden oldalra;
ca -is; anavalokayan -nem látva; prasánta-háboríthatlan; titmá-elme;
v1gata-bhf}J -félelemtől mentes; brahmactiri-vrate-a cölibátus fogadal
mában; sthita}J-helyezkedve; mana}J -elme; samyamya -teljesen legyő
zött; mar-Rajtam (Kr�Qán); citta}J-összpontosítva; yukta}J -valódi yogI;
tisfta -ilyen helyzetben; mar-Engem; para}J-végső cél

FORDÍTÁS
Testét, nyakát, és fejét egyenes vonalban tartsa, szemét orrhegyére
szögezze rendületlenül! Ily módon - nyugodt és szabályozott elmével,

Dhyana-yoga

331

félelemtől felszabadultan, a nemi élettől teljesen mentesen - szívében
Rajtam meditáljon, s Engem tegyen élete végső céljának!
MAGYARÁZAT
Az élet célja Kr�l)a megismerése, aki Paramatmaként, vagyis a négykarú
Vi�l)U formájáként mindenki szívében jelen van. Az a$fdriga-yogát kizárólag
azért gyakorolják, hogy felfedezzék, és meglássák Vi�i:iu lokalizált formáját.
Az élőlények szívében lakozó, helyhez kötött Vi�i:iu-mürti Kr�i:ia teljes
képviselője. Akinek nem áll szándékában ezt megvalósítani, az teljesen
hiábavalóan, idejét pocsékolva csak egy ál-yogát gyakorol. Kr�i:ia az élet
végső célja, a szívben élő Vi�i:iu-mürti pedig a yoga gyakorlásának tárgya. E
Vi�i:iu-mürti megvalósításához szükséges, hogy az ember teljesen felhagyjon
a nemi élettel. Ezért el kell hagynia otthonát, s magányos helyen, egyedül
kell élnie, mozdulatlanul ülve a fentiekben említett leírás szerint Az ember
nem lehet yogI azáltal, hogy az úgynevezett yogatanfolyamokra jár,
miközben otthon, vagy máshol naponta élvezi a nemi életet Az elme
szabályozását kell gyakorolnia, és el kell kerülnie mindenféle érzékkielégí
tést, melyek közül a szexualitás a legerősebb. Yajiiavalkya, a nagy bölcs így
ír a cölibátus törvényeiről:
karmal')d manasa vaca sarvavasthasu sarvada
sarvatra maithul')a-tyago brahmacaryam pracak$ate
„A brahmacarya fogadalma arra való, hogy segítse az embert teljesen
megválni a nemi élvezettől: munkájában, beszédében és gondolataiban
egyaránt - minden időben, mindenhol, bármilyen körülmények között."
Senki sem végezheti helyesen a yogagyakorlatokat a nemi élvezettel
egyidejűleg. A brahmacaryát ezért már a gyermekkortól fogva oktatják,
amikor az embernek még fogalma sincs a nemi életről. A gyermekeket ötéves
koruktól a guru-kulába , vagyis a lelki tanítómester tartózkodási helyére
küldik, ahol a mester szigorú elvekkel neveli a fiatalokat a brahmacart életre.
Senki sem fejlődhet az ilyen brahmacarya gyakorlatok nélkül egy yogában
sem, legyen az dhyana, jriana , vagy bhakti.
A házasélet elveit és szabályait követőt, akinek csak feleségével van nemi
érintkezése (s az is csak bizonyos előírások szerint), szintén brahmacartnak
hívják. Az ilyen fegyelmezett házas brahmacartt a bhakti iskola elfogadja,
ám a jriana és dhyana iskolák még az ilyen életet sem engedélyezik. Ők
megkövetelik a teljes tartózkodást, mindenféle kiegyezés nélkül. A bhakti
iskolában a házas brahmacart számára engedélyezett a szabályozott nemi
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élet, mert a bhakti-yoga , vagyis Kr�i:ia felsőbbrendű szolgálata olyannyira
hatalmas, hogy az ember automatikusan elveszti vonzódását a nemi élet
iránt. A Bhagavad-gitaban ez áll:

vi:jaya vinivartante
niraharasya dehina}J
rasa-varjam raso 'py asya
param dr!ffva nivartate
„Ha a megtestesült élőlény el is áll az érzéki örömöktől, szomjúsága az
érzékek tárgyai után megmarad. Ettől csak úgy válhat meg, ha felsőbbrendű
ízt tapasztal, és így tudata rendíthetetlenné válik." (Bg. 2.59.)
Míg mások erőnek erejével tartják vissza magukat az érzékkielégítéstől, a
bhakta felsőbb ízhez jutván automatikusan eláll ettől. Ezt a felsőbb ízt csak a
bhakta ismeri, senki más.
Mindaddig nem lehet félelem nélküli (vigatabhf}J ) az ember, amíg nem
teljesen Kr�i:ia-tudatú. A feltételekhez kötött lélek félelme elferdült emlé
kezőtehetségének tudható be, vagyis annak, hogy megfeledkezett a Kr�i;iával
fennálló, örökkévaló kapcsolatáról. A Srfmad-Bhagavatam írja: bhayam
dvitfy<ibhinivefata}J syad fs<id apetasya viparyayo 'smrti}J . ( 1 1 .2.37 .) A
félelem nélküli állapotot egyedül a Kr�i;ia-tudat folyamatával lehet elérni.
Csak az ilyen tudattal rendelkező személy számára lehetséges a yoga
tökéletes gyakorlása, s miután ennek végső célja a szívben lakozó Vi�i;iu
meglátása, érthető, hogy az összes yogI közül a Kr�i:ia-tudatú a legsikere
sebb. Tehát az itt említett yogarendszer elvei nagyban különböznek a
népszerű ún. yoga-szervezetekétől.

15. VERS

yufljann evam sadatmanam
yogf niyata-manasa}J
santim nirv<i1Ja-param<im
mat-samstham adhigacchati
yufljan így gyakorolván; evam-a fenntiekben említett szerint; sada
állandóan; <itmanam-test, elme és lélek; yogf-a misztikus transzcen
dentalista; niyata-manasa}J szabályozott elme; santim -békét; nirv<i1Ja-

-
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param<im-az anyagi lét megszűnését; mat-sarizsth<im -a lelki világban
(Isten birodalmában); adhigacchati-elér

FORDÍTÁS
A testét, tetteit és elméjét ily módon szabályozó, az anyagi létet
megszüntető misztikus transzcendentalista Isten birodalmát [K"l}a
hajlékát] éri el.
MAGYARÁZAT
Ez a vers világosan megmagyarázza a yoga gyakorlásának végső célját. A
yoga nem arra való, hogy általa az ember bármilyen anyagi előnyhöz jusson,
hanem hogy elősegítse az anyagi lét teljes megszüntetését. A Bhagavad
git<i szerint aki a yogától jobb egészséget, vagy valamifajta anyagi tökéletes
séget vár, az nem yogI. Az anyagi lét megszüntetése nem a „semmi"-be való
olvadás - ez csupán legenda. Isten teremtésén belül sehol sem található
„semmi". Az anyagi lét felszámolása a lelki világ, a Legfelsőbb Személy
lakhelyének elérésére képesíti az embert. A Bhagavad-git<i részletes leírást
közöl Isten hajlékáról, s többek között megemlíti: ott nincs szükség sem a
Nap, sem a Hold ragyogására, vagy az elektromosság fényére. A lelki
világban minden bolygó önmagában hordozza a fényt, az anyagi világ
Napjához hasonlóan. Isten birodalma tulajdonképpen mindenhová kiterjed,
de a lelki világot és azok bolygóit parariz dhamának, vagyis felsőbb
hajléknak nevezik.
Maga Srt Km1a világosan kijelenti itt, hogy csak a tökéletes yogI képes
igazi békét elérni; az, aki Őt teljesen megérti (mat-citta}J, mat-para}J, mat
sthanam ) . Így végül az Ő legfelsőbb lakhelyére, a Kr�i:ta-lokára juthat, amit
Goloka Vrndavanaként is ismernek.
A Brahma-sarizhitában világosan kifejezésre jut: bár Kr�i:ta mindig
Golokaként ismert lakhelyén tartózkogik1 legfelsőbb lelki energiái által Ő
egyidejűleg a mindent átható Brahman és a lokalizált Paramatma is (go/oka
eva nivasaty akhil<itma-bhüta}J ... Bs. 5.37.). A lelki világba, vagyis Isten
örök lakhelyére senki sem juthat Kr�i:ta és az Ő teljes Vi�i;tu kiterjedéséről
szóló megfelelő tudás nélkül. A Kr�i:ta-tudatban dolgozó személy elméje
mindig Kr�i:ta tetteibe merül, ezért ő a tökéletes yogI (sa vai mana}J kn1;a
padaravindayo}J; Bhag . 9.4. 1 8.). A Vedákból azt is megtudhatjuk, hogy
csupán Kr�i;ta, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének megértése által az
ember túljuthat az ismétlődő születés és halál világán (tam eva viditvdti
mrtyum eti; Svet. Up. 3.8.). Más szóval a yoga-rendszer tökéletessége az

Hatodik Fejezet

334

anyagi léttől való teljes felszabadulás elérésében rejlik, nem pedig az ártatlan
nép becsapásában, holmi mágikus bűvészkedés vagy akrobatikus tornagya
korlatok által.
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nátyasnatas tu yogo 'sti
na caikántam anafoata}J.
na cáti svapna-sílasya
jágrato naiva cárjuna

na -sohasem; ati-túl sokat; asnata}J.-evő; tu-de; yoga}J. -a Legfel
sőbbel való összekapcsolás; asti-van; na-sem; ca-is; ekántam - nagyon
kevés; anasnata}J. -elállva az evéstől; na -sem; ca-is; ati-túl sok;
svapna-silasya -túl sokat alvó; jágrata}J. -az éjszaka virrasztó; na-sem;
eva -bizonyára; ca -és; arjuna-óh, Arjuna

FORDÍTÁS
Óh, Arjuna, az nem lehet yogi, aki túl sokat vagy túl keveset eszik,
vagy alszik.
MAGYARÁZAT
Ebben a versben a yoginak a szabályozott evést és alvást ajánlják. Túl
sokat eszik az, aki a test és a lélek fenntartásához szükséges ételnél többet
vesz magához. Az állati hús fogyasztása nem szükséges, mert a gabonafélék,
zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek elegendő mennyiségben állnak az
ember rendelkezésére. A Bhagavad-gítá szerint ezek az egyszerű táplálékok
tartoznak a jóság minőségébe ( 1 7 .8- 1 0.) Húst csak a tudatlanság kötő
erejében lévő emberek fogyasztanak. A dohányzók, s az alkoholos italokat, a
húst, vagy más, Kr�Q.ának előzőleg fel nem ajánlott, és ezért tisztátlan ételt
kedvelők szenvedni fognak bűnös tetteik visszahatásaitól. Bárki legyen is az,
ha érzékkielégítése érdekében eszik, vagy magának főzve nem ajánlja fel
ételét Kr�Q.ának - csak bűnt vesz magához (bhwfjate te tv agham pápáh ye
pacanty átma-káralJát; Bg. 3 . 1 3.). Az ilyen ember, vagy a határt nem
ismerő nem végezheti megfelelően a yogát Ha valaki csupán a Kr�Q.ának
felajánlott étel maradékait fogyasztja el, helyesen cselekszik. A Kr�Q.a-

Dhyana-yoga

335

tudatú személy csakis ilyen táplálékot fogyaszt. Tehát a yoga gyakorlásában
kizárólag ő érheti el a tökéletességet. Az sem helyes módszer, ha valaki a
saját maga által kiötölt koplaló folyamatot követve mesterkélt módon
lemond az evésről. A Km1a-tudatú személy az Írások tanácsai szerint böjtöl.
A kelleténél nem eszik, és nem koplal többet, így alkalmas lesz a
yogagyakorlatok végzésére. Aki a szükségesnél többet eszik, az nagyon
sokat fog álmodni, minek következtében a szokásosnál hosszabb ideig fog
aludni. Az ember ne aludjon napi hat óránál többet Aki a huszonnégy órán
belül ennél többet tölt alvással, az valószinűleg a tudatlanság kötőerejének
hatása alatt áll. A tudatlanság kötelékének rabja lusta, és hajlamos a hosszú
alvásokra. Az ilyen személy sem alkalmas a yogagyakorlatok végzésére.
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yukt<ih<ira-vih<irasya
yukta-ce${asya karmasu
yukta-svapn<ivabodhasya
yogo bhavati du�kha-ha

yukta-szabályozott; <ih<ira -evés; viharasya -pihenés; yukta -szabá
lyozott; ce${asya-aki a fenntartásért dolgozik; karmasu-a kötelességek
végrehajtása közben; yukta -szabályozott; svapna-avabodhasya-alvás és
ébrenlét; yoga�-a yoga gyakorlása; bhavati-lesz; du�kha-ha-fájdalom
mérsékelő

FORDÍTÁS
Akinek mérsékelt az evése, alvása, munkája és pihenése, az minden
anyagi fájdalmat képes megszüntetni a yoga gyakorlása által.
MAGYARÁZAT
Szertelenség az evésben, alvásban, védekezésben és nemi életben melyek mind testi igények - gátolhatja a yoga gyakorlásában való fejlődést.
Ami az evést illeti, azt csak akkor lehet szabályozni, ha az ember
megtanulta, hogy csakis prasadamot, megszentelt ételt fogyasszon.
A Bhagavad-gita szerint (9.26.) Srt Kr�i:iának főzelékféléket, virágokat,
gyümölcsöket, gabonaféléket, tejet stb. ajánlanak fel. A Kr�i:ia-tudatú
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személy így automatikusan megtanulja, hogy csakis a jóság kategóriájába
tartozó, emberekhez méltó ételt fogyasszon. Ami az alvást illeti, ő mindig
éber Kr�i;ia-tudatú kötelességei végrehajtása közben, ezért nagy veszte
ségnek tekint minden szükségtelen alvással eltöltött percet. Nem viselheti el,
hogy csak egy rövid időt is Kr�i;ia szolgálata nélkül éljen, alvását ezért a
minimumra csökkenti. Példaképe ebben S rtla Rüpa GosvrunI, aki mindig
Kr�i;ia szolgálatában foglalatoskodott, és nem volt képes napi két óránál
többet aludni, sőt néha még annyit sem. Thakur Haridasa még prasadát sem
akart fogyasztani, s egy pillanatot sem akart alvással tölteni mindaddig, amíg
el nem végezte napi japa gyakorlatát, amely százhetvenöt körből, vagyis a
Szent Név háromszázezer vibrálásából állt. Ami pedig a munkát illeti: a
Kr�i;ia-tudatú személy nem tesz semmi olyat, ami nem áll kapcsolatban
Kr�i;ia érdekével, így munkája mindig szabályozott, és mentes az érzék
kielégítéstől. Miután számára testi vágyainak kielégítése szóba sem jöhet,
így nincsen ideje az anyagi dolgokra. Munkájában, beszédében, alvásában,
ébrenlétében és más testi cselekedeteiben egyaránt szabályozza magát, ezért
őrá nem tud hatni az anyagi szenvedés.
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yad<i viniyatam cittam
<itmany ev<ivati${hate
nisprhalJ. sarva-k<imebhyo
yukta ity ucyate tad<i

yad<i-amikor; viniyatam -sajátságosan fegyelmezett; cittam -az elme
és tettei; <itmani-a Transzcendensben; eva -bizonyára; a vati${hate-meg
állapodik; nisprhal;. -mentesen; sarva -mindenféle; k<imebhyal;. -anyagi
vágyaktól; yuktal;.-elmélyült a yogában; iti-ily módon; ucyate -mondják;
tad<i akkor
-

FORDÍTÁS
Úgy mondják, ha a yogi elm.éje a Transzcendensben gyökerezik, s
képes azt a gyakorlatok által fegyelmezni, akkor elérte a yoga célját.

Dbyana-yoga

337

MAGYARÁZAT
A yogI tetteit a különféle anyagi vágyak (melyek közül a nemi élvezet a
legerősebb) megszüntetése választja el a közönséges ember tetteitől. A yogI
olyan jól tudja fegyelmezni elméje tevékenykedését, hogy öt semmilyen
anyagi vágy nem izgatja többé. A Srimad-Bh<igavatam szerint ezt a
tökéletes síkot a Km1a-tudatú személyek automatikusan elérik:

sa vai mana}J. kf$1J.a-pad<iravindayor
vac<imsi vaiku1J.fha-gu1].<inuvar1J.ane
karau harer mandira-marjan<idi$U
srutim cak<ir<icyuta-sat-kathodaye
mukunda-lirig<ilaya-darfane drfau
tad-bhrtyag<itra-sparse 'riga-sarigamam
ghrli!J.am ca tat-p<ida-saroja-saurabhe
srimat tulasy<i rasan<im tad-arpite
p<idau hare}J. k$etra-pad<inusarpane
Siro hr{ikefa-pad<ibhivandane
k<imam ca d<isye na tu k<ima-k<imyay<i
yathottama-sloka-jan<ifray<i rati}J.
„Ambart�a király először is elméjét Srt Kr�Qa lótuszvirág lábára szögezte,
majd beszédét az Ő transzcendentális jellemeinek leírására, karjait temp
lomának tisztítására, fülét cselekedeteinek hallására, szemét transzcen
dentális formáinak látására, testét a bhakták testének érintésére, orrát a
Kr�Qának felajánlott lótuszvirág szagÍására, nyelvét · az Ő lótuszvirág
lábának ajánlott tulasilevél ízlelésére, lábait a templomba való járásra és a
zarándokhelyek felkeresésére, fejét az Úr iránti hódolat kifejezésére, vágyait
pedig az Ő kívánságainak kielégítésére használta. E transzcendentális tulaj
donságok jellemzik a tiszta bhaktát" (Bh<ig . 9.4. 1 8-20)
Az imperszonalista út követői számára ez a transzcendentális sík talán
szubjektív kifejezhetetlen, de a Kr�Qa-tudatú személy számára nagyon
könnyű és praktikus. Ez kitűnik Maharaja Ambart�a fentiekben említett
tetteiből is. A cselekvés e transzcendentális fajtája nem lehetséges mind
addig, amíg elménket az állandó emlékezés által nem rögzítjük Kr�Qa
lótuszvirág lábaira. Az Ő odaadó szolgálatában előírt tetteket ezért
arcanának hívják, melynek jelentése: az emberi érzékek lefoglalása Isten
szolgálatával. Az érzékek és az elme lekötése szükségszerű, csupán a
cselekedetek tagadása nem praktikus. Ezért az emberek számára - főleg
azoknak, akik nem a lemondott életrendben élnek - a transzcendentális sík
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eléréséhez vezető tökéletes folyamat az érzékek és az elme olyan fentebb
leírt szolgálattal való lefoglalása, melyet a Bhagavad-gfta yuktának hív.
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yatha dfpo nivatastho
nerigate sopama smrta
yogino yata-cittasya
yufijato yogam atmana}J

yatha- mint; dfpa}J-a lámpa; nivatastha}J-szélcsendes helyen; na
nem; ingate- lobog; sa upama- ahhoz hasonlítva; smrta- említett; yo
gina}J-a yogié; yata-cittasya-kinek elméje fegyelmezett; yufijata}J
állandóan foglalatoskodik; yogam- yogában; atmana}J-a Transzcenden
sen

FORDÍTÁS
Ahogyan szélcsendes helyen sem lobog a gyertyaláng, úgy az elméjét
szabályozó yogi is mindig rendületlen marad a Transzcendensen való
meditálásában.
MAGYARÁZAT
Az igazán Kr�i;ia-tudatú személy, aki mindig a Transzcendensbe merül,
imádandó Urán meditálva olyan rendületlen, mint a szélcsendes helyen égö
lámpa lángja.
20-23.

VERS

��'� m- � ;.ir•1ei:1�1 1

� �i:it<:'fwt1<:'414 q��'itl<:'fM � 11� 0 1 1

�í�Jtt�HnftP��' 1
�f� � � � fm��fü �= 1 1 � � 1 1
if �trr �{ �r� � ;rrf� �nn 1
g�nn�R1i

Dhyana-yoga

339

qf�RI� � �: � g�u11fq A�1'!t1� 1 1 ��1.
� fq��:�ijq)•1fctq)tj �qij� 1 1 � � 1 1
yatroparamate cittam
niruddham yoga-sevaya
yatra caivatmanatmtinam
pasyann titmani tu�yati
sukham tityantikam yat tad
buddhi-grtihyam atindn"yam
vetti yatra na caivayam
sthitas calati tattvata}J
yam /abdhvti caparam /abham
manyate ntidhikam tatai)
yasmin sthito na du}Jkhena
guru!Jtipi vicalyate
tam vidytid du}Jkha-samyoga
viyogam yoga-samjriitam
yatra - abban az állapotban; uparamate-amikor az ember transzcenden
tális boldogságot érez; cittam -az elme tevékenykedése; niruddham 
visszatartva az anyagtól; yoga-se vaya- a yoga végzése által; yatra - abban;
ca-is; eva -bizonyára; titmana-a tiszta elme által; titmtinam -önvaló;
pasyan -látv a (helyzetét}; titmani-az önvalóban; tu�yati- elégedett lesz;
sukham -boldogság; atyantikam - legfelsőbb; yat -amiben; tat-azt;
buddh i-értelem; grahyam -elfogadható; atindriyam -transzcendentális;
vetti- tu dja; yatra - amelyben; na-sohasem; ca -is; eva -bizonyára;
ayam - ebben; sthita}J -helyzetben; calati-eltér; tattvata}J -az igazságtól;
yam - amelyet; labdh vá-elérve; ca-is; aparam -bárrni más; /abham
nyereség; manyate- gondolja; na -sohasem; adhikam -több; tata}J - attól;
yasmin - amiben; sthita}J -helyzetben; na -sohasem; du}Jkhena -szenve
dés által; guru!Jlipi-habár nagyon nehéz; vicalyate -megrendül; tam -azt.;
vidytit -tudnod kell; du}Jkha-samyoga -az anyagi kapcsolat szenvedései;
vz"yogam - ki irtása; yoga-samjriitam-transz a yogában

FORDÍTÁS
A tökéletesség szintjét samadhinak, vagy transznak hívják. Ilyenkor a
yoga gyakorlása által az ember elméje minden anyagi szellemi tevékeny-
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ségtöl mentes. Jellemzője, hogy a yogi ebben az állapotban tiszta elméje
segítségével megláthatja önvalóját, s örömet, élvezetet tud meríteni
abból. Ezen az örömteli síkon az ember kötetlen, lelki boldogságban él,
s transzcendentális érzékszerveivel élvezni tudja azt. E szilárd hely
zetben az igazságtól sohasem tér el, s érzi: ennél nagyobb nyereségre
soha nem tehet szert. Ezt a fokot elérve kiegyensúlyozott és rendületlen
még a legnagyobb nehézségek közepette is. Ez a valódi szabadság, mely
felold az anyagi kapcsolatok okozta szenvedések alól.
MAGYA RÁZAT
A yoga legfőbb jellemzője, hogy gyakorlása által az ember elméje
fokozatosan megtisztul az anyagi élet fogalmaitól. Amikor a yogI lelki elméje
és értelme által megvalósítja a Felsőlelket anélkül, hogy az önvalót bármi
módon azonosítaná Vele, akkor eléri a transz, vagyis a samadhi állapotát.
A nyolcfokú yoga gyakorlása többé-kevésbé a Pataöjali rendszer elveire
épül. Néhány nem hiteles magyarázó megpróbálja azonosítani az egyéni
lelket a Felsőlélekkel (a monisták ezt vélik felszabadulásnak), de ők nem
értették meg a Pataöjali féle yogarendszer igazi célját Patanjali rendszere
ugyanis elfogadja a tiszta lélek egyéniségével járó transzcendentális öröm
létét, de az imperszonalisták nem, mert attól tartanak, hogy ez veszé
lyeztetné egység-elméletüket Az imperszonalisták nem fogadják el a tudás
és a tudó kettősségét, ám ez a vers elismeri a transzcendentális érzékeken át
megvalósított lelki gyönyört. Ezt Pataöjali Muni, a yogarendszer híres
magyarázója is hitelesíti. A nagy bölcs eképpen ír a Yoga-slltrákban ( 4.34.):

puru$<irtha-sllny<in<irh gwJ<in<irh pratiprasava}J.
kaivalyam svarllpa-prati$fh<i v<i citi-saktir iti
A citi-sakti transzcendentális belső energia. A puru$<irtha materiális
vallásosságra, gazdasági fejlődésre, érzékkielégítésre és végül a Legfelsőbbel
való eggyéválás kísérletére utal. Az imperszonalisták a Legfelsőbbel való
eggyéválást kaivalyamnak hívják. Pataöjali szerint azonban ez a kaivalyam
nem más, mint egy belső vagy transzcendentális erő, melynek segítségével az
élőlény képes tudatosítani eredeti természetét és helyzetét Az Ú r Caitanya
ezt az állapotot ceto-darpa!Ja-m<irjanam-nak, vagyis az elme poros tükre
tisztításának nevezi. Ez a „tisztítás" az igazi felszabadulás, a bha va
mah<id<iv<igni-nil'V<ipa!Jam , amit a Bh<igavatam (2. 1 0.6.) svarape!Ja vya
vasthiti}J. -nek hív. A nirv<i!Ja elmélete - ami különben csak a kezdetet
jelenti - megegyezik ezzel az elvvel. Ebben a versben a Bhagavad-git<i is
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megerősíti ezt. A mrva�a , vagyis az anyagi lét megszüntetése után
nyilvánulnak meg a lelki tettek, azaz Isten odaadó szolgálata, amit Kr�l).a
tudatnak hívnak. A Bhagavatam szavaival: „Ez az élőlény igazi élete"
(svarüpe�a vya vasthiti}J, ; 2. 1 0.6.).
Mayának vagy illúziónak azt a állapotot nevezzük, amikor a lelki életet
beszennyezi az anyagi fertő. Megszabadulás ettől azonban még nem jelenti
az élőlény eredeti, örök helyzetének megszűnését. Ezzel Pataiijali is
egyetért: kaivalyam svarüpa-prati$fha va citi-saktir iti. Ez a citi-sakti,
vagyis transzcendentális öröm az igazi élet. Ezt a Vedanta-sütra is
megerősíti: anandamayo 'bhyasdt ( Vs. l . l . 1 2. ). Ez a tennészetes transz
cendentális gyönyör a yoga végső célja, és ezt könnyen el lehet érni az
odaadó szolgálat, vagyis a bhakti-yoga végzésével. A bhakti-yogáról
részletesen a Bhagavad-gitd Hetedik Fejezete ír.
Az ebben a fejezetben leírt yogarendszerben kétféle samádhi van; sam
prajriata-samadhi és asamprajridta-samadhi. Ha a transzcendentális síkot
különféle filozófiai kutatásokkal éri el valaki, eztsamprajriata-samadhinak
hívják. Az asamprajriata-samadhiban többé már semmilyen kapc�olat
sincs a világi gyönyörrel, mert a yogI akkorra már transzcendentálissá válik
minden olyan boldogság iránt, amelyhez az érzékeken keresztül jut az
ember. Ha a yogI egyszer megállapodik ebben a transzcendentális hely
zetben, akkor nem tér el ettől sohasem. Próbálkozásai mindaddig siker
telennek tekinthetők, amíg el nem éri ezt a síkot.
Az úgynevezett mai yoga gyakorlatok, amelyekkel különféle érzéki
örömök járnak, ellentmondanak ezzel. A nemi életet és a részegítő italokat
élvező „yogI" csak nevetséges utánzó. Még azok sem tökéletesek, akik a
yogafolyamatban a siddhiket (misztikus képességeket) tartják vonzónak.
Ahogyan ez a vers is állítja: ha a yogikat a yoga melléktennékei vonzzák, a
tökéletesség szintjét nem érhetik el. A mutatványos tornagyakorlatokkal és
siddhikkel foglalkozó személyeknek tudniuk kellene, hogy ily módon
elvesztik a yoga igazi célját.
Ebben a korszakban a Kr�1.1a-tudat (bhaktl-yoga ) a legjobb yogagya
korlat; ez nem okoz csalódást. A Kr�1.1a-tudatú személyt oly boldoggá tesz
munkája, hogy semmilyen más gyönyörre nem vágyik. A ha/ha-yoga,
dhyana-yoga ésjriana-yoga gyakorlásában - főleg a képmutatás e korsza
kában - sok akadály adódik, de a karma-yoga vagy bhakti-yoga megóv
ettől.
Amíg az anyagi test létezik, addig az embernek számolnia kell a test
követeléseivel: az evéssel, alvással, védekezéssel és párosodással. Viszont, a
tiszta bhakti-yogában , vagyis a Kr�1.1a-tudatban élő személy, miközben a
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test követelményeinek eleget tesz, nem izgatja fel érzékeit. Ehelyett
megpróbálja menteni a menthetőt, vagyis csakis azt és annyit fogad el, ami
szükséges a létfenntartáshoz, s ily módon transzcendentális boldogságot
élvez a Kr�Qa-tudatban. A nem várt események, például baleset, betegség,
éhínség, sőt legkedvesebb rokonának halála iránt is érzéketlen, de arra
mindig nagyon vigyáz, hogy kötelességeit a Kr�Qa-tudatban, vagy bhakti
yogában végrehajtsa. Nem várt események, vagy balesetek sohasem térítik
el kötelessége végrehajtásától. Ez kitűnik a Bhagavad-gita Második
Fejezetének tizennegyedik verséből is: agamapayino 'nityas tams ti
tik$asva bharata . A bhakta képes elviselni minden váratlan eseményt, s
mert tudja, hogy azok állandóan jönnek és mennek, ezért ez nem befolyásolja
öt előírt cselekedeteinek elvégzésében. Ily módon éri el ö a yoga leg
magasabb tökéletességét.
24.

VERS
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sa niScayena yokta vyo
yogo 'nirvitp;a-cetasa
sarika/pa-prabhavan kamams
tyaktva sarvan ase$atalJ,
manasaivendriya-gramam
viniyamya samantatalJ,

salJ, -az a yogarendszer; nifrayena-szilárd elhatározással; yokta vyalJ, 
kell gyakorolni; yogalJ,-ilyen gyakorlásban; anirvil:zTJa-cetasa-eltérés nél
kül; sarika/pa -anyagi vágyak; prabha valJ, -született; kaman-érzék
kielégítést; tyaktva-feladva; sarvan -mindent; ase$atalJ, -teljesen; mana
sa-az elme által; eva -bizonyára; indriya-gramam -az összes érzéket;
viniyamya -szabályozva; samantatalJ, -minden oldalról

FORDÍTÁS
Az embernek törhetetlen elszántsággal és hittel kell gyakorolnia a
yogát. Kivétel nélkül meg kell válnia a hamis egóból eredő összes anyagi
vágytól, s elméje által minden oldalról, egytől egyig szabályoznia kell
érzékeit.
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MAGYARÁZAT
A yogát gyakorlónak határozottnak kell lennie, s szükség van megszakítás
nélküli, türelmesen végzett gyakorlatokra is. Bíznia kell a végső győze
lemben, és nagy kitartással követnie a kijelölt utat, anélkül, hogy a siker
elérését gátló bárminemű késés kedvét szegné. A yoga elveit szigorúan
betartó ember számára az eredmény biztosítva van. A bhakti-yogával
kapcsolatban így ír Rüpa Gosvami:

uts<ih<in nifray<id dhairy<it tat tat karma-pravartan<it
sariga-ty<ig<it satovrtte}J �a</.bhir bhakti}J prasidhyati
„A bhakti-yoga folyamatát sikeresen végezni csak igazi, szívből jövő
lelkesedéssel, kitartással, béketűréssel és az előírt köteleségek végrehaj
tásával lehet. A bhakták társasága és a jóság teljes minőségében való
cselekvés is elengedhetetlen." (Srf Upades<imrta 3. mantra)
Ami a határozottságot illeti, az ember tanuljon a veréb példájából, aki az
óceán partjára rakta tojásait, de a hullámok elsodorták azokat. A madárka
nagyon mérges lett, követelte a tengertől a tojások visszaadását, ám az
figyelemre sem méltatta kérését. Ezért a veréb megpróbálta kiszárítani az
óceánt. Hozzáfogott, hogy csőrében hordja el a vizet. Persze mindenki
kinevette makacsságáért, mellyel e lehetetlen feladatot végre akarta hajtani.
Tettének híre messzire terjedt, míg végül Garuc.Ia, az Ú r Vi�1.1u hatalmas
madár-szállítója is meghallotta. Megszánta csöppnyi madárhúgát, s elment,
hogy találkozzon vele. Nagyon örült a piciny veréb elszántságának, s
megígérte, hogy segíteni fog neki. Ráparancsolt rögtön az óceánra: adja
vissza a tojásokat, különben ő maga folytatja a veréb munkáját. Az óceán
erre nagyon megijedt, s engedelmeskedett. Ily módon a veréb - Garuc.Ia
kegyének jóvoltából - ismét boldog lett.
E példázathoz hasonlóan a yoga, különösen a bhakti-yoga (Kr�1.1a-tudat)
gyakorlása nagyon nehéznek tűnik. Azonban aki nagy eltökéltséggel követi a
yoga elveit, azon Kr�1.1a bizonyára seglten l fog, mert ( ahogyan a közmondás
is szól): „Segíts magadon, és Isten is megsegít. "
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SanailJ. sanair uparamed
buddhya dhrti-grhitaya
atma-samstham manalJ. krtva
na kincid api cintayet
ianilJ. fanail;. -lépésről lépésre; uparamet -megfontoló; buddhya-ér
telem által; dhrti-grh itaya -fenntartván a meggyőződést; atma-samst
ham -megállapodva a transzcendensben; manal}.-elme; krtva -így téve;
na-semmi; kincit mást; api még; cintayet rágondol
-

-

-

FORDÍTÁS
Az ember teljes meggyőződéssel, lépésről lépésre, értelme segítségével
szilárduljon meg a transzban, vagyis elméjét egyedül a Legfelsőbb
Ulekre rögzítse, és semmi másra ne gondoljon.
MAGYARÁZAT
Helyes meggyőződése és értelme által az embernek fokozatosan el kell
érnie a pratyahara síkját, ahol minden érzéki tett megszűnik. Amikor a yogI
meggyőződése és a meditáció segítségével, valamint az érzéki tettek
megszüntetésével teljes uralmat szerzett az elme felett, képes lesz meg
állapodni a samadhiban, ahol nem kell már többet félnie az anyagi szintre
való visszaeséstől. Más szóval, bár az ember kénytelen-kelletlen kap
csolatban van az anyaggal, addig, amíg az anyagi teste létezik, nem szabad
gondolnia semmi szín alatt sem az érzékkielégítésre. Nem a saját, hanem a
Legfelsőbb örömét kell szem előtt tartania. Ez a szint könnyen elérhető a
Kr�1.1a-tudat közvetlen gyakorlása által.

26.
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yato yato niicalati
manas cancalam asthiram
tatas tato niyamyaitad
atmany eva vaiam nayet
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yatab -bármikor; yatab-bárhol; niscalati-nagyon izgatott; mana b 
a z elme; cancala m -csapongó; asthira m -ingatag; tatab -onnan; tatal)
akkor; niyamya -szabályozva; etat-ezt; átmani-az önvalóban; eva 
bizonyára; vafam - szabályozást; nayet-be kell vezetni

FORDÍTÁS
Az embernek határozottan vissza kell térítenie elméjét az önvaló
felügyelete alá, csapongó és határozatlan természete miatt bármikor és
bárhová is vándoroljon az.
MAGYARÁZAT
Az elme természetéből adódóan csapongó és ingatag. Az önmegva
lósításra vágyó yoginak uralkodnia kell rajta, nem szabad, hogy az irányítsa
öt Aki elméjét (s egyben az érzékeit is) szabályozza, azt gosvaminak

vagy

svaminak - vagyis az érzékek mesterének hívják. Akit azonban az elméje
irányít, azt godasának, vagyis az érzékek szolgájának nevezik. A gosvamI
ismeri az érzéki boldogság természetét A lelki boldogságban az érzékek
Hr�Ikesa, vagyis az É rzékek Legfelsőbb Tulajdonosa (K.r�1.1a) szolgálatával
vannak lefoglalva. Megtisztított érzékekkel szolgálni Kr�1.1át - ez a Kr�1.1a
tudat. Ez a módja az érzékek feletti teljes uralom elsajátításának, söt mi
több, ez a yoga gyakorlásának legmagasabb tökéletessége is.

27.
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prasánta-manasam hy enam

yoginam sukham uttamam
upaiti sánta-rajasam
brahma-bhütam akalma$am
prasánta -Kr�1.1a lótuszvirág lábaira szögezett elme; manasa m - akinek
elméje ilyen szilárd; hi-bizonyára; ena m - ezt; yogina m - a yogI;
sukham -boldogságot; uttamam -a legfelsöbbet; upaiti-elér; sánta
rajasam -lecsendesült szenvedély; brahma-bhüta m -felszabadult az Ab
szolúttal való azonosítás által; akalma$a m - mentesen minden elözö tett
bűnös visszahatásától
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FORDÍTÁS
Az a yogí, akinek elméje Rajtam nyugszik, biztosan eléri a legmaga
sabbrendü boldogságot. A Brahmannal való azonosulása által felszaba
dult, elméje békéssé vált, szenvedélye lecsendesült, s megszabadult a
büntöl.
MAGYARÁZAT
A brahma-bhüta az a szint, amikor az ember megszabadult az anyagi
szennyeződéstől, és Kr�Qa transzcendentális szolgálatában él (mad
bhaktim /abhate param ; Bg. 1 8.54.). Az ember nem juthat el addig a
Brahman, vagyis az Abszolút szintjére, amíg elméjét nem rögzíti Km1a
lótuszvirág lábára (sa vai manal) kf$1Ja-padaravindayol) ). Ha mindig Isten
transzcendentális szerető szolgálatában él, vagyis ha megmarad a Kr�i:ia
tudatban, azt bizonyítja, hogy tényleg megszabadult a szenvedély kötőere
jétől és az összes anyagi szennyeződéstől.

28.
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yuiijann evam sadatmanam
yogf vigata-kalma$a/)
sukhena brahma-samspadam
atyantam sukham asnute

yun1a m - végezvén a yogagyakorlatokat; evam -ily módon; sada
mindig; atmanam -az önvalót; yogf-aki kapcsolatban van a Legfelsőbbel;
vzgata -mentes; kalmasal) -minden anyagi szennytől; sukhena -transz
cendentális boldogságban; brahma-samsparfom -mert állandóan kapcso
latban van a Legfelsőbbel; atyantam -legmagasabb; sukham -boldogsá
got; asnute-eléri

FORDÍTÁS
A lelki megvalósításban, az önvalóban szilárdan horgonyzó, az
anyagi szennyezödéstöl megtisztult yogí a Legfelsöbb Tudattal állandó
kapcsolatba kerülve eléri a boldogság legmagasabb fokát.
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MAGYARÁZAT
Az önmegvalósítás azt jelenti, hogy az ember ismeri a Legfelsőbbhöz
fűződő eredeti szerepét Az egyéni íélek a Legfelsőbb szerves része, ezért
feladata Kr�i:ia transzcendentális szolgálata. Ezt a Legfelsőbbel való lelki
kapcsolatot hívják brahma-sarizsparSának.

29. VERS
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sarva-bhüta-stham citmcinam
sarva-bhütcini ccitmani
ik$ate yoga-yukta-citmci
sarvatra sama-darfonal;z

sarva-bhüta-stham-minden lényben jelen van; citmcinam -a Felsőlel
ket; sarva-minden; bhütcini-lény; ca-is; citmani-a Felsőlélekben;
ik$ate - 1 átja; yoga-yukta-citmci-aki a yoga által összekapcsolódott
Kr�Qával; sarvatra -mindenhol; sama-darfanal;z -egyenlőnek lát

FORDÍTÁS
Az igazi yogí minden élőlényben Engem, s minden lényt Bennem lát.
Valóban, az igazi énjét megvalósított yogí Engem lát mindenhol.
MAGYARÁZAT
A Kr�i:ia-tudatú yogl tökéletesen lát, mert tudja, hogy a Legfelsőbb, azaz

Srr Kr�i:ia Felsőlélekként mindenki szívében jelen van (isvaral;z sarva

bhütcincim hrd-dese 'rjuna ti$fhati; Bg . 1 8.6 1 .). Kr�i:ia Paramatma aspek
tusában jelen van a kutya és a brahmai:ia szívében egyaránt. A tökéletes yogI
tudja, hogy Isten örökké transzcendentális, s az anyag nem befolyásolja,
bárhol is van jelen, akár a kutyában, akár a brahmaQában. Ez Kr�i:ia fenséges
semlegessége. Az egyéni lélek is a szívben helyezkedik el, de egy individuális
szívben, nem pedig mindenkiében. Ez a különbség az egyéni és a Felsőlélek
között. Aki nem végzi helyesen a yogát, az nem látja ezt világosan. A
Kr�i:ia-tudatú személy képes Kr�i:iát a hitetlen és hívő szívében is meglátni.
A smrti ezt a következőképpen erősíti meg: citatatvcic ca matrtvcid citmci hi
paramo haril;z . „Az Úr minden lény forrása, ezért szerepe olyan, mint az
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anyáé és a fenntartóé. " Miképpen az anya semleges minden gyerekével
szemben, úgy a Legfelsőbb Atya (vagy anya) sem részrehajló. Követ
kezésképpen a Felsőlélek mindig és minden élőlényben jelen van. Az
élőlények külsőleg úgyszintén Isten energiájában tartózkodnak. A Hetedik
Fejezet megmagyarázza, hogy Km1ának elsőfokon két energiája van: lelki
(vagy felsőrendü) és anyagi (vagyis alsórendű). Az élőlény, bár a felsőbb
energia része, az alsóbbrendű alárendeltje; de mindig az Ő energiájában van.
Valamiféle módon tehát minden élőlény Őbenne van. A yogI egyenlőnek lát
mindent, mert tudja, hogy az élőlények - bár helyzetük az anyagi munkájuk
eredményeképp különbözik - minden körülmény között Isten szolgái
maradnak. A materiális energiában élve az élőlény az anyagi érzékeket
szolgálja, a lelki energiában élve pedig közvetlenül a Legfelsőbb Urat, de
mindkét esetben Isten szolgája ő. Tehát a Km1a-tudatú személy az egyenlő
látásmóddal teljes mértékben rendelkezik.
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yo mariz pasyati sarvatra
sarvariz ca mayi pasyati
tasyahariz na pral}asyami
sa ca me na pral}asyati

yaQ -bárki; mam -Engem; pasyati-lát; sarvatra - mindenhol; sa
rva m - mindent; ca -és; m ayi-Bennem; pasyati-lát; tasya övé;
aham -Én; na -nem; pranasyami-fogok elveszni; sa Q -ő; ca -is; me
Számomra; na-sem; pranasyati-fog elveszni
-

FORDÍTÁS
Aki mindenhol Engem, és mindent Bennem lát, számára Én sohasem
veszek el, s ö sem vész el számomra soha.
MAGYARÁZAT
A Kr�J).a-tudatú személy Srt Kr�J).át látja mindenhol, és mindent Őbenne
lát Bár úgy tűnhet: az ilyen személy látja az anyagi természet összes
különálló megnyilvánulását, ám mindegyik esetben tudatos Kr�J).áról, s
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belátja, hogy minden az Ő energiájának megnyilvánulása. A Km1a-tudat
alapelve: Kr�l.J.a az Ura mindennek, Nála nélkül semmi sem létezhet A
Kr�l).a-tudat célja a Kr�l.J.a iránti szeretet kifejlesztése, vagyis annak a
szintnek az elérése, amely még az anyagi világból való felszabadulásnál is
felsőbbrendű. Azon a síkon, amely túl van az önmegvalósításon, a bhakta
eggyé válik Kr�l.J.ával, abban az értelemben, hogy teljes szeretetet ér el
iránta; számára Ő lesz minden. Ezen a fokon intim kapcsolat keletkezik
Kr�l.J.a és a bhakta között, s ezáltal az élőlény halhatatlansághoz jut Az
Istenség Személyisége sohasem tűnik el a bhakta látóköréből. A Kr�l).ába
való beleolvadás ugyanaz lenne, mint a lelki megsemmisülés, ezért egy
bhakta sohasem vállal ilyen kockázatot. A Brahma-samhitd írja:
premdii.jana-cchurita-bhakti-vi/ocanena
santab sadaiva hrdaye$U vilokayanti
yam sydmasundaram acintya-gur.za-svarüpam
govindam adi-puru$arh tam aham bhajami
„Govindát, az eredeti Urat imádom, akit a szeretet írjával bekent szemű,
tiszta bhakták örök Syamasundara formájában, állandó jelleggel szívükben
látnak." (Bs. 5 . 38.)
Ezen a fokon Srt Kr�l.J.a sohasem tűnik el a bhakta látóköréből, s a bhakta
sem veszíti el soha Őt szem elől. A yogira, - aki szívében Paramatmaként
látja Kr�l).át - ugyanez vonatkozik. Az ilyen yogiból tiszta bhakta lesz, aki
egy percig sem tudná elviselni, hogy ne lássa szívében az Urat
3 1 . VERS
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arva-óhüta-sthiUm1 yo mam
bhajaty ekatvam dsthitab
sarvathd vartamáno 'pi
sa yogí mayi vartate

sarva-bhüta-sthitam-mindenki szívében helyezkedik; yab -aki ; mdm 
Engem; bhajati-odaadóan szolgál; ekatvam-egység; dsthitab -ilyen
helyzetben; sarvathd-minden tekintetben; vartamdnab-ebben az állapot
ban; api-ellenére; sab -ő; yogi-transzcendentalista; mayi-Nálam;
vartate-marad

350

Hatodik Fejezet

FORD ÍTÁS
Az a yogi, aki tudja, hogy Én egy és ugyanaz vagyok, mint a minden
élőlényben lakozó Felsölélek, imád Engem, és mindig, minden körül
mények között Velem marad.
MAGYARÁZAT
A yogI, aki a Felsőlelken meditál, látja magában Kr�1.1a teljes részaspek
tusát, a négykarú Vi�1.1ut, aki kezeiben kagylókürtöt, cakrát (harci korongot),
buzogányt és lótuszvirágot tart A yoginak tudnia kell, hogy Vi�1.1u nem
különbözik Kr�1.1ától, s hogy Felsőlélek formájában Kr�1.1a jelen van
mindenki szívében. Ezenkívül a megszámlálhatatlan sok élőlény szívében
jelenlévő Felsőlelkek között sincs eltérés. Azonos a Felsőlelken meditáló
tökéletes yogl, és az a bhakta is, aki Kr�1.1át mindig transzcendentális
szeretettel szolgálja.
Habár a Kr�1.1a-tudatú yogl anyagi léte alatt sokféle tettel foglalkozik,
Kr�1.1áról soha, egy percre sem feledkezik meg. Ezért írja S rtla Rüpa
GosvamI Bhaktiras<imrta-sindhuja : „Az bhakta, aki mindig a Kr�1.1a
tudatban cselekszik, automatikusan felszabadul" (nikhil<i$V apy avasth<isu
jivan-muktab sa ucyate; 1 .2. 1 87 .).
A N<irada-paficar<itra hasonlóképpen ír:

dik-k<il<idy-anavacchinne krpJa ceto vidh<iya ca
tanmayo bhavati k$ipram jivo brahma1Ji yojayet
„Ha az ember figyelmét Kr�1.1a transzcendentális formájára összpontosítja
- aki mindent átható, valamint időtől és tértől független -, akkor elmélyül a
Kr�1.1án való elmélkedésben, és az Ö társaságában tökéletes boldogsághoz
jut. "
A yoga gyakorlásában a transz legmagasabb fokát a Kr�1.1a-tudat képezi.
Csupán annak a ténynek a megértése, hogy Kr�1.1a Paramatrnaként mindenki
szívében jelen van, a yoglt hibátlanná teszi. A Vedák a következőképpen
erősítik meg Isten e felfoghatatlan hathatósságát:

eka eva paro VÍ$1JUb sarvatr<i 'pi na samsayab
aisvary<id rüpam ekam ca süryavad bahudheyate
„Vi�1.1u egy, ám áthat mégis mindent. Annak ellenére, hogy lelki formája
egy, mégis jelen van mindenhol, és - mint a Nap - egyidejűleg sok helyen
feltűnik." (Matsya Pur<iµa)
Hasonlóan ír a Gop<i/a-pürva-t<ipani Upani$ad is:
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eko vasi sarvaga}J k!$1JG i<f.ya}J
eko 'pi san bahudh<i yo vibh<iti
„Kr�i:ia, a z imádandó Ú r egy. Ö minden irányítója, és mindent-átható. Bár
egy Ö, mégis soknak tűnik. " ( 1 .5.)

<itmanupamyena sarvatra
samariz pasyati yo 'rjuna
sukhariz v<i yadi v<i du}Jkhariz
so yogi paramo mata}J
<itma -önvaló; aupamyena -összehasonlítással; sarvatra-mindenhol;
samam -egyenlőséget; pasyati-lát; ya}J -aki; arjuna-óh, Arjuna;
sukham-boldogság; v<i-vagy; yadi-ha; v<i-vagy; du}Jkham -boldog
talanság; sa}J -ilyen; yogi-transzcendentalista; parama}J-tökéletesnek;
mata}J -tekinthető
FORDÍTÁS

Óh, Arjuna, az a tökéletes yogi, aki minden boldog vagy boldogtalan
élőlényben magából kiindulva látja a hasonlóságot.
MAGYARÁZAT
Az a tökéletes yogi, aki Kr�i:ia-tudatú. Saját tapasztalata által tudatában
van mindnyájunk boldogságának és boldogtalanságának. Tudja jól, azért
szenved mindenki, mert megfeledkezett az Istenhez fűződő kapcsolatáról. A
boldogság oka az, ha valaki tudja, hogy az emberi tettek legfelsőbb élvezője,
valamint minden föld és bolygó tulajdonosa Kr�i:ia. Az ilyen tökéletes yogI
az élőlények legjobb barátja. Tudja, hogy az anyagi természet kötőerői alatt
élők háromféle anyagi szenvedés alárendeltjei, mivel megfeledkeztek
Kr�i:tához fűződő kapcsolatukról. A Kr�i:ia-tudatú bhakta nagyon boldog,
ezért mindent megtesz a Kr�i:iáról szóló tudás elterjesztése érdekében.
Miután azon fáradozik, hogy a Kr�i:ia-tudatúvá válás fontosságát közhírré
tegye, ezért ő a világ legjobb filantrópusa, és Kr�i:ia legkedvesebb szolgája
(na ca tasm<in manu$ye$U kascin me priya-krttama}J ; Bg. 1 8.69.). Más
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szóval, a bhakta állandóan az élőlények boldogulását tartja feladatának,
ezért válik mindenki jóbarátjává. Ő a legnagyszerűbb yogI, mert nem a saját
érdekében, hanem mások megsegítése céljából kívánja a yoga tökéletes
szintjének elérését. Ő sohasem irigy élőlénytársaira.
Láthatjuk tehát az ellentétet a tiszta bhakta, és az olyan yogI között, akit
csak személyes fejlődése érdekel. A zavartalan meditáció érdekében egy
elhagyott helyre visszavonult yogi nem olyan tökéletes, mint a bhakta, aki
megtesz minden tőle telhetőt, hogy mindenkit Kr�1.1a-tudatúvá tegyen.

�

��I

33.
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aTjuna uvtica
yo 'yam yogas tvayti prokta}J
stimyena madhusüdana
etasytiham na pasytimi
canca/atvtit sthitim sthirtim

arjuna}J uvtica -Arj una mondta; ya}J-az ( a rendszer); ayam- ez;
yoga}J - yoga; tvayti-Á ltalad; prokta}J leí rt; stimyena - által ánosságban;
madhusüdana -óh, Madhu démon gyilkosa; etasya-ebből; aham -én;
na-nem; pasytimi- látom; cancalatvtit-nyugtalanság miatt; sthitim 
helyzetet; sthirtim -stabilt
-

FORDÍTÁS
Arjuna szólt:
Óh, Madhusüdana, számomra úgy tűnik, hogy az Általad ismertetett
yoga nem praktikus, sőt elviselhetetlen, mert az elme nyugtalan és
ingatag.
MAGYARÁZAT
Ebben a fejezetben Srt Kfgia hosszú szakaszon át - a sucau dese verssel
kezdődve és a yogl parama}J-val bezárólag - ismerteti a yogát, ám Arjuna
itt elutasítja ezt a fajta yogamódszert, mert képtelennek érzi magát annak
végzésére.
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Ebben a Kali korszakban a közönséges ember számára lehetetlen elhagyni
otthonát és a yoga gyakorlása érdekében egy elhagyatott helyre a
hegyek közé, vagy az erdő mélyére vonulni. Erre a korszakra a szokottnál
rövidebb élettartam, s a létért folytatott elkeseredett küzdelem jellemző. Az
embereket még az egyszerű és praktikus kivitelű önmegvalósítás folyamata
sem érdekli, mit sem szólva erről a nehéz yogarendszerről, amely meg
követeli az életmód szabályozását, egy elhagyatott hely felkutatását,
különleges ülőhelyzetek felvevését és az elme elkülönítését az anyagi
dolgoktól.
Bár Arjuna sokoldalú, tehetséges ember volt, gyakorlati okokból mégis
úgy látta, hogy ezt a yogafolyamatot lehetetlen követni. Királyi családból
származott, és több kiváló tulajdonsággal rendelkezett nagy harcos volt,
hosszú életet élt, s ami a legfontosabb: közvetlen barátja volt Sri Kr��ának,
az Istenség Legfelsőbb Személyiségének. Ötezer évvel ezelőtt Arjuna
lehetőségei sokkal nagyobbak voltak mint a miénk, ám ő mégis elutasította a
yoga e fajtáját A Mahabhahratát, a nagy történelmi eposzt tanulmányoz
ván láthatjuk, hogy Arjuna sohasem gyakorolta ezt
El kell ismerni tehát, hogy napjainkban, a Kali korszakban néhány
rendkívüli ember számára lehetséges, de az emberek legtöbbjének lehetetlen
követni ezt a folyamatot Ha ez volt a helyzet ötezer évvel ezelőtt, akkor mit
szóljunk a mai időkről? Akik az úgynevezett yogatanfolyamokon és yoga
klubokban utánozzák az a$fdriga-yogát, csupán idejüket pocsékolják, még
akkor is, ha ők maguk elégedettek az eredménnyel, hiszen tudatlanok az
igazi célról.

34. VERS

�� ft: 1f9{: � � il\JS�{;:'( 1
�t � � OOf{q ij'!'�M'( 1 1 � \l 1 1
caficalam hi mana� kn1Ja
pramdthi ba/avad drtf.ham
tasyaham ni'graham manye
vdyor iva sudu$karam

caficalam -csapongó; hi-bizonyára; mana�-elme; kr$1Ja-óh, Kr��a;
pramdthi-izgató; bala vat-erős; drdham-akaratos; tasya-azé; aham én; nigraham-legyőzés; manye-gondolom; vdyo� -szélé; iva-olyan;
sudu$karam-nehéz

354

Hatodik Fejezet

FORD ÍTÁS
Óh, K!1�a, én úgy látom, hogy könnyebb megállítani a szelet, mint
szabályozni az elmét - nyugtalansága, fegyelmezetlensége, csökö
nyössége és hihetetlen ereje miatt.
MAGYA RÁZAT
Az elme olyannyira erős és csökönyös, hogy néha legyőzi az értelmet, bár
tulajdonképpen annak alárendeltje kell, hogy legyen. Biztosan nagyon nehéz
uralkodnia az elméjén annak az embernek, aki a gyakorlati életben oly sok
szembeszegülő elemmel kényszerül megküzdeni. Mesterkélten képes lehet
azonosan viselkedni a baráttal és az ellenséggel is, de erre hosszú távon egy
földi ember sem alkalmas, mert az efféle elmeszabályozás nehezebb a
száguldozó szél megfékezésénél. A Védikus Irodalom eképpen ír ezzel
kapcsolatban:

dtmdnariz rathinariz viddhi sarirariz ratham eva ca
buddhintu sdrathiriz viddhi manal; pragraham eva ca
indriydl}i haydndhur VÍ$aydrizs le$U gocardn
dtmendriya-mano-yukto bhoktety dhur mani$ÍlJab
„Az individuális lélek az anyagi test szekerének utasa, az értelem pedig a
hajtó. Az elme a gyeplő, az érzékek a szekér elé fogott öt ló. Ily módon
szenved vagy örvend a lélek az elme és az érzékek társaságában, a nagy
elmélkedők felfogása szerint. " (Kafha Upani$ad 1 . 3 . 3-4.)
Valójában az értelemnek kellene irányítania az elmét, ám az elme
olyannyira erős és csökönyös, hogy gyakran felülkerekedik az ember
értelmén. A yoga gyakorlásának az a célja, hogy megfékezze az ilyen
erőszakos elmét. Az Arjunához hasonló földi személy számára sohasem
praktikus az effajta yoga gyakorlása. Mit mondjunk hát a modem ember
esetében? A versben említett hasonlat nagyon is helyén való: az ember nem
képes feltartóztatni a dühöngő szelet. A féktelen elme szabályozása azonban
még ennél is nehezebb. Az Ú r Caitanyajavaslata szerint erre a legkönnyebb
módszer a Hare Kr�i:ia, vagyis a felszabadulás nagy mantrájának végtelen
alázatossággal való vibrálása. Ez az előírt folyamat. Sa vai manal; k!$1Ja
paddravindayol; : az embernek teljesen le kell foglalnia elméjét Kr�i:iával, ily
módon az anyagi gondolatok nem kapnak helyet (Bhag . 9 .4. 1 8. ). Csakis így
válik lehetségessé az elme szabályozása.
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35. VERS

�+MttI�tfR 1
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sri bhagav<in uv<ica
asarizfoyariz mah<i-b<iho
mano durnigrahariz calam
abhy<isena tu kaunteya
vair<igye!Ja ca grhyate

sri bhagav<in uv<ica-az Istenség Személyisége mondta; asarizsayariz 
kétségtelenül; mah<i-b<iha-óh, hatalmas karú; manaQ elme; durnigra
ham -nehéz legyőzni; ca/am-ingadozó; abhy<isena -gyakorlással; tu
de; kaunteya-óh, Kunti fia; vair<igyel} a elkülönülés által; ca-is;
grhate -szabályozható
-

-

FOR D ÍTÁ S

A Magasztos Úr szólt:
Óh, Konti erős karú fia, a nyugtalan elmét legyűrni nagyon nehéz, ez
kétségtelen, de az állandó gyakorlás és elkülönülés célhoz vezet.
MAGYARÁZAT
Az Istenség Személyisége elfogadja Arjuna véleményét - miszerint
nagyon nehéz a hajthatatlan elme szabályozása -, ugyanakkor a helyes utat
is megmutatja, ugyanis gyakorlás és elkülönülés által célhoz érhet az ember.
Mit ért a gyakorlás alatt? A mai korszakban senki sem képes szigorúan
betartani a szabályokat és előírásokat, mint amilyen például a magányos és
szent helyen való élet, az elmének a Felsőlélekre való rögzítése, az érzékek
és az elme visszatartása, a cölibátus betartása, az egyedüli élet stb. Azonban
a Kr�i:ia-tudat gyakorlása által az ember kilencféle módon szolgálja odadóan
Istent Az első és legfontosabb odaadó szolgálat Kr�i:iáról hallani. Ez
nagyon hatásos transzcendentális folyamat, amely megtisztítja az elmét
minden aggodalomtól és anyagi gondolattól. Az ember minél többet hall
Kr�i:iáról, annál jobban felvilágosul, és elkülönül mindentől, ami eltérítheti
Tőle. A vair<igyát könnyen elsajátíthatjuk azáltal, hogy elménket elkü
lönítjük az olyan tettektől, amelyek nem állnak kapcsolatban az odaadó
szolgálattal. Vair<igya anyagtól való elkülönülést jelent, valamint az elme
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lelki foglalkoztatását. Az elme elkülönítése az anyagtól az imperszonalista
lelki folyamat által nehezebb, mint rögzítése Kmia tetteire. Az utóbbi
praktikusabb, mert Kr�i:iáról hallva az ember automatikusan ragaszkodni fog
Őhozzá. Ezt a ragaszkodást hívják paresanubhütinak, vagyis lelki elége
dettségnek. Ez éppen olyan, mint az éhes ember elégedettség-érzése minden
falat után. Hasonlóan, az odaadó szolgálat végzése által transzcendentális
elégedettséget érzünk. Mihelyt az elme elkülönül az anyagi tárgyaktól,
meggyógyul, mint a megfelelő diéta által a beteg gyomor. Az örült elme
számára ezért kiváló kezelés Srí Kr�i:ia transzcendentális tetteinek hallása, s
a Kr�i:iának ajánlott étel fogyasztása a szenvedő beteg megfelelő diétája. Ezt
a kezelési módot hívják Kr�i:ia-tudatnak.

36. VERS
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asamyatdtmand yogo
du$prdpa iti me matilJ
vasydtmand tu yatatd
sakyo 'vdptum updyatalJ

asamyata -zabolátlan; dtmana-az elme által; yogalJ -önmegvalósítás;
du$prdpa1J -nehezen elérhető; iti-így; me-Enyém; m atilJ- vélemény;
vasya- szabályozott; dtmand-az elme által; tu-de; yatatd-igyekvés
közben; sakyalJ- praktikus; avdptum -elémi; upayatal] -megfelelö esz
közök

FORDÍTÁS
Az önmegvalósítás nehéz feladat annak, kinek elméje zabolátlan. De
a szabályozott elméjű, a helyes eszközzel törekvő számára biztosított a
siker. Ez az Én véleményem.
MAGYARÁZAT
Az Istenség Legfelsőbb Személyisége kijelenti, hogy aki nem fogadja el a
helyes eljárást az elme anyagi gondolatoktól és tettektől való elkülönítésére,
az alig érhet el sikert az önmegvalósításban. A kísérlet a yoga gyakorlására,
miközben az ember elméjét anyagi élvezetek foglalkoztatják, éppen olyan,
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mintha valaki tüzet akarna gyújtani, miközben vizet önt rá. A yoga
gyakorlása szabályozott elme nélkül csak időpocsékolás. Az efféle mutat
vány anyagi szempontból nézve csábító lehet, ám a lelki megvalósítást
illetően teljesen hasznavehetetlen. Ezért az elmét állandóan az Úr transz
cendentális szerető szolgálatával lefoglalva kell szabályozni. Az ember
képtelen behatóan korlátozni elméjét mindaddig, amíg azt nem tölti ki
teljesen a Kr�1.1a-tudat Más szóval: a Kr�1.1a-tudatú személy könnyen, külön
erőfeszítés nélkül eléri a yoga célját, ellenben a csak yogagyakor
latokat folytató mindaddig nem lehet sikeres, amíg Kr�1.1a-tudatúvá nem
válik.
37.
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arjuna uvtica
ayatib fraddhayopeto
yogtic calita-mtinasab
aprtipya yoga-samsiddhim
ktim gatim kr!i!JG gacchati

arjunab uvtica -A rj una mondta; ayatib -sikertelen transzcendentalista;
fraddhayti-hittel; upetab -e1fogla1t; yogtit-a misztikus kapcsolattól;
calita -eltért; mtinasab-az ilyen elméjüé; aprtipya -sikertelen; yoga
samsiddhim - a legmagasabb tökéletesség a yogában; ktim -amely;
gatim -célt; kr!i!Ja-óh, Kr�1.1a; gacchati-elér

FORDÍTÁS
Arjuna kérdezett:
Mi a sorsa az olyan embernek, akinek hite ugyan van, de nem kitartó,
s bár az önmegvalósítás folyamatába belefog, túlságosan világias elméje
miatt késöbb letér az útról, tehát a misztika tökéletességét nem éri el?
MAGYARÁZAT
Az önmegvalósítás, vagyis a misztika útjáról a Bhagavad-gitában talál
hatunk leírást. Az önmegvalósítás alapelve az az ismeret, hogy az élőlény
nem azonos az anyagi testtel, hanem különbözik tőle, miután valódi
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természetéhez az örökkévaló élet, a teljes boldogság és a tudás tartozik.
Ezek a tulajdonságai transzcendentálisak, túl vannak az anyagi testen és
elmén. Háromféle mód van az önmegvalósításra: a tudás művelése (jriana
yoga ), a nyolcfokú yoga (a�{ariga-yoga ), valamint az odaadó szolgálat
(bhakti-yoga ). Mindegyik út magába foglalja az élőlény valódi természete
megvalósításának elengedhetetlen fontosságát, Istenhez fűződő kapcsolatát,
és azokat a cselekedeteket, amelyek által visszaállíthatja az elveszett
kapcsolatot, és elérheti a Kr�Qa-tudat legtökéletesebb szintjét Ha az ember
követi e három folyamat valamelyikét, akkor előbb-utóbb biztosan eléri a
legfelsőbb célt Ezt Maga Kr�Qa állítja a Második Fejezetben: „Ezen a
transzcendentális úton nagy reményt nyújt a felszabadulásra még a legkisebb
előrejutás is." (Bg. 2.40.) E három lehetőség közül ebben a korszakban
különösen a bhakti-yoga a megfelelő, mert ez Isten megvalósításának
legközvetlenebb módja.
A kétszeres biztonság érdekében Arjuna itt arra kéri Srt Kr�Qát, erősítse
meg előző kij elentését Lehet, hogy valaki komolyan fog az önmegvaló
sításba, ám manapság a tudás művelésének és a nyolcfokú yogafolyamat
gyakorlásának útja nagyon nehéz. Ezért az ember - állandó törekvése
ellenére is - többféle ok miatt vallhat kudarcot. Előfordulhat az is, hogy
nem a megfelelő módon végzi a folyamatot A transzcendentális út követése
többé-kevésbé hadüzenetet jelent az illuzórikus energiának. Következés
képpen az illuzórikus energia sokoldalú elbűvölő technikájával mindent
megtesz annak érdekében, hogy legyőzze a karmai közül kiszabadulni
igyekvő személyt. A feltételekhez kötött lélek már különben is rabja az
anyagi energia kötőerőinek, ezért minden esély megvan arra, hogy az ismét
elcsábítsa, még akkor is, miközben a transzcendentális folyamatot végzi. Ezt
úgy hívják, hogy yogat calita-manasalJ. , azaz letérés a transzcendentális
útról. Arjuna az ilyen ember sorsa felől is érdeklődik.
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ka ccit- vajon; na -nem; ubhaya -mindkettő; vibhra${al;z - eltért;
chinna -visszaesett; abhram- felhő; íva mint; nasyati- elvész; apra
ti$ {hal;z- minden h e lyzet nélkül; mahci-bcih o - óh, erőskarú Kr�i:ia;
vimliqal;z-megtévesztett; brahmar;al;z-a Transzcendensé; pathi-útján
-

FORDÍTÁS
Óh, erőskarú K"Qa, vajon a Transzcendencia útjáról letért ember
nem fog-e a széltől szétkergetett felhőhöz hasonlóan elveszni?
MAGYARÁZAT
Kétféle előrehaladás van: anyagi és lelki. A materialistákat nem érdekli a
Transzcendens, vagyis a lelki fejlődés. Ehelyett inkább az olyan anyagi
előbbre jutás, amely gazdasági jellegű, vagy a felsőbb bolygók megfelelő
munka által történő elérése érdekli őket. Az embernek a Transzcendens
útjára lépve fel kell hagynia minden anyagi tettel, és fel kell áldoznia minden
ún. anyagi boldogságot. Ha a törekvő transzcendentalista megbukik kisér
letében, akkor kétségtelenül vesztessé válik mindkét folyamatban, vagyis
sem az anyagi boldogságot, sem pedig a lelki sikert nem képes élvezni. Egyik
létszférában sincsen szilárd helyzete, ezért hasonlítható a szertefoszlott
felhőhöz. Néha az égen elválik egy felhő a másiktól, s ha nem sikerül egy
nagyobbhoz csatlakoznia, szétfúija a szél, s nyomtalanul eltűnik.
A brahmar;al;z pathi a Transzcendencia útja: az ember megvalósítja éne
lelki természetét, mely a Legfelsőbb Úr szerves része, aki Brahmanként,
Paramatmaként és Bhagavanként nyilvánul meg. Bhagavan Maga SrI Kr�i:ia,
a Legfelsőbb Abszolút Igazság megnyilvánulása. Sikeres transzcenden
talistának ezért az nevezhető, aki meghódol a Legfelsőbb Személy előtt. Ez
az élet célja, és ezt a Brahman és Paramatma megvalósítás által sok-sok
születés után lehet csak elérni: bahunamjanmancim ante (Bg. 7 . 1 9.). Ehhez
a bhakti-yoga , vagyis a Kr�i:ia-tudat a közvetlen folyamat.
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etat-ez; me-enyém; samfoyam -kétség; kr�IJ.a -óh, Kf!j1.1a; chettum
elüzni; arhasi-megkér; ase�ata�-teljesen; tvat-Rajtad; anya�-kívül;
samfoyásya -kétségből; asya -ebből; chettá-eltávolító; na-sohasem;
hi-bizonyára; upapadyate -található

FORDÍTÁS
Óh, K"qa, ez az én kétségem. Kérlek, segíts ezt teljesen szétoszlatni,
mert Rajtad kívül erre senki sem képes!
MAGYARÁZAT
Sn Kf!jl.la a múlt, jelen és jövő tökéletes ismerője. A Bhagavad-gft<i
elején kij elentette: minden élőlény egyénként létezett a múltban, így létezik a
jelenben is, és egyéni létüket a jövőben is folytatni fogják, még az anyagi
fogságból való felszabadulás után is. Ebből érthető, hogy már fényt derített

az egyéni lény jövőjére. Arjuna viszont a sikertelen transzcendentalista

jövőjéről is szeretne tudni. Senki sem egyenlő Kf!j1.1ával, vagy nagyobb
Őnála. Még a hatalmas bölcsek és filozófusok is az anyagi természet
befolyása alatt állnak, ezért nem lehetnek egyenrangúak Ővele. Kf!jQát senki
sem ismeri teljességében, de Ő tökéletesen ismeri a múltat, a jelent és a
jövőt, ezért az Ő véleménye a végső és teljes válasz minden kérdésre. Tehát
egyedül Kri;1.1a és a Kri;Qa-tudatú bhakták tudják, hogy mi micsoda.
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sri bhagav<in uv<ica-az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
p<irtha -óh, Prtha fia; na eva -soha sincs így; iha-ebben az anyagi
világban; na-sohasem; amutra-a következő életben; vin<ifo� -meg
semmisülés; tasya -övé; vidyate-létezik; n a -sohasem; hí-bizonyára;
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kalyá1Ja-krt-aki kedvező tetteket végez; kascit-bárki; durgatim -deg
radáció; táta - azután; gaccha ti-megy

FORDÍTÁS
A Magasztos Úr így válaszolt:
Óh, Prthá fia, a jámbor cselekedeteket végző transzcendentalistát nem
éri elmúlás sem ebben, sem a lelki világban. A jótevőt sohasem győzi le a
gonosz.
MAGYARÁZAT
A Srfmad-Bhágavatamban Sn Narada Muni a következőképpen oktatja
Vyasadevát:

tyaktvá sva-dharmam cara1Jámbujam harer
bhajann apakko 'tha patet tato yadi
yatra kva vábhadram abhüd amu$ya kim
ko vártha ápto 'bhajatám sva-dharmatal)
„Ha valaki felad minden anyagi kötelességet és védelmet keres az Istenség
Legfelsőbb Személyiségénél, az nem veszít semmit, és nem degradálódik
semmilyen értelemben sem. Ellenben semmit sem nyer az, aki nem bhakta,
még ha tökéletesen hajtja is végre kötelességeit és munkáját" (Bhág.
1 .5 . 1 7 .)
Az anyagi feladatok sok, Í rások által javasolt és közönséges tetteket
foglalnak magukba. A transzcendentalistáról feltételezik, hogy felhagy
minden anyagi tettel a Kr�Qa-tudat, vagyis a lelki életben való fejlődés
kedvéért Valaki érvelhetne ezzel: „Bár a Kr�Qa-tudat által az ember elérheti
a tökéletesség csúcsát, ám ha eltér, még mielőtt befejezné a folyamat9t,
akkor anyagilag és lelkileg is kudarcot vall. A Í rásokban az áll, hogy az előírt
kötelességet nem teljesítőnek szenvednie kell sikertelensége visszahatásaitól,
vagyis ha az ern�r kudarcot vall transzcendentális cselekedeteiben, akkor
alárendeltje lesz ezeknek az anyagi visszahatásoknak. " A Srfmad
Bhágavatam ellenben megnyugtatja a sikertelen transzcendentalistát nincs
ok az aggodalomra. Az lehet, hogy alárendeltje lesz azoknak a vissza
hatásoknak, melyek előírt kötelességei nem teljesítéséből származnak, ám
így sem tekinthető vesztesnek, mert a kedvező Kr�Qa-tudatú tettek sohasem
lesznek elfelejtve. Egy idő után visszatér ezekhez, még ha következő
életében alacsonyrangú családban születik is meg. Ellenben az előírt
kötelességeit szigorúan követő számára egyáltalán nem biztos a siker, ha
nem Kr�Qa-tudatú.
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Az emberek két csoportra oszthatók: szabályozottak és nem-szabályo
zottak. Akiket csupán az állatias érzékkielégítés érdekel, s mit sem tudnak a
következő életről, vagy arról, hogy miképpen lehet felszabadulni az anyagi
világból, azok a szabályozatlan csoportba tartoznak. Ezeket az embereket az
állatias hajlamok jellemzik, legyenek bár civilizáltak, civilizálatlanok,
műveltek vagy műveletlenek, erősek vagy gyöngék. Tetteik sohasem ked
vezők, mert csupán a négy állatias hajlamnak kívánnak eleget tenni (evés,
alvás, védekezés és párosodás), ezért végtelenül hosszú időre (a mindig
szenvedéssel járó) anyagi létben maradnak. A szabályozott emberek
csoportjába azok tartoznak, akik követik az Írásokban kinyilatkoztatott
elveket és előírt kötelességeket. Ők valóban fejlődnek, mert fokozatosan
felemelkednek a Kr�i:ia-tudat szintjére. A szabályozott életet követő em
bereket három csoportra lehet felosztani: l ) akik azért követik az Írások
szabályait és parancsait, hogy az anyagi jólétet élvezhessék, 2) akik az
anyagi létből való végső felszabadulást kutatják és 3) a Kr�i:ia-tudatú
bhakták. Az Írások szabályait és utasításait az anyagi boldogság remé
nyében követők két további csoportra oszthatók: a) a munka gyümölcsére
vágyók és b) akik nem kívánják érzékeiket munkájuk eredményeivel
kielégíteni. Akik érzékeik kielégítése céljából vágynak a gyümölcsöző
cselekedetekre, azok felemelkedhetnek egy magasabb életszínvonalra, sőt
még a felsőbb bolygókra is eljuthatnak. Ők nem az igazán kedvező utat
járják, mivel nem mentesek az anyagi léttől. Egyedül a felszabaduláshoz
vezető tettek nyilváníthatók kedvező cselekedeteknek, nem pedig az olya
nok, melyeknek nem a végső önmegvalósítás, vagy az anyagi testi életfel
fogásból való felszabadulás a céljuk. A Kr�i:ia-tudatban végrehajtott tett az
egyetlen ilyen cselekedet, és azok, akik önszántukból szigorú önfegyelme
zésnek teszik ki magukat a Kr�i:ia-tudatbeli fejlődés kedvéért, tökéletes
transzcendentalistáknak hívhatók. Miután a nyolcfokú yogafolyamat végső
célja a Kr�i:ia-tudat megvalósítása, ezért ez a fajta gyakorlat is kedvező. Aki
komolyan, minden tőle telhetőt megtesz, annak nem kell félnie a degradáló
dástól.
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sucindm frimatdm gehe
yoga-bhra�(o 'bhijayate
prapya- elé rve; pwJya-krtam -a jámbor cselekedeteket végrehajtók;
/okdn -bolygókat; U$ÍlVd-( azután, hogy ott) tartózkodtak; SdSVOtlQ -SOk;
samdQ - évek; .SUcindm -a jámboroké; frimatdm -a kedvezőeké; gehe
házában; yoga-bhra${aQ - aki letért a yoga útjáról; abhijayate-megszületik
FOR D ÍTÁS
A sikertelen yogi sok-sok évig fogja a jámbor élőlények bolygóin
élvezni az életet, majd gazdag, arisztokratikus vagy becsületes emberek
családjában fog újraszületni.
MAGYA RÁ ZAT
A yoga útjáról letértek két csoportra oszthatók: aki kis előrehaladás után,
és aki a yoga hosszú időn át tartó gyakorlása után esett vissza. Az előző
felsőbb bolygókra fog jutni, ahová csak a jámbor élőlények kerülhetnek. Ott
nagyon hosszú ideig fog élni, majd ismét visszakerül erre a bolygóra, ahol
jámbor brahmaI)a vai�I)avák vagy pedig arisztokratikus kereskedők család
jába fog születni.
A yogagyakorlat igazi célja a Kr�I)a-tudatbeli legmagasabb tökéletesség
elérése. Akik azonban nem eléggé kitartóak, és az anyagi csábításnak
engedve visszaesnek, azok Kr�I)a kegyéből kisérletet tehetnek anyagi
hajlamaik teljes kihasználására. Ezután lehetőséget kapnak a jómódú
életetre jámbor vagy arisztokratikus családokban. Módjukban áll, hogy
kihasználják az ilyen előnyös születés adta lehetőségeket a teljes Kr�I)a
tudat elérésére.
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athava-vagy; yoginam -művelt transzcendentalistákéba; eva -bizo
nyára; ku/e-családjába; bha vati-megszületik; dhfmatam - akik nagy
bölcsességgel rendelkeznek; etat-ezt; hi-bizonyára; dur/abhatara m 
felettébb ritka; /oke-ebben a világban; janma-születés; yat ami;
zdrsam -ilyen
-

FORDÍTÁS
Az is lehet, hogy nagytudású yogi családjába születik, ami ebben a
világban bizony nem kis dolog.
MAGYARÁZAT
Ez a vers dicsőíti a yoglk vagy transzcendentalisták családjába való
születést, mert az ilyen kedvezményhez jutó gyermek élete kora szakaszától
kezdve lelki lendületet kap. Ez különösen vonatkozik arra az esetre, ha
valaki egy acarya vagy gosvamI családjába születik meg. Ezek a családok a
hagyományok és a képzés által nagyon műveltek, Isten iránt odaadóak;
érthető tehát, hogy tagjaik lelki tanítómesterek lesznek. Indiában sok acarya
család él, de közülükjónéhány sajnos a hiányos képzés és művelés híján már
eléggé degradálódott. Kr�l).a kegye jóvoltából azonban még mindig vannak
olyanok, akik nemzedékről nemzedékre transzcendentális fiakat nevelnek.
Az ilyen családokba való születés minden bizonnyal nagyon szerencsés.
Kr�l).a kegyéböl lelki tanítómesterünk, Om Vi�l).upada S rt S rtmad Bhakti
siddhanta SarasvatI GosvamI Maharaja és jómagam is lehetőséget kaptunk
arra, hogy ilyen családokba szülessünk. Mindkettőnket az Úr odaadó
szolgálatára tanítottak életünk kora szakaszától fogva. Később a Transz
cendens elrendezése folytán találkoztunk.
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tatra -ezután; tam-ezt; buddhi-sarizyogam - az ilyen tudat felújítása;
labhate-visszanyeri;paurva -előző; dehikam -testi tudat; yatate-igyek
szik; ca-is; tatab -ezután; bhüyab-ismét; sarizsiddhau-tökéletesség
után; kuro-nandana-óh, Kuruk öröme

FOR DÍTÁS

Óh, Kuru fia, az ilyen szerencsés születés után a yogi ismét ráébred
előző életének isteni tudatára, és a teljes siker érdekében megpróbál
további előrelépést tenni.
MAGYARÁZAT
Bharata király esete - aki letért a lelki útról, s ezért még kétszer meg
kellett születnie - jó példát szolgál az előző élet transzcendentális
tudatának visszanyerésére. Bharata király az egész világ császára volt, s ezt
a bolygót, melyet llavartavar�a néven ismertek, az ö uralkodása után a
félistenek a Bharatavar�a névre keresztelték át. A császár fiatalkorában
otthagyta palotáját, királyságát és családját, majd az őserdőbe vonult, hogy
lelki tökéletességet érjen el. Ám később letért erről az útról, s előbb özként,
majd egy kiváló brahmai:ia családjában született újra. Ez utóbbi születése
után mindig a magányt kereste, senkihez sem beszélt, ezért Jac;labharataként
(Bolond Bharátaként) ismerték. A későbbiek folytán Rahügai:ia király, mint
a legnagyobb traszcendentalistát fedezte fel öt. É lete jó példa arra, hogy a
yoga gyakorlása, vagyis a transzcendentális kísérletek sohasem mennek
veszendőbe. A transzcendentalista Isten kegye jóvoltából ismételten lehe
tőségeket kap, hogy elérhesse a Kr�i:ia-tudatban való tökéletességet.
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pürva -előzö; abhy<isena-gyakorlat; tena-annak ( hatására); eva-bi
zonyára; hriyate-vonzódik; hí-biztosan; avafob - segítség nélkül; api-
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is; sa}J-ö; jijri<isu}J -készséges megtudni; api-így; yogasya -yogae;
fobda-brahma -az Í rások rituális elvei; ativartate-túljut

FORDÍTÁS
Előző élete isteni tudata folytán automatikusan vonzódni fog a yoga
elveihez, anélkül, hogy kutatna utánuk. Az ilyen, tudásra vágyó, yogára
törekvő transzcendentálista felette áll az Írások rituális elveinek.
MAGYARÁZAT
Az előrehaladott yogik számára érdektelenek az Í rások rituációi, ám a
yoga elveit automatikusan vonzónak fogják találni, melyek a Kr�i:ia
tudathoz, a yoga legmagasabb tökéletességének eléréséhez segíthetik őket A
Srimad-Bh<igavatamban az alábbi példát találhatjuk arra, hogy a fejlett
transzcendentalisták figyelmen kívül hagyják a védikus rituációkat

aho bata svapaco 'to garfy<in
yajjihv<igre vartate n<ima tubhyam
tepus tapas te juhuvu}J sasnur <iry<i
brahm<inücur n<ima gr1Janti ye te
„ Óh, Uram, még ha alacsony, ca!J<!<ila (kutyaevö) család szülöttje is
vibrálja Szent Neved, ö az önmegvalósítás legmagasabb szintjén áll. Az
ilyen személynek már el kellett végeznie az összes vezeklést és áldozatot a
védikus rituációk szerint. Már sokszor tanulmányozta a Védikus Irodalmat
is, azután, hogy megfürdött valamennyi szent zarándokhelynél. Őt az Á ryan
család legjobbjának tekintik. " (Bh<ig. 3 . 3 3 .7.)
Erre Thakura Haridasa híres esete szolgáltat példát, aki az Ú r Caitanya
egyik legközelebbi tanítványa volt. Thakura Haridasa szigorúan betartotta
lelki fogadalmát, ami abból állt, hogy a Hare Kr�i:ia mantrát vibrálva
mindennap háromszázezerszer kimondta Isten nevét: Hare Kr�i:ia, Hare
Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Az Ú r Caitanya ezért a n<im<ic<irya előkelő címmel tüntette ki
öt, bár Haridasa mohamedán család szülöttje volt. Miután szüntelenül
vibrálta a Szent Nevet, nyilvánvaló volt, hogy elözö életében már elvégezte a
Vedák (fobda-brahman ) által előírt összes rituációt. Ez azt jelenti más
szóval, hogy amíg az ember nem tisztul meg, addig nem képes sem a Kr�i:ia
tudat elvét követni, sem pedig a Szent Nevet, a Hare Kr�i:ia mantrát igazán
vibrálni.
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��il'ifr'fem:g:m) �mr m iyfü� l l 'd� l l
prayatnad yatamanas tu
yogi sam5uddha-kilbi$a}J
aneka-janma-samsiddhas
tato yati param gatim

prayatnat-szigorú gyakorlat által; yatamana}J -az igyekvő; tu-de;
yogi-(az ilyen) transzcendentalista; samiuddha -megtisztult; kilbi$a}J
mindenféle bűntől; aneka-sok-sok; janma-születés; samsiddha}J-(így
elért) tökéletesség; tata}J -ezután; yati-elér; param -legmagasabb;
gatim célt
FORDÍTÁS
-

Amikor a yogi komoly eltökéltséggel hozzáfog, hogy még jobban előre
haladjon, akkor a sok-sok életen át tartó gyakorlat után megtisztul
minden szennytől, és végül eléri a legfelsőbb célt.
MAGYARÁZAT
A tisztességes, arisztokrata vagy szent családba születő tudatában lesz a
yoga gyakorlását elősegítő kedvező körülményeknek, ezért nagy elszánt
sággal fog hozzá befejezetlen feladatához, s így teljesen megtisztul minden
anyagi szennyeződéstől. Amikor végleg megtisztul, eléri a legfelsőbb
tökéletességet, a Kr�1.1a-tudatot. A Bhagavad-gita megerősíti, hogy a Kr�1.1a
tudat a megtisztulás tökéletes szintje:

ye$dfiz tvanta-gatam papam jananam pu!Jya-karmal}dm
te dvandva-moha-nirmukta bhajante mam dr<fha-vrata}J
„Akik jámboran cselekedtek ebben, és az előző életükben, akiknek bűnös
tettei teljesen kipusztultak, s megszabadultak az illúzió ellentétpárjaitól,
azok határozottan hozzáfognak szolgálatomhoz. " (Bg. 7.28.)

46. VERS

�l<P-<ftsNit�'hnf.r•�lÁ iralsN-�: 1
�tr�fl:lit lftil"t ij�rrmtft ll$ 1 1��11

368

Hatodik Fejezet
tapasvibhyo 'dhiko yogi
jfianibhyo 'pi mato 'dhikalJ,
karmibhyas cadhiko yogi
tasmdd yogi bhavarjuna

tapasvibhyalJ, -az aszkétánál; adhikalJ.-nagyobb; yogi-a yogI; jfidni
bhyalJ.-a munka gyümölcseiért dolgozónál; ca-is; adhikalJ,-nagyobb;
yogi-a yogI; tasmdt-ezért; yogi-transzcendentalista; bhava-legyél;
arjuna-óh, Arjuna

FORDÍTÁS
A yogi jobb az aszkétánál, az empirikus filozófusnál és a munkája
gyümölcseiért dolgozónál is. Ó h, Arjuna, ezért légy yogi minden körül
mény közötti
MAGYARÁZAT
Yoga alatt azt értjük, amikor tudatunk összekapcsolódik a Legfelsőbb
Abszolút Igazsággal. Ennek elérésére különféle folyamatok vannak, melye
ket a gyakorlók a sajátságos folyamat szerint különféle nevekkel illetnek. Ha
az összekapcsoló folyamatot többnyire a gyümölcsöző cselekedetek jellem
zik, akkorkarma-yogának, ha inkább empírikus,jfiana-yogának nevezik. A
bhakti-yogára túlnyomó részt a Legfelsőbb Úrral való odaadó kapcsolat
jellemző. Miként erre a következő vers is fényt derít, valamennyi yoga
tökéletessége a Kr�Qa-tudat vagy bhakti-yoga . Ebben a versben Kr�Qa
csupán azt hangsúlyozta, hogy az a${ariga-yoga jobb az aszkétizmusnál, az
empirikus útnál és a gyümölcsöző cselkedeteknél, ám arra nem utal, hogy ez
a bhakti-yogánál is jobb lenne. A bhakti-yogát teljes lelki tudás jellemzi,
ezért semmi sem múlhatja felül. Az önvaló ismerete nélküli aszkétizmus
tökéletlen, és ilyen az empirikus tudás is, ami mellőzi a Legfelsőbb Úr előtti
meghódolást. Hasonlóan, ha az ember nem Kr�Qa-tudatú, akkor csupán
idejét pocsékolja a gyümölcsöző munkával. Ezért az itt legjobban dicsért
yogafolyamat a bhakti-yoga , s ezt a következő vers még világosabban
megmagyarázza.
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yogin<im api sarve$<im
mad-gaten<intar<itman<i
sraddh<iv<in bhajate yo m<im
sa me yuktatamo matal)
yogznam -a yoglk közül; api is; sarve$am-az összes közül; mat
gatena -Bennem lakó; antal)-<itman<i-aki belül mindig Rám gondol;
-

fraddh<iv<in -teljes hittel; bhajate-transzcendentális szerető szolgálatot
végez; yal) -aki; n<im -Engem ( a Legfelsőbb Urat); sal)-ő; me-Enyém;
yuktatamal)-a legnagyobb yogI; matal) -vélemény

FORDÍTÁS
Aki nagy hittel mindig Bennem lakozik, s Engem imád transzcenden
tális szerető szolgálatában, az a legmeghittebben egyesül Velem a
yogában, s az összes yogi közül ő a legkiválóbb.
MAGYARÁZAT
Ebben a versben a bhajate szó nagy jelentőségű. Eredete a bhaj igető,
amit a szolgálattal kapcsolatban használnak. Az „imádat" szó nem egészen
ugyanaz, mint a bhaja . Imádás alatt egy érdemes személy iránti tiszte
letteljes rajongást értünk, míg a szeretetteljes és hűséges szolgálat főleg az
Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez irányul. Ha valaki elmulasztja egy
tiszteletre méltó személy vagy egy félisten imádatát, legfeljebb udvariat
lannak nevezhető, ám a Legfelsőbb Személy szolgálatát senki sem kerülheti
el anélkül, hogy ezzel súlyos ítéletet ne vonna maga után. Minden élőlény az
Istenség Legfelsőbb Személyiségének szerves része, ezért saját természe
téből adódóan mindenki a Legfelsőbb Ú r szolgálatára való. Aki eltér eredeti
helyzetétől, az az anyagi világba kerül. Ezt a Srimad-Bhagavatam az
alábbi módon erősíti meg:

ya e$<in1 puru$an1 s<ik$<id <itma-prabhavam isvaram
na bhajanty avajananti sth<in<id bhra$f<i patanty adhal)
„Minden bizonnyal visszaesik az, aki eredeti természetétől eltérve
elhanyagolja kötelességét, és nem szolgálja az Elsődleges Személyt, az
összes élőlény forrását."
Ez a vers is a bhajanti szót használja, amely csakis a Legfelsőbb
Személyre vonatkozik, míg az „imádás" szó inkább a félistenekkel vagy
bármilyen más közönséges élőlénnyel kapcsolatban használatos. A fenti
versben említett a vaj<inanti a Bhagavad-gitában is előfordul: „Csupán az
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ostobák és a szélhámosok gúnyolják ki Srt Kr�Qát, az Istenség Legfelsőbb
Személyiségét" (avajananti mani mütj.hal; ; Bg. 9 . 1 1 .). Ezek az emberek
messze állnak az Ő odaadó szolgálatától, ám mégis arra merészkednek, hogy
magyarázatokat írjanak a Bhagavad-gitához . Következésképpen nem tud
nak különbséget tenni - sok más mellett - a bhajanti és az „imádat" szó
között.
Mindenfajta yoga a bhakti-yogában tetőzik. A többi yoga csupán eszköz
arra, hogy az ember elérje a bhaktit a bhakti-yogában . Más szóval a yoga
valójában bhakti-yogát jelent, mert minden yoga fokozatosan az igazi cél, a
bhakti-yoga felé vezeti az embert. A karma-yoga elejétől a bhakti-yoga
végéig hosszú az út az önmegvalósításhoz. Ennek az útnak az eleje a tettek
gyümölcséről lemondó munka, vagyis a karma-yoga . Ha ehhez később
tudás és lemondás járul, akkor jliana-yogának hívják. Amikor az ember a
jnana-yoga által eljutott arra a síkra, ahol különböző fizikai és pszichikai
folyamattal a Felsőleiken meditál, és elméjét Őrá szegezi, akkor ezt
a�ftiriga-yogának hívják. A csúcs a bhakti-yoga , amikor a yogI túlhaladván az a�ftiriga-yogán - még tovább jutott, odaadást és szeretetet
fejlesztve ki Kr�Qa, az Istenség Legfelsőbb Személyisége iránt Valójában a
bhakti-yoga a legvégső cél, de ahhoz, hogy ezt valaki részletesen analizálni
tudja, meg kell értenie a többi yogafolyamat feladatát is. Az állandóan
előrehaladó yogI ezért az örök jószerencséhez vezető igazi utat járja. Aki
megáll egy pontnál, és nem halad tovább, annak sajátságos neve van, például
karma-yogi, jlitina-yogf, dhyana-yogf, raja-yogi, hafha-yogi stb. De ha
valaki olyannyira szerencsés, hogy eljut a bhakti-yogához, akkor az már
minden más yogafolyamaton túlhaladt Kr�Qa-tudatúvá válni ezért a yoga
legmagasabb fokának elérését jelenti, éppen úgy, mint amikor a Himalájáról,
a világ legmagasabb hegységéről beszélve a Mount Everestre, a legfelsőbb
csúcsra is utalunk.
Aki a bhakti-yoga útját járva eljut a Kr�Qa-tudathoz, az nagyon sze
rencsésnek mondható, mert az élőlény - a védikus útmutatás szerint - így
lesz csak igazán boldog. Az ideális yogI figyelmét Kr�Qára összpontosítja,
akit Syamasundarának hívnak, és akinek bőrszíne a viharfelhőhöz hasonlóan
gyönyörű sötétkék. Lótuszvirághoz hasonlítható arca ragyogó, mint a Nap.
Öltözékét csillogó ékkövek, testét pedig virágfüzérek díszítik. Formáját
minden oldalról fennséges lelki fény, a brahmajyoti övezi. Időről-időre,
különböző formákban száll alá e világba, mint például Rama, Nrsimha,
Varaha, vagy eredeti formájában jön, mint Kr�Qa, az Istenség Legfelsőbb
Személyisége. Ebben az emberhez hasonló formájában Yafoda Anya gyer
mekeként jelenik meg, és Kr�Qa, Govinda, Vasudeva stb. néven ismerik. Ő
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birtokolja a z összes fenséges é s transzcendentális jellemvonást, Ő a tökéletes
gyermek, férj, barát és mester. Akkor nevezhető valaki a legjobbfajta
yoginak, ha mindig tudatában marad Isten e tulajdonságainak.
Az összes Védikus Í rás megerősíti, hogy a yoga legmagasabb csúcsát
csakis a bhakti-yoga által lehet elérni:

yasya deve para bhaktir yatha deva tatha gurau
tasyaite kathita hy arthalJ prakasante mahatmanalJ
„A védikus tudás igazi tartalma azon nagy lelkek előtt tárul fel, akiknek az
Úrba és a lelki tanítómesterbe vetett hite (bhakti) rendíthetetlen. "
(Svetasvatara Upani$ad 6.23.)

bhaktir asya bhajanani tadihamutropadhi
nairasyenaivamu$min manal; kalpanam
etad eva ca nai$karmyam
„Bhakti olyan Kr�l).a iránti odaadó szolgálatot jelent, amely mentes az
anyagi haszonvágytól ebben és a következő életben is. Miután az ember
megtisztult ezektől a hajlamoktól, elméjében merüljön el teljesen a Leg
felsőbben. Ez a nai$karmya (tettek nélküliség) igazi jelentése. " (Gopa/a
pürva-tapani Upani$ad 1 . 3.)
Ez a bhakti-yoga vagy Kr�l).a-tudat - amely a yogarendszer legmaga
sabb csúcsa - végzését szolgáló néhány eszköz.

Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a S rtmad Bhagavad-gIUi
hatodik fejezetéhez, melynek címe: Dhyana-yoga Brahma-vidya.
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srl bhagavdn uvdca
mayy dsakta-manal) pdrtha
yogam yufljan mad-afrayal)
asamsayam samagram mam
yatha jflasyasi tac chr!Ju
srl bhagavdn uvdca -a Legfelsőbb Úr mondta; mayi-Rám; dsakta
manal)-irányított elme; pdrtha -óh, Prtha fia; yogam -önmegvalósítást;
yufljan-így gyakorolván; mat-áfrayal) -tudatosan Énrólam (Kr�i:ia-tu
dat); asamsayam - kétség nélkül; samagram-teljesen; mdm -Engem;
yatha-amennyire csak; jfldsyasi-tudhatsz; tat-azt; sr!Ju-próbáld
hallani
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FORDÍTÁS

A Magasztos Úr szólt:
Halld most, óh, Pfthii fia, hogyan ismerhetsz meg Engem teljesen,
kétségtelenül, a Rólam való teljes tudat által, a yoga gyakorlásával, az
elmét Rám irányítva !
MAGYARÁZAT
A Bhagavad-gftö. Hetedik Fejezete a Kr�Qa-tudat természetét részletesen
ismerteti. Kr�Qa minden fenséges jellemmel azok teljességében rendelkezik,
s hogy ezek miként nyilvánulnak meg, arról ebben a fejezetben olvashatunk.
Ezenkívül leírást találunk a négyféle szerencsés, illetve szerencsétlen
emberről, akik kapcsolatba kerülnek Kr�Qával, vagy akik sohasem fordulnak
Őhozzá.
A Bhagavad-gftö. első hat fejezete anyagtalan lelki lénynek írta le az
élőlényt, amely különféle yogafolyamatok által képes felemelni magát az
önmegvalósítás síkjára. A Hatodik Fejezet utolsó verse félreérthetetlenül
kijelenti, hogy az elme rendíthetetlen összpontosítása Kr�Qán, vagyis a
Kr�Qa-tudat az összes yogafajta legmagasabb formája. Az ember csakis
akkor ismerheti meg az Abszolút lgaszágot teljesen, ha e lméjét Kr�Qára
összpontosítja. A személytelen brahmajyoti vagy a lokalizált Paramatma
megvalósítása - részlegessége miatt - nem nevezhető az Abszolút Igazság
tökéletes ismeretének. A Kr�Qa-tudatú személy előtt minden feltárul, mert
Kr�Qa ismerete jelenti a teljes és tudományos tudást A teljes Kr�Qa-tudatú
ember minden kétséget kizárva belátja, hogy Kr�Qa a végső tudás. A
különféle yogafolyamatok csupán lépcsők a Kr�Qa-tudat útján. Aki közvet
lenül elkezdi a Kr�Qa-tudatot, az automatikusan teljes ismeretet szerez a
brahmajyotiról és Paramatmáról. A Kr�Qa-tudat (bhakti-yoga ) gyakor
lásával az ember teljes ismerethez juthat az Abszolút Igazságról, az
élőlényekről, az anyagi természetről, valamint megnyilvánulásaikról és
tartozékaikról egyaránt. Ezért az ember a Hatodik Fejezet utolsó versének
utasításai szerint kezdje el a yoga gyakorlását. Az elme összpontosítása
Kr�Qán az ismertetett odaadó szolgálat kilenc különféle folyamata által
lehetséges. Ezek közül a fraVa1Jam (hallás) az első és legfontosabb. Ezért
mondja Kr�Qa Arjunának: tat SflJU („Halld Tőlem!"). Kr�Qánál senki sem
lehet nagyobb, hitelesebb forrás, ezért Öt hallgatva kapja az ember a
legnagyobb lehetőséget a Kr�Qa-tudatban való fejlődésre. Tehát vagy
közvetlenül Kr�Qától, vagy Kr�Qa tiszta bhaktájától kell tanulni, nem pedig a
csaló abhaktától, akit felfuvalkodottá tett akadémiai kiképzése.
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A Srimad-Bhagavatam első énekének második fejezete arról ír, mikép
pen lehet megismerni Kr�r;át, az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, az
Abszolút Igazságot

sr1Jvatam sva-katham kr$1Ja}J pu1Jya-frava1Ja-kirtana}J
hrdyanta}Jstho hy abhadr<i1Ji vidhunoti suhrt satam
na${a-praye$V abhadre$U nityam bhagavata-sevaya
bhagavaty uttama-s/oke bhaktir bhavati nai${hiki
tada rajas-tamo-bhava}J kama-/obhadayas ca ye
ceta etair anaviddham sthitam sattve prasidati
evam prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogata}J
bhagavat-tattva-vijfianam mukta-sarigasya jayate
bhidyate hrdaya-granthis chidyante sarva-samfoya}J
k$iyante casya karm<i1Ji dr$fa evatmanisvare
„Már magában az is jámbor cselekedetnek számít, ha az ember a védikus
Irodalomból hall Kr�r;áról, vagy ha közvetlenül a Bhagavad-gitából hallja
az Ő szavait. Srt Kr�r:ia mindenkí szívében ott lakozik, s jóakaróként segíti,
valamint megtisztítja azt a bhaktát, aki állandóan Őróla hall. A bhakta így
természetes módon feléleszti szunnyadó transzcendentális tudását. Minél
többet hall Kr�r;áról a Bhagavatamból és a bhaktáktól, annál szilárdabb lesz
az odaadó szolgálatban. Ennek kífejlesztésével megszabadul a szenvedély és
a tudatlanság kötőerőitől, s ezt követően megtisztul az anyagi kéjtől és
fösvénységtől. E tisztátalanságok lemosása után megszilárdítja helyzetét a
tiszta jóságban, majd az odaadó szolgálatot végezve felélénkül, és töké
letesen megismeri az Istenről szóló tudományt. A bhakti-yoga tehát
kettévágja az anyagi vonzalom gordiusi csomóját, és egyszerre eljuttatja az
embert az asamfoyam samagram , vagyis a Legfelsőbb Abszolút Igazság,
az Istenség Személyisége megértésének síkjára." (Bhag. 1 .2. 1 7-2 1 .)
Ezért csakís úgy értheti meg az ember a Kr�r;áról szóló tudományt, ha
Kr�r;a, vagy az Ő róla tudatos bhakta szavaira hallgat
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jfiánam te 'ham sa-vijfiánam
idam vak$yámy ase$atal)
yaj jfiátvá neha bhüyo 'nyaj
jfiátavyam avasi$yate
jfiánam -fenomenális tudást; te-neked; aham - aham-É n; sa-azzal;
v{jfiánam -lelki tudást; idam -ezt; vak$yámi-meg fogom magyarázni;
ase$atal)-teljességében; yat- amit;jfiátvá-tudván; na-nem; iha -ebben
a világban; bhuyal)-tovább; anyat-bárrni mást; jfiátavyam - tudnivaló;
avaSi$yate-marad

FORD ÍTÁ S
Most részletesen megmagyarázom neked a fenomenális és a lelki
tudományt is, s ha megértetted ezeket, nem lesz már semmi, amit tudnod
kellene.
MAGYARÁZAT
Teljes tudás vagy transzcendentális tudás alatt a fenomenális világ és a
mögötte lévő lélek ismeretét értjük. SrI Kr�Qa azért akarja Arjunának
megmagyarázni a fentiekben említett tudásrendszert, mert az meghitt
bhaktája és barátja. Ezt Kr�Qa a Negyedik Fejezet elején is kifejtette, most
pedig újra megerősítette: közvetlenül a Tőle eredő teljes tudáshoz csakis az
Ö bhaktája, a tanítványi lánc tagja juthat Az embernek eléggé intelligensnek
kell lennie ahhoz, hogy felismerje az összes tudás eredetét, Öt, aki minden ok
oka, és mindegyik yogafolyamatban a meditáció egyetlen tárgya. Az összes
ok okát megismerve minden egyébre, amit csak tudni kell fény derül, semmi
sem marad ismeretlen. A Vedák ezt az alábbi versben erősítik meg: yasmin
vijfiate sarvam eva vijfiatam bhavanti.
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manU$Yd1Jdm -az emberek közül; sahasre$u-sok ezer közül; kascit
egyvalaki; yatati-törekszik; siddhaye-tökéletességre; yatatám -ezek
közül; api- valóban; siddhánám -a tökéletességet elértek közül; kascit
egyvalaki; mám -E ngem; vetti-ismer; tattvataQ-igazán
FOR D ÍTÁ S
Sok ezer ember közül talán egy törekszik tökéletességre, s a töké
letességet elértek közül igazán alig ismer Engem egy is.
MAGYARÁZAT
Az embereknek számos különféle típusa létezik, és ezer ember közül talán
egy található, akit eléggé érdekel a transzcendentális önmegvalósítás, vagyis
az én, a test és az Abszolút Igazság megértésének kísérlete. Az emberek
legtöbbjét általában állatias hajlamuk kielégítése foglalkoztatja, más szóval
az evés, alvás, védekezés és a nemi élet.Így nagyon ritka az, akit a
transzcendentális tudás érdekel. A Bhagavad-gitá első hat fejezete azoknak
való, akiket érdekel a transzcendentális tudás, az önvaló és a Felsőlélek
megismerése, az önmegvalósítás folyamata ajflána-yoga és a dhyána-yoga
által, valamint a lélek elkülönítése az anyagtól. Kr�1.1át azonban csak azok
ismerhetik meg, akik Kr!!1.1a-tudatúak. A többi transzcendentalista csak a
személytelen Brahman megvalósításáig juthat el, mert ez könnyebb Kr�1.1a
megértésénél. Kr�1.1a, a Legfelsőbb Személy túl van a Brahmanról és
Paramatmáról szóló tudáson. A yogik és a jöanik nagy zavarban vannak,
amikor megkísérlik megérteni Kr�1.1át, bár Srtpada Sankaracarya, a leg
kiválóbb imperszonalista a Bhagavad-gftához fűzött magyarázatában elis
merte, hogy Kr�1.1a az Istenség Legfelsőbb Személyisége1 • Követői azonban
sajnos nem ismerik el ugyanezt Kr�1.1áról, miután Őt még annak is nagyon
nehéz megérteni, aki eljutott a személytelen Brahman transzcendentális
megvalósításhoz.
Kr�1.1a az Istenség Legfelsőbb Személyisége, minden ok oka. Ő Govinda,
az elsődleges Úr (fsvaraQ paramaQ kT$1JaQ sac-cid-ánanda-vigrahaQ
anádir ádir govindaQ sarva-kára1Ja-kára1Jam ; Bs . 5 . 1 .). Az abhakták nem
ismerhetik meg Őt. Az ilyen emberek kijelentik, hogy a bhakti, vagyis az
odaadó szolgálat útja nagyon könnyű (ám ők mégsem képesek annak
követésére). Ha a bhakti útja olyan könnyű lenne, mint ahogyan egyesek
állítják, akkor miért választják a nehezebbet? Valójában a bhakti útja nem
könnyű. Lehet, hogy az ún. „bhakti" útja ilyen, amit az igazi bhaktiról mit
1 .) nároyat:1a/J. paro 'vyaktát
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sem tudó, semmilyen felhatalmazással nem rendelkező személyek járnak,
ám az ilyen spekuláló tudósok és filozófusok kudarcot vallanának, ha a
szabályok és előírások szerint kellene követniük az igazi bhakti útját. Srtla
Rüpa GosvrunI így ír a Bhakti-rasamrta-sindhu-jában:
sruti-smrti-purá1J,ádi-pancarátra-vidhim viná
aikántikf harer bhaktir utpátáyaiva kalpate
„Csupán felesleges zavar a társadalomban az olyan odaadó szolgálat,
mely nem veszi figyelembe az olyan Védikus Írásokat, mint például az
Upani$adok, Purá1J,ák, Nárada-pancarátra stb." (Brs. 1 . 2. 1 0 1 .)
A Brahmant megvalósított imperszonalista vagy a Paramatmát meg
valósított yogI számára lehetetlenség megérteni Kr�i:iát, az Istenség
Legfelsőbb Személyiségét Yasoda Anya gyermekeként vagy Arjuna kocsisa
ként. Még a nagy félistenek is zavarban vannak néha Kr�i:iát illetőleg:
muhyanti yat süraya}J . (Bhág. 1 . 1 . 1 .) Kr�i:ia mondja: „Senki sem ismer
Engem igazán" (mám tu veda na kascana ; Bg. 7.26.) - tehát nagyon ritka
az olyan lélek (sa mahátmá sudur/abha}J ) , aki valóban, teljességében
(tattvata}J ) megismeri Öt (Bg. 7 . 1 9.). Ez mindaddig lehetetlen, amíg nem
szolgálja odaadóan Srt Kr�i:iát, legyen bár akármilyen nagy tudós vagy
filozófus. Mivel Kr�i:ia jóindulatúan hajlik tiszta bhaktái felé, egyedül ők
tudhatnak valamennyit Kr�i:ia felfoghatatlan, transzcendentális jellemeiről,
minden ok okáról, az Ö mindenhatóságáról és fenségéről, bőségéről, híréről,
erejéről, tudásáról és lemondásáról. Ö a Brahman megvalósítás utolsó
lépcsőfoka, akit - bhaktáit kivéve - nem érthet meg teljességében senki
sem. Ezért írja a Padma PurálJ.a :
ata}J srf-kT$1Ja-námádi na bhaved gráhyam indriyai}J
sevonmukhe hi jihvádau svayam eva sphuraty ada}J
„Csupán a tompa anyagi érzékek által senki sem értheti meg Kr�i:iát.
Azonban Ö felfedi magát bhaktái előtt, mert nagyon elégedett transzcenden
tális szerető szolgálatukkal."
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bhümir apo 'nalo vayul;z
kharfz mano buddhir eva ca
aharikara itfyarfz me
bhinn<i prakrtir a$fadhö.
bhümil;z-föld; apal;z -víz; analal;z-tűz; vayul;z -levegő; kham -éter,
manal;z - elme; buddhil;z -értelem; eva-bizonyára; ca-és; aharikaral;z
hamis ego; iti-ily módon; iyam-mindezek; me-Enyém; bhinna-külön
álló; prakrtil;z energiák; a$fadha-összesen nyolc
-

FORD ÍTÁ S
Föld, tűz, víz, levegö, éter, elme, értelem és hamis ego - e nyolc
képezi az É n különálló anyagi energiámat.
MAGYARÁZAT
Az Istenről szóló tudomány analizálja Isten természetét, valamint
különféle energiáit. Az anyagi természetet prakrtinek hívják, amely nem
más, mint Kr�i:ia különféle puru$a inkarnációinak (kiterjedéseinek) ener
giája. Erről a következőképpen ír a Svatvata Tantra :

vipJOS tu tri1Ji rüp<i1Ji puru$<ikhyany atho vidul;
ekantu mahatal;z sra$f! dvitiyarfz tv a1J<J,a-sarfzsthitam
trtiyam sarvabhüta-stharfz tani jflatvö. vimucyate
„Az anyagi teremtés érdekében Srt Kr�i:ia teljes értékű kiterjedése
háromféle Vi�i:iu-formában nyilvánul meg. Az első Maha-Vi�QU, Ö teremti a
mahat-tattvaként ismert totális anyagi energiát. A második GarbhodakasayI
Vi�Qu, aki behatol minden kozmoszba, hogy sokféleséget teremtsen vala
mennyiben. A harmadik Vi�Qu-forma K�IrodakasayI Vi�QU, aki mindent
átható Felsőlélekként szétterjed a világmindenségben, s még az atomokban
is jelen van. Aki ismeri e három Vi�Qut, az felszabadulhat az anyagi
kötelékek alól. "
Ez az anyagi világ a Legfelsőbb Személy egyik energiájának ideiglenes
megnyilvánulása. Srt Kr�i:ia e három Vi�Qu-kiterjedése irányítja az anyagi
világon belüli cselekedeteket Ezeket a Vi�Qukat puru$a-avatároknak
hívják. Az Istenről ( Kr�i:iáról) szóló tudomány hiányában az emberek
általában úgy vélik, hogy ez az anyagi világ az élőlények élvezetére való, s
hogy az élőlények az anyagi energia okai, irányítói és élvezői (puru$ái). A
Bhagavad-gita véleménye szerint ez az ateista következtetés hamis. Ez a
vers világosan rámutat: Kr�i:ia az anyagi megnyilvánulás eredeti oka. Ezt a
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Srimad-Bhágavatam is megerősíti ( 1 . 1 . 1 . ). Az anyagi megnyilvánulás
alkotóelemei Kr�i:ia különálló energiái. Még az imperszonalisták végső célja,
a brahmajyoti is egy lelki energia, amely a lelki világban nyilvánul meg. A
brahmajyotiban nincsen lelki változatosság, mint a Vaikui:iiJialokákon. Az
imperszonalisták tehát ezt a brahmajyotit fogadják el végső célként. A
Paramatma megnyilvánulásnak nincsen örök léte a lelki világban: ez
K�IrodakasayI Vi�i:iu egy ideiglenes mindent-átható aspektusa. A tényleges
Abszolút Igazság ezért az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Kr�i:ia. Ö a
forrása a különféle belső és külső energiáknak.
Ahogyan a fentiekben is említették, a megnyilvánult anyagi energia nyolc
alapelemből áll. Ezek közül az első ötöt, névszerint a földet, vizet, tüzet,
levegőt és étert az öt fő- vagy durva-fizikai elemnek nevezik. Az érzékek öt
tárgya - fizikai hang, tapintás, forma, íz és szag - is ide tartozik. Az anyagi
tudomány semmi mással, csupán ezzel a tíz tétellel foglalkozik. Ezenkivül
azonban létezik még három (elme, értelem és hamis ego), amit a materialis
ták elhanyagolnak. A pszichológusok ismerete sem lehet teljes, mert nem
tudják, hogy Kr�i:ia a végső forrása mindennek. Az anyagi lét alapelvét a
hamis ego („a test vagyok" és „az enyém") képezi, amely magába foglalja
az anyagi tettekhez szükséges tíz érzékszervet. Az értelem a totális anyagi
teremtésre, a mahat-tattvára utal. Srt Kr�i:ia nyolc különálló energiájából
nyilvánul meg az anyagi világ huszonnégy eleme, ezek képezik az ateista
sankhya filozófia témáját. Ezek eredetileg Kr�i:ia energiáinak különálló
termékei. Ám az ateista sai:ikhya filozófusok csupán Kr�i:ia külső energiá
jának megnyilvánulását tárgyalják, mivel csekély tudásuk következtében
nem tudják, hogy Kr�i:ia minden ok oka.
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apareyam itas tv anyám
prakrtim viddhi me parám
jiva-bhütám mahá-báho
yayedam dháryate jagat

apará-alsóbbrendű; iyam -ez; itab -emögött; tu-de; anyám-egy
másik; prakrtim -energia; viddh i-próbáld megérteni; me-Enyém;
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pardm -felsőbbrendű; jfva-bhütám -az élőlények; mahá-báho-óh, ha
talmas-karú; yayá-akik által; idam -ez; dháryate- használt vagy kihasz
nált; jagat-az anyagi világ

FORDÍTÁ S
Ó h, Erős-karú, ezen alsóbbrendű természeten kívül van egy felsőb
brendű energiám, mégpedig az anyagi természettel küzdő élőlények,
akik fenntartják az univerzumot.
MAGYARÁZAT
Ebből a versből világosan kitűnik, hogy az élőlény Isten felsőbb energiájá
hoz tartozik. Az alsóbbrendű energia az anyag, ami különféle elemekként,
névszerint földként, vízként, tűzként, levegőként, éterként, elmeként,
értelemként és hamis egoként nyilvánul meg. Az anyagi tennészet mindkét
változata - a durva-fizikai, mint például a föld stb. és finom-fizikai, mint
például az elme stb. - az alsóbbrendű energia tennéke. Az élőlények, akik
ezeket az alacsonyabbrendű energiákat különféle céljaikra használják, Srt
Kr�r.ia felsőbbrendű energiáját képezik. Az egész anyagi világ működése
ennek az energiának tudható be. A kozmikus megnyilvánulás mindaddig
nem képes működni, amíg a felsőbbrendű energia, vagyis az élőlények erre
nem késztetik. Az energiákat mindig az energiaforrás irányítja, így az
élőlényeknek nincsen független létük, mert mindig Isten irányítása alatt
állnak. Az Ő hatalmával sohasem lehetnek egyenlőek, ezt csak az ostobák
hiszik. A Srlmad-Bhágavatam a következőképpen ír Srt Kr�r.ia és az
élőlények közötti különbségről:

aparimitá dhruvás tanubhrto yadi sarva-gatás
tarhim na Sásyateti niyamo dhruva netarathá
ajani ca yanmayam tad avimucya niyantr
bhavet samam anujánatám yad-amatam mata-dU$(atayá
„ Óh, Legfelsőbb Ö rökkévaló! Ha a testet öltött élőlények Hozzád hason
lóan mérhetetlenek, csalhatatlanok és mindent-áthatóak lennének, akkor
nem lennének a Te irányításod alatt, vagyis nem lehetnél irányító, ők pedig
az irányítottak. De ha elfogadjuk, hogy az élőlények atomnyiak és
hajlamosak a tévedésre, akkor minden érthetővé válik. Az igazi felsza
badulás ezért magával hozza az élőlények irányításod előtti meghódolását,
és ez majd boldoggá teszi őket Ebben az eredeti helyzetükben lehetnek csak
irányítók. Azok az emberek tehát, akik korlátolt tudásuk révén azt a
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monisztikus elméletet tanítják, hogy Isten és az élőlények minden tekin
tetben egyenlőek, tulajdonképpen félrevezetik magukat és másokat." (Bhag.
1 0.87. 30.)
Kr�l).a, a Legfelsőbb Személy az egyedüli irányító, minden élőlény az Ő
fennhatósága alatt áll. Az élőlények az Ő felsőbbrendű energiáját képezik,
mert minőségileg létük megegyezik a Legfelsőbbével, de hatalmuk nagysá
gában sohasem egyenlőek Vele. A durva és a finom-fizikai alsóbbrendű
energia (az anyag) kihasználásával a felsőbbrendű energia (az élőlény)
megfeledkezik eredeti lelki elméjéről és értelméről. Ez a feledékenység az
anyag élőlényekre gyakorolt befolyásának eredménye. Amikor az élőlény
megszabadul az illuzórikus anyagi energia hatásától, akkor elérkezik a
mukti, vagyis a felszabadulás síkjára. Az anyagi illúzió érvényesülése
következtében az élőlény hamis egoja eképpen gondolkodik: „Anyag
vagyok, az anyagi javak pedig az én tulajdonomat képezik." Eredeti
természetét akkor valósíthatja meg, ha megszabadul minden materialista
gondolattól, beleértve az Istennel minden tekintetben való eggyéválás
felfogását.
Tehát a Bhagavad-gftti megerősíti: az élőlény csupán Kr�l).a számtalan
energiáinak egyike, s amikor ez az energia megtisztul az anyagi szennyező
déstől, teljesen Kr�l).a-tudatúvá válik, vagyis felszabadul.
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etad yonfni bhüttini
sarvtiQfty upadhtiraya
aham krtsnasya jagataQ
prabhavaQ pralayas tathti

etat-ezek (a természetek); yonfni-a születés forrása; bhüttini-terem
tett lények; sarvtiQi-minden; iti-ily módon; upadharaya-tudd meg;
aham-Én; krtsnasya- mindent-átfogó; jagataQ - a világé; prabhavaQ -a
megnyilvánulás forrása; pralayaQ-megsemmisülés; tatha -úgy szintén
FORDÍTÁ S
Meggyözödhetsz arról, hogy É n vagyok a forrása és a feloszlása
minden anyaginak és lelkinek.
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MAGYARÁZAT
Minden ami létezik, az anyag és a lélek tennéke. A lélek a teremtés alapja,
és az anyag teremtője, tehát nem az anyag fejlődésének egy bizonyos
szintjénél keletkezett Ellenkezőleg, ez az anyagi világ csupán a lelki energia
révén nyilvánult meg, az anyagi test fejlődése is a benne lévő léleknek
tudható be. A gyennek fokozatosan serdülővé, majd felnőtt emberré válik,
mert a felsőbbrendű energia, a szellemi lélek jelen van a testben. Hasonlóan,
a gigantikus univerzum kozmikus megynyilvánulása és fejlődése is a
Felsöléleknek, Vi�i:iu jelenlétének tudható be. Tehát a lélek és az anyag
eredetileg Srt Kr�i:ia két energiája, melyek együttes kombinációjából valósul
meg az óriási egyetemes fonna, következésképpen Ö az eredeti oka
mindennek. Az Ö parányi szerves része az anyagi energia manipulálása által
képes lehet egy felhőkarcolót, gyárat vagy egy várost építeni, ám képtelen a
semmiből anyagot teremteni, így érthető módon nem képes egy bolygót vagy
kozmoszt sem konstruálni. Kr�i:ia, a F elsőlélek az univerzum oka, minden
egyéni lélek forrása, az összes ok eredeti oka. Ezt a Katha Upani$ad is
megerősíti: nityo nity<in<im cetanas cetan<in<im . (2.2. 1 3.)
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mattal:z parataram n<inyat
kiticid asti dhanafijaya
mayi sarvam idam protam
sütre ma1J.i-ga1J.<i iva

mattal:z - Énrajtam kívül; parataram -felsőbb; na-nem; anyat-más;
kificit-valami; asti-van; dhanafijaya -óh, gazdagság meghódítója;
mayi Bennem ; sarva m - minden ; ida m - I átható ; p rota m - fe l fűzve;
sütre- fonálra; mani ga1J.<il:z - gyöngyök; íva -hasonló
-

-

FORD ÍTÁ S
Ó h, bőség meghódítója, Nálamnál nincsen felsőbb igazság. Minden
Rajtam nyugszik, mint gyöngysor a fonálon.
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MAGYA RÁZAT

Általános vita tárgyát képezi, hogy a Legfelsőbb Abszolút Igazság
személy-e vagy személytelen. Ami a Bhagavad-gitö. véleményét illeti, az
Abszolút Igazság Sn Kr�Qa, az Istenség Személyisége. Ezt a kijelentést újra
meg újra megerősíti ez a mű. Főleg ez a vers hangsúlyozza, hogy az
Abszolút Igazság személyes. Ugyanezt a Brahma-samhitö. is megerősíti:
ísvara}J parama}J k!$1Ja}J sac-cid-ananda-vigraha}J . „A Legfelsőbb Abszo
lút Igazság Sn Kr�Qa, az Istenség Személyisége. Ő az elsődleges Ú r, minden
gyönyör forrása ( Govinda), a teljes öröm és tudás örökkévaló formája. " (Bs.
5 . 1 .) Ezek a hiteles Irások minden kétséget kizáróan állítják, hogy az
Abszolút Igazság a Legfelsőbb Személy, minden ok végső oka. Az
imperszonalisták azonban a Svetdsvatara Upani$ad egyik versével ér
velnek:

tato yad uttarataram tad arüpam andmayam
ya etad vidur amrtas te bhavanty athetare du}Jkham evapi yanti
„(Az anyagi világban Brahma, az univerzum első élőlénye a leghatalma
sabb az összes félisten, emberi lény és alacsonyabb állat közül.) De
Brahmán túl van a Transzcendens, akinek nincsen anyagi formája, és mentes
minden anyagi szennyeződéstől. Akik képesek megismerni Ő t, azok felül
kerekednek a halálon, míg akik nem ismerik, szenvednek az anyagi világ
bajaitól. " (Svet. 3 . 1 0.)
Az imperszonalisták nagy hangsúlyt fektetnek az arüpam (testnélküli)
szóra. Ez a szó azonban nem vonja kétségbe, hogy a Legfelsőbb személyes.
Csupán az anyagi külsőt tagadja, miközben az Ő örökkévaló, gyönyörből és
teljes tudásból álló transzcendentális formájára utal, mint ahogyan a fentiek
ben idézettBrahma-samhitö. is leírja. A Svetasvatara Upani$ad más versei
is alátámasztják ezt, mégpedig a következőképpen:

vedö.ham etam puru$arfl mahö.ntam ö.ditya-va17Jam tamasa}J parastö.t
tam eva viditvö.ti mrtyum eti nanya}J panthö. vidyate 'yandya
yasmö.t param ndparam asti kiricid yasmdnnd1Jíyo na jyayo 'sti kafrit
vrksa iva stabdho divi ti$faty ekastenedam pürnam puru$e1Ja sarvam
„Ismerem azt az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, aki ragyog mint a
Nap, és aki transzcendentális a sötétség minden anyagi felfogásával
szemben. Egyedül az szabadulhat meg a születés és halál kötelékeiből, aki
ismeri Őt Ezen a tudáson kivül más út nem vezet a felszabaduláshoz.
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Nálánál nincsen felsőbbrendű, mert Ö a Legfelsőbb. Nálánál nincsen sem
kisebb, sem nagyobb, sem ősibb. Olyan Ö, mint egy csendes fa, amely
beragyogja a transzcendentális világot, s miként a fa gyökereket ereszt, úgy
terjednek szét az Ö mindent-átfogó energiái." (Svet. 3 . 8-9.)
Ezekből a versekből az ember megértheti: az Istenség Legfelsőbb Szemé
lyisége a Legfelsőbb Abszolút Igazság, aki megszámlálhatatlan anyagi és
lelki energiái által áthat mindent.

8. VERS
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raso 'ham apsu kaunteya
prabh<ismi saSi-süryayolJ,
pra!JavalJ, sarva-vede$U
sabdalJ, khe paUru$aril nf$U

rasa lJ, - íz; aham-Én; aps u - vízben; kaunteya -óh, KuntI fia;
pra bha - fény; asmi-Vagyok; sasi-süryayolJ, -a Napé és a Holdé;
pralJavalJ,-a három betű: a, u, m.; sarva-minden; vede$u- Vedában ;
fabda!J, -hangvibráció; khe-az éterben; pauru$am-képesség; nnu-az
emberben
FORDÍTÁS
Ó h, Konti fia, Én vagyok a víz íze, a Nap és a Hold fénye, az om
szótag a védikus mantrákban, a hang az éterben, és az emberi képesség.
MAGYARÁZAT
Ez a vers me�magyarázza, miképpen hat át mindent Srt Kr�Qa különféle
anyagi és lelki energiái által. A Legfelsőbb Személyt kezdetben különféle
energiáin keresztül lehet felfogni; ez a személytelen megvalósítás módja.
Miképpen a Napon élő félisten személy, és öt mindent-átható energiája, a
napfény által lehet felfogni, az Urat is hasonlóan fogják fel az Ö mindent
átható, mindent-átfogó energiái által, bár Ö Maga örökkévalóan lelki
bolygóján tartózkodik.
A víz lényege az íze. Senki sem szeret tengervizet inni, mert a tiszta íz
sóval keveredik. Az ivóvíz felbecsülése az íz finomságától függ, és ez a tiszta
íz Kr�Qa energiáinak egyike. Az imperszonalisták az ízről ismerik fel Isten
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jelenlétét a vízben, a perszonalisták pedig dicsérik Kr�i;iát, amiért a szomjas
embert kedvesen vízzel látja el. Ez a módja a Legfelsőbb meglátásának.
Valójában nincsen konfliktus a perszonalizmus és az imperszonalizmus
között. Aki ismeri Istent, tudja, hogy a személytelen és a személyes aspektus
egyidejűleg mindenben jelen van, ezért nincsen ellentmondás. Az Ú r
Caitanya ezért alapozta meg nagyszerű acintya-bheda és abheda-tattvam
(egyidejű egység és különbözőség) tanitását.
A Nap és a Hold fénye is eredetileg a brahmajyotiból, Srt Kr�i;ia
személytelen ragyogásából árad. Hasonlóan, apra1;a va , vagyis a transzcen
dentális hang „omkara" (Isten megszólítására), amivel minden védikus
himnusz kezdődik, szintén Őtőle ered. Az imperszonalisták nagyon félnek
attól, hogy Kr�i;iát, a Legfelsőbb Személyt számtalan neve valamelyikén
szólítsák, ezért inkább a transzcendentális omkára hang vibrálását vá
lasztják. Arról azonban nem tudnak, hogy az omkára Kr�i;ia hang
képviselője. A Kr�i;ia-tudat hatásköre mindenhová elterjed. A Kr�i;iát nem
ismerők illúzióban vannak, míg a Kr�l).a-tudatú emberek áldottak. A
Kr�l).áról szóló tudás tehát felszabadulás, míg a tudatlanság kötöttséget
jelent

9. VERS
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pu1Jyo gandhal) prthivyám ca
tejas cásmi vibhávasau
jivanam sarva-bhüte$U
tapas cásmi tapasvi$U

pu l)yal) - eredeti ; gandhal) - illat; prthivyám-a földben; ca -szintén;
tejal)-hő; ca-is; asmi-Vagyok; vibhávasau-a tűzben; jivanam-élet;
sarva -minden; bhüte$u-élőlényben; tapal)-önszigor; ca-is; asmi
Vagyok; tapasvi$U -az önfegyelmezést gyakorlókban
FORD ÍTÁ S
É n vagyok a föld eredeti illata, a tűz heve, az élők élete, valamint
minden aszkéta vezeklése.
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MAGYARÁZAT
A szanszkrit pu!J,ya szó arra utal, ami friss, nem rothadt Az anyagi
világban mindennek van bizonyos íze és illata. Például a virágnak illata és
íze is van, de ugyanez mondható el a földről, vízről, tűzről, levegőről stb.
Láthatjuk, hogy mindennek van sajátságos eredeti íze, amit meg lehet
változtatni vegyszerek bizonyos keverésével. Mindennek van tehát eredeti
illata, szaga és íze. Az eredeti, szennyezetlen, átható illat is Kr�J).a.
Vibhava tüzet jelent. Tűz nélkül nem tudunk főzni, nem tudunk dolgozni,
és így tovább. A tüz és hője is Kr�1.1a. A védikus orvostudomány szerint az
emésztési zavar a gyomor alacsony hőmérsékletének tudható be. A hő tehát
még az emésztéshez is elengedhetetlenül szükséges.
A bhakti-yogában az ember tudatában van annak, hogy Kr�1.1a az eredete
a földnek, víznek, tűznek, levegőnek és minden anyagi elemnek. Tehát, hogy
az emberi test hosszú életű lesz-e vagy sem, Kr�1.1a kegyétől függ. A Kr�1.1a
tudat tehát az élet minden területére vonatkozik.

1 0. VERS
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bifam mam sarva-bhütanam
viddhi partha sanatanam
buddhir buddhimatdm asmi
tejas tejasvinam aham

bijam -mag; mam -Engem; sarva-bhütanam -minden élőlény közül;
viddhi-próbálj megérteni; pdrtha -óh, Pftha fia; sanatanam-eredeti,
örökkévaló; buddhil.z -értelem; budhimatam-az értelmesé; asmí
Vagyok; tejal.z-hatalom; tejasvinam -a hatalmasé; aham-Vagyok

FORD ÍTÁ S
Ó h, Prtha fia, tudd meg hát: É n vagyok minden lét eredeti magja, az
értelmesek értelme, a hatalmasok bátorsága.
MAGYARÁ ZAT
B(jam magot jelent Kr�l).a a magja mindennek. Rápillant az anyagi
természetre, így az megfogamzik élőlényekkel, mozgókkal és mozdulat-
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lanokkal. A madarak, állatok, emberek stb. mozgó élőlények, míg a fák és a
növények mozdulatlanok, egy helyben állnak. Nyolcmillió-négyszázezer
fajta élőlény létezik, némelyikük képes mozogni, mások nem. Azonban
minden esetben Kr�i:ia a létük eredete, magja. A Védikus Irodalom szerint
Brahman, vagyis a Legfelsőbb Abszolút Igazság az, amiből minden árad
(janmady asya yata�; Vs . 1 . 1 .2.). A Brahman személytelen, míg a
Parabrahman személyes. A Parabrahman Kr�i:ia, a Legfelsőbb Lélek. A
Bhagavad-gitti írja, hogy a személytelen Brahman a személyes Para
brahmanból ered (Bg . 1 4.27.). Végső soron tehát Kr�i:ia a forrása min
dennek; Ö a gyökér. Ö tartja fenn az anyagi megnyilvánulást, ahogyan a
gyökér táplálja az egész fát. Ezt a Védikus Irodalom is megerősíti:
yato vti imani bhuttini jayante
„A Legfelsőbb Abszolút Igazság az, amiből minden megszületik."
(Taittiriya Upani$ad 2. 1 . 1 .)
Az örökkévaló lények közül Ö az elsődleges örökkévaló. Ö minden
élőlény közül a Legfelsőbb, egyedül Ö tart fenn minden életet. Kr�r.ia azt is
mondja, hogy Ö minden értelem gyökere, eredete. A buta ember nem értheti
meg Kr�r.iát, az Istenség Legfelsőbb Személyiségét.
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balam balavattim caham
ktima-rtiga-vivarjitam
dharmaviruddho bhüte$U
ktimo 'smi bharatar$abha

balam -erő; balavattim - az erősé; ca-és; aham - É n; ktima -szen
vedély; raga -ragaszkodás; vivarjitam -mentes; dharma-a viruddha -nem
ellenkezik a vallásos elvekkel; bhüte$u -minden élőlényben; ktima�-nemi
élet; asmi-Vagyok; bharatar$abha -óh, Bharaták ura

FORD ÍTÁ S
Ó h, Bhiiraták ura, É n vagyok az erő az erösekben, azokban, akik vágy
és szenvedély nélküliek; és É n vagyok az a nemi élet, amely nem
ellenkezik a vallásos elvekkel.
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MAGYARÁZAT
Az erős ember a gyengék megvédésére használja erejét, nem pedig az
önérdeket szolgáló agresszióra. Hasonlóan, a vallásos elvek (dharma)
szerinti nemi élet célja kizárólag a gyermeknemzés. Ezután a szülők feladata
az lesz, hogy gyermeküket Kr�i:ia-tudatúvá tegyék.
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ye caiva sattvik<i bhava
rajasas tamasas ca ye
matta eveti tan viddhi
na tv aham te$u te mayi

ye-mindazok; ca -és; eva -bizonyára; sattvikal)-a jóságban; bha
val) -állapotok; rajasal)-a szenvedély kötőerejében; tamasal) -a tudat
lanság kötőerejében; ca -is; ye-bár; mattal)-Tőlem; eva-bizonyára;
iti-ily módon; tan -azok; viddhi-értsd meg; na -nem; tu -de; aham 
É n; te$u-azokban; te-ők; mayi-Rám

FORD ÍTÁ S
Mindegyik létállapot az É n energiámból nyilvánul meg, legyen az a
jóság, a szenvedély vagy a tudatlanság kötőerejében. Tudd meg, hogy
bizonyos értelemben É n vagyok minden, de mégis független mindentől.
Rám nem hatnak az anyagi természet kötőerői.
MAGYARÁZAT
Az anyagi világban minden tettet a természet három kötőerejének hatása
alatt végeznek. Habár a természet ezen kötőerői Kr�i:tából, a Legfelsőbb
Úrból áradnak, Ő mégsem alárendeltje azoknak. Például, az emberek
megbüntethetők az állam törvényei alapján, ám ez nem vonatkozik a
törvényhozó királyra. Hasonlóan, a jóság, a szenvedély és a tudatlanásg
kötőerői a Legfelsőbb Személyből, Kr�i:tából áradnak, ám Ő nem aláren
deltje az anyagi természetnek. Ezért Ő nirgw:za , ami azt jelenti, hogy a
gw:zák vagy kötőerők - bár Tőle származnak - nem befolyásolják. Ez
Bhagavannak, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének egyik sajátságos
jellemvonása.
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1 3 . VERS

tribhir gu!Jamayair bhavair
ebhil) sarvam idam jagat
mohitam nabhijanati
mtim ebhyal) param avyayam
tribhil) -három; guQamayail) -a gunák által; bhtivail) -állapotok;
ebhil)-mindezek; sarvam-az egész (világ); idam -itt (ebben a világban);
jagat-univerzum; mohitam-illúzió alatt; na-nem; abhijanati-ismer;
mam-Engem; ebhyal) -ezek felett; param-Legfelsőbb; avyayam-ki
merithetetlen
FORDÍTÁ S
A három kötöerötöl megtévesztett világ nem ismer Engem, aki a gu„ák
felett állok, aki kimeríthetetlen vagyok.
MAGYARÁZAT

Az anyagi természet három kötőereje az egész világot varázsa alatt tartja.
Akiket megtévesztettek a kötőerők, nem érthetik meg, hogy Kr�i:ia, a
Legfelsőbb Úr transzcendentális ehhez az anyagi természethez képest.
Ebben a világban tehát mindenkit befolyásol a három gu!Ja , ezért az
élőlények mind tévhitben élnek.
A természet elrendezése révén az élőlények sajátságos testtel, valamint
eszerinti fizikai és biológiai aktivitással rendelkeznek. Az anyagi természet
három kötőereje szerint az embereknek négy csoportja létezik. Akik teljesen
a jóság minőségében élnek, azokat brahmai:iáknak hívják. A k�atriyák azok,
akikre a szenvedély kötőereje jellemző. A vaisyákat a szenvedély és a
tudatlanság köti meg. Akik pedig teljesen a tudatlanságban vannak, azokat
südráknak hívják. Ennél is alacsonyabbak az állatok, vagy azok, akik léte
állatjas. Ezek a megjelölések azonban nem állandóak. Legyen az ember
brahmai:ia, k�atriya, vaisya vagy bármi más, élete minden esetben ideiglenes.
Mégis - annak ellenére, hogy nem tudjuk mik leszünk következő életünk
ben -, az illuzórikus energia varázsa alatt a testi felfogás szerint tekintünk
magunkra. Ily módon azt hisszük, hogy amerikaiak, indiaiak, oroszok,
brahmai:iák, hinduk, muzulmánok, keresztények stb. vagyunk. Az anyagi
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természet kötőerőinek rabjaiként megfeledkezünk az Istenség Legfelsőbb
Személyiségéről, aki a kötőerők mögött áll. Srt Kr�i:ia azt mondja: A
gui;iáktól megtévesztett emberek nem tudják, hogy a Legfelsőbb Istenség az
anyagi világ forrása.
Sokféle élőlény létezik: emberek, félistenek, állatok stb. Mindegyikük az
anyagi természet befolyása alatt áll, s így mind elfelejtették az Istenség
Transzcendens Személyiségét. A szenvedély és a tudatlanság kötőerejében
lévő emberek - sőt még azok is, akik a jóság minőségében vannak - nem
juthatnak túl az Abszolút Igazság személytelen Brahman megvalósításán. A
Legfelsőbb Úr - aki minden szépség, fenség, tudás, erő, hírnév és lemondás
birtokosa - személyes arculatának fogalma megzavarja őket Ha Őt még a
jóság minőségében levők sem érthetik meg, akkor mit remélhetnek a
szenvedély és a tudatlanság kötőerejében élő emberek? A Kr�i:ia-tudat
transzcendentális az anyagi természet mindhárom kötőerejéhez képest, ezért
azok érhetnek el teljes felszabadulást, akik igazán Kr�i:ia-tudatúak.
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daiví hy €$ti gw:zamayí
mama maya duratyaya
mam eva ye prapadyante
mayam etam taranti te

daiví-transzcendentális; hi-bizonyára; €$d-ez; gw:zamayí-az anyagi
természet három kötőerejéből álló; mama-Enyém; maya-energia; dura
tyaya-nagyon nehéz legyőzni; mam-Előttem; eva -bizonyára; ye-akik;
prapadyante-meghódolnak; mayam-Enyémen; etam -ezen (az illuzóri
kus energián); taranti-túljutnak; te-ők
FORD ÍTÁ S
Az anyagi természet három kötöerejéböl álló Isteni energiámat
nagyon nehéz legyőzni. De akik átadták magukat Nekem, azok könnyen
túllépnek rajta.
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MAGYARÁZAT

Az Istenség Legfelsőbb Személyiségének megszámlálhatatlanul sok ener
giája van, melyek mind Isteniek. Habár az élőlények is részei energiáinak, s
ezért Isteniek, az anyagi energiával kapcsolatba kerülve eredeti, felsőbb
rendű természetük befedett lesz. Ilyen állapotban az ember nem képes
megszabadulni az anyagi energia befolyásától. Miként az előzőekben
olvastuk, az anyagi és a lelki természet is örökkévaló, mert az Istenség
Legfelsőbb Személyiségétől származik. Az élőlények Kr�i:ia örökkévaló
felsőbbrendű természetéhez tartoznak, ám az alsóbbrendű természettől (az
anyagtól) beszennyezve illúziójuk is „örökkévaló". Az anyagi világban élő
lelket ezért n itya baddhá nak, vagyis örökké feltételekhez kötöttnek neve
zik. Az anyagi történelem alapján senki sem képes képes kinyomozni, mikor
került az anyagi világba. Annak ellenére, hogy az anyagi természet az
alsóbbrendű energiához tartozik, nagyon nehéz megszabadulni karmai
közül, mert végeredményben a Legfelsőbb akarata irányítja, amit az élőlény
nem képes legyőzni. Az alsóbbrendű anyagi természetet itt Isteni ter
mészetként említik, mert Istentől ered, és az Ö akarata működteti. Ezért bár
alsóbbrendű, mégis csodálatra méltóan működik, felépítve és lerombolva az
anyagi világot. A Vedák így írnak erről:
-

-

mayam tu prakrtim vidyan mayinam tu mahesvaram
„Habár a maya (illúzió) hamis és ideiglenes, eredete mégis az Istenség
Személyisége, a legnagyobb mágikus, akit Mahesvaraként, a Legfelsőbb
Irányítóként ismernek." (Svet. 4. 1 0. )
A gu1Ja egyik jelentése: kötél. Tudnunk kell, hogy a z illúzió kötelei
szorosan megláncolják az anyagi világba került lelket. A kezét-lábát lekötött
ember képtelen önerejéből kiszabadítani magát. Csak olyantól remélhet
segítséget, aki nincs megkötve. A béklyóba vert ember nem segíthet a hozzá
hasonlónak, ezért a megmentőnek felszabadultnak kell lenni. Tehát az
anyagi világ feltételekhez kötött lelkeit csakis Srt Kr�i:ia, vagy az Ö hiteles
képviselője (a lelki tanítómester) szabadíthatja fel. Ilyen felsőbb segítség
nélkül senki sem kerülhet ki az anyagi természet rabságából. Az odaadó
szolgálat vagy Kr�i:ia-tudat képes felszabaduláshoz segíteni az embert. Az
illuzórikus energia ura Kr�i:ia, aki - ha akarja - utasíthatja ezt a
legyőzhetetlen energiát a megkötött lelkek szabadonbocsátására. Kr�i:ia e
tette a meghódolt lélek iránt érzett indokolatlan kegyének tudható be, és
annak az atyai vonzalomnak, mely az élőlényhez füzi, aki eredetileg az Ö
szeretett fia. Az anyagi természet erős kötelékeiből ezért csakis úgy lehet
kikerülni, ha az ember meghódol Kr�i:ia lótuszvirág lábai előtt.
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Ebben a versben a mtim eva szavak nagy jelentőségűek. Mtim arra utal:
nem Brahma vagy Siva, hanem kizárólag Kr�i:ia (Vi�i:iu) előtt kell meg
hódolni. Igaz, hogy Brahma és Siva is nagyon fejlett szinten van, majdnem
egyszinten Vi�i:iuval, a rtijo-gu1}a és tamo-gu1Ja ezen inkarnációi mégsem
képesek felszabadítani az élőlényt a maya kötelékei alól. Ez másszóval azt
jelenti, hogy Brahma és Siva is a maya befolyása alatt áll. Egyedül Vi�i:iu a
maya ura és mestere, ezért egyedül Ő szabadíthatja fel a feltételekhez kötött
lelkeket. A Vedák megerősítik ezt: „Felszabadulást csakis Kr�i:ia megértése
adhat" (tam eva viditvtiti; S vet. 3.8.). Még az Úr Siva is elismeri, hogy a
felszabadulást csakis Vi�Qu kegye által lehet elérni:
mukti-pradtitti sarve$tini VÍ$1JUr eva na sanifayab
„Semmi kétség affelől, hogy mindenkinek Vi�Qu adományozza a felszaba
dulást."
1 5 . VERS
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na mtini du$krtino mü</.htib
prapadyante nartidhamtib
mayayapahrta-jiitinti
tisurani bhtivam afrittib

na -nem; mtim -Előttem; du$krtinab -a gonosztevők; mü</.htib -az
ostobák; prapadyante-meghódolnak; nartidhamtib- az emberiség alja;
mtiyayti-az illuzórikus energia által; apahrta-megfosztott; jiitintib 
tudástól; asuram-démoní; bhtivam -természetet; lisritab-elfogadva
FORD ÍTÁ S
Az alábbi bűnös emberek nem hódolnak meg Előttem: a felettébb
ostobák, az emberiség alja, akiket az illúzió megfosztott tudásuktól, s
akik a démonok ateista természetével rendelkeznek.
MAGYARÁZAT

A Bhagavad-gltti előző verse szerint az ember legyőzheti az anyagi
természet szigorú törvényeit csupán azáltal, hogy meghódol Kr�i:ia, a
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Legfelsőbb Személy lótuszvirág lábai előtt. Most valaki megkérdezhetné:
„Hogyan lehetséges, hogy a művelt filozófusok, tudósok, sikeres üzletembe
rek és a nagy tisztségeket belöltők nem hódolnak meg a mindenható Istenség
Személyisége, Sri Kr�i:ia lótuszvirág lábai előtt? Hiszen az emberiség vezetői
oly sokféleképpen kivánják a muktit, ők is felül szeretnének kerekedni az
anyagi természet törvényein. Ennek érdekében nagy terveket szőnek, és sok
sok éven és nemzedéken át állhatatosan próbálkoznak. De ha az anyagi
törvények legyőzése, vagyis a felszabadulás olyan könnyen elérhető csupán
azáltal, hogy az ember meghódol az Istenség Legfelsőbb Személyisége
lótuszvirág lábai előtt, akkor miért nem fogadják el ezt az egyszerű módot
ezek az értelmes és keményen dolgozó vezetők?"
A Bhagavad-gftö. nagyon kielégítően válaszol erre a kérdésre. A társa
dalom valóban művelt vezetői, mint például Brahma, Siva, Kapila, a
Kumarák, Manu, Vyasa, Devala, Asita, Janaka, Prahlada, Bali, majd
később Madhvacarya, Rámanujacarya, Sri Caitanya és sokan mások, akik
hivő filozófusok, politikusok, tanítók, tudósok stb. voltak, mind meghódoltak
a mindenható Hiteles Forrás, a Legfelsőbb Személy lótuszvirág lábai előtt.
Akik csak az anyagi javak kedvéért tüntetik fel magukat filozófusoknak,
tudósoknak, tanítóknak, vezetőknek stb. azok nem fogadják el a Legfelsőbb
Személy útját vagy tervét. Istenről mit sem tudnak, így saját világi terveket
ötölnek ki, hogy megoldják az anyagi lét problémáit, ám hiábavaló
kísérleteikkel csak fokozzák azokat Az anyagi energia felettébb hatalmas,
ezért ellenáll az ateisták hitelesítetlen terveinek, és nevetségessé teszi a
„tervezőbizottságok" tudását Ez a vers du$krtináknak , vagyis gonoszte
vőknek írja le az ateista tervezőket. Krtina olyan személyre utal, aki
jószándékú munkát végez. Az ateista tervezők néha nagyon okosak, sőt
látszólagjószándékúak, mert egy hatalmas terv - legyen azjó vagy rossz végrehajtásához értelemre van szükség. De mivel az ateisták helytelenül, a
Legfelsőbb Személy tervével ellenkezően használják értelmüket, ezért
du$krtináknak nevezik őket, ami arra utal, hogy értelmükkel és fárado
zásaikkal rossz irányba haladnak.
A Bhagavad-gitö. világosan megemlíti, hogy az anyagi energia teljesen a
Legfelsőbb irányítása alatt működik, független hatalommal nem rendelkezik.
Szerepe hasonló az ámyékéhoz, amely a tárgy mozgását követi. Az anyagi
energia mégis nagyon hatalmas, és az ateisták - nem látván mögötte
Istent - nem tudják, miképpen működik. Így Sri Kr�i:ia tervét sem ismerik.
Az illúzió, valamint a szenvedély és tudatlanság kötőerejének rabjai, így
minden tervük meghiúsul. Ez történt Hirai;iyakasipu és Ravai;ia esetében is,
akiknek tervei mégis izzé-porrá zúzódtak, bár anyagi szempontból nézve
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mindketten művelt tudósok, filozófusok és vezetők voltak. Ezeknek a

du$krtináknak vagy gonosztevőknek négy különféle csoportjuk van:
1 . A mürj.h ák, akik durva, ostoba emberek, és keményen robotolnak, mint
az igavonó barmok. Munkájuk gyümölcseit nem kívánják megosztani a
Legfelsőbbel, hanem maguk akarják élvezni azokat. Indiában az igavonó
barmok közül a szamár egy tipikus példa. Ezt a szerencsétlen állatot nagyon
keményen megdolgoztatja gazdája. A szamár tulajdonképpen nem is tudja,
hogy kinek, és miért gürcöl olyan keményen éjjel-nappal. Akkor elégedett, ha
bendőjét megtömheti fűvel, aludhat és kielégítheti nemi vágyát. Nyugodtan
nem képes aludni, mert mindig tart gazdája botjától, ha pedig pározni akar,
azt kockáztatja, hogy a másik nem elutasítóan, többször egymás után
oldalba rúgja. Boldogságában néha szamárfilozófiáról és költészetről énekel,
ám mások számára ez csupán zavaró iázást jelent. Ez az ostoba, gyümöl
csökre vágyó munkás helyzete is, aki nem tudja, hogy kinek dolgozzon.
Tudatlan arról is, hogy a karmának (tettnek) a yajfla ( áldozat) célját kellene
szolgálnia.
Akik éjjelt nappá téve keményen dolgoznak, hogy az önmaguk teremtette
kötelességek súlyán kö!lllyítsenek, azok általában azt hangoztatják, hogy
nincs idejük az élőlények halhatatlanságáról hallani. Számukra az ideiglenes
anyagi nyereség jelenti az alfát és az omegát. Ennek ellenére tény, hogy a
mürj.h ák minden erőlködésük ellenére alig képesek élvezni valamennyit
munkájuk gyümölcséböL A nyereség kedvéért néha több napon át dolgoznak
alvás nélkül, s bár lehet, hogy gyomorfekélytől vagy emésztési zavaroktól
szenvednek, kapzsi természetük miatt még maguktól is sajnálják az ételt.
Teljesen elmélyülnek a hamis uraik javát szolgáló munkában. Ezek az
ostoba dolgozók tudatlanok igazi urukról, így csupán értékes idejüket
pocsékolják a mammon szolgálatával. Sajnálatos módon sohasem hódolnak
meg a vezetők legfelsőbb vezetője előtt, és arra sem szakítanak időt, hogy
halljanak felőle a helyes forrásokból. Az ürüléket és moslékot fogyasztó
sertés nem tanúsít figyelmet a cukorból és ghíből ( tisztított vajból) készült
édesség iránt. Hasonlóan, ezek a balga materialisták sohasem fáradnak
bele az anyagi világot mozgató erőről szóló, az anyagi érzékek számára
élvezetes hírek hallgatásába, míg a transzcendentális tudás hidegen hagyja
őket.
2. A du$krtinák másik rétegét narddhamának, vagyis az emberiség
aljának nevezik. Nara embert jelent, adhama pedig legalacsonyabbat. A
nyolcmillió-négyszázezer különböző faj közül négyszázezer az emberi fajok
száma. Ezek között számos alacsonyrendű, többnyire civilizálatlan ember
fajta van. A civilizált emberek közé azok tartoznak, akik szabályozott elvű
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szociális, politikai és vallásos életet folytatnak. A társadalmilag és politikai
lag fejlett, ám a vallás elveit mellőző embereket narádhamáknak kell
tekinteni. A vallás nem vallás Isten nélkül, mert a vallásos elvek követésének
célja a Legfelsőbb Igazság, s az Őhozzá fűződő kapcsolatunk megismerése.
Az Istenség Személyisége világosan kijelenti a Bhagavad-gitában , hogy Ö
a Legfelsőbb Igazság és Hiteles Forrás. A civilizált emberi életforma arra
való, hogy visszanyerjük elvesztett tudatunkat a mindenható Srt Kr�i:iához
fűződő kapcsolatunkról. Ö a Legfelsőbb Igazság, az Istenség Személyisége.
Aki kihagyja ezt a lehetőséget, az a narádhamák csoportjába tartozik.
A kinyilatkoztatott Írások arról tájékoztatnak bennünket, hogy az anya
méhben lévő magzat helyzete felettébb kényelmetlen, ezért imádkozva kéri
Istent, szabadítsa meg a sok szenvedéstől. Cserébe megfogadja, hogy csak
Öt fogja imádni születésétől kezdve. Az élőlény kapcsolata Istennel
örökkévaló, így természetes ösztönéhez tartozik, hogy nehéz helyzetekben
Istenhez imádkozzon. A születés után a gyermek a mayá, vagyis az
illuzórikus energia befolyása alá kerül, így megfeledkezik az anyaméhben
töltött idő és születés kínjairól, valamint szabadítójáról is. A szülök
kötelessége felébreszteni gyemekükben a szunnyadó Isteni tudatot. A
Manu-smrti, a vallásos elveket lefektető könyv tíz felújító ceremóniáról ír,
melyek célja, hogy a vari:iasrama rendszeren belül ismét felkeltsék az Isten
tudatot. Manapság azonban a világ egyik részén sem követik szigorúan ezt a
folyamatot, ezért az emberiség 99,9 százaléka naradhama . Ha az emberek
túlnyomó része naradhama , akkor természetesen a fizikai természet
teljhatalmú energiája semmissé teszi minden ún. művelödésüket. A
Bhagavad-gitti szerint az a művelt ember, aki egyenlőnek látja a tanult
bráhmaQát, a tehenet, az elefántot, a kutyát és a kutyaevöt ( 5 . 1 8.). Ilyen az
igazi bhakta látásmódja. Srt Nityánanda Prabhu, aki isteni mesterként az
Istenség inkarnációja volt, saját példájával mutatta meg, miképpen részesíti
kegyében egy igazi bhakta még az emberiség alját is. Ö még Jagáit és
Madháit, a naradhamák tipikus képviselőit is megtérítette. Tehát a bhakta
kegye révén még az Istenség Személyisége által elítélt naradhamák is
visszanyerhetik lelki tudatukat.
Srt Caitanya Maháprabhu a bhagavata-dhanna , vagyis a bhakták köte
lességei hirdetése közben azt ajánlotta, hogy az emberek alázatosan hallgas
sák az Istenség Személyiségének üzenetét. A Bhagavad-gitti ennek az
üzenetnek a lényege. Az emberiség alja csakis az alázatos hallás folyamata
által szabadulhat fel. Sajnos még az üzenet hallását is megtagadják, mit
sem szólva a Legfelsőbb Személy akarata előtti meghódolásról. Így a
naradhamák teljesen elhanyagolják az emberi élet elsődleges kötelességét.
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3. A du�krtinák következő csoportját m<iyay<ipahrta-jnanának hívják.
Ez olyan személyeket jelöl, akiknek széleskörű műveltségét az illuzórikus
anyagi energia érvénytelenítette. Ezek az emberek többnyire nagyon
műveltek: híres filozófusok, költök, írók, tudósok stb., ám az illuzórikus
energia félrezevette őket, ezért ők sem engedelmeskednek a Legfelsöbbnek.
Napjainkban a m<iyayapahrta-jn<ina emberek száma igen nagy, még a
Bhagavad-git<i tudósai között is. A Bhagavad-gitában Srt Kr�Q.a egysze
rűen és érthetően kifejezi, hogy Ö az Istenség Legfelsőbb Személyisége,
Nálánál senki senki sem nagyobb, senki nem egyenlő Vele. Megemlíti, hogy
Ö Brahmának, az emberek atyjának eredeti atyja. Valójában Srt Kr�IJ.a
nemcsak Brahma, hanem minden lény eredeti atyja. Ö a személytelen
Brahman, valamint a mindenki szívében létező teljes részaspektusának, a
Paramatmának gyökere. Ö tehát a kútfője mindennek, ezért ajánlatos
mindenkinek meghódolni az Ö lótuszvirág lábai előtt A m<iyay<ipahrta
jnana emberek e nyilvánvaló kijelentések ellenére kigúnyolják a Legfelsőbb
Személyt, és csupán közönséges embernek vélik. Nem tudják, hogy az áldott
emberi test az Ö örökkévaló és transzcendentális formája szerint lett
teremtve.
A mayayapahrta-jnana emberek Bhagavad-gftához fűzött, minden hi
telességet mellőző magyarázatai nem egyeznek meg a parampara rendszer
nézetével, és ezért akadályokat jelentenek a lelki felvilágosulás útján. A
tévhitben élő magyarázók nem hódolnak meg SrI Kr�IJ.a lótuszvirág lábai
előtt, és másokat sem buzdítanak erre.
4. A du�krtinák utolsó csoportját <isuram bh<ivam <isn"tának hívják,
vagyis a démoni elveket követőknek. Ez a csoport nyíltan ateista. Némelyi
kük azzal érvel, hogy a Legfelsőbb sohasem szállhat alá ebbe az anyagi
világba, bár állításukat képtelenek kézzel fogható bizonyítékokkal alátá
masztani. Mások a személytelen arculat alárendeltjévé teszik Öt, bár a
Bhagavad-gft<i ennek ellenkezőjét tanítja. Az Istenség Legfelsőbb Sze
mélyiségére irigykedő ateisták minden hitelességet hiányoló, kiagyalt inkar
nációk hosszú sorával hozakodnak elő. Az ilyen személyek, akik életük
legfontosabb céljának az Istenség Személyiségének becsmérlését tartják,
természetesen képtelenek meghódolni Srt Kr�IJ.a lótuszvirág lábai előtt
A dél-indiai Srt Yamunacarya Albandru eképpen fohászkodott: „Ó h,
Uram! Bár a transzcendentális tudományban nagyon jártas és Isteni jelle
mekkel rendelkező híres, hiteles források elismernek, az ateista elveket
követő személyek mégsem ismerhetnek meg Téged, rendkívüli tulajdon
ságaid, vonásaid, tetteid, valamint annak ellenére, hogy az ö�szes
kinyilatkoztatott Írás megerősíti a tiszta jóságban lévő személyiségedet. "
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Mindent összefoglalva tehát 1 ) a felettébb ostoba személyek, 2) az
emberiség alja, 3) a tévúton járó spekulálók és 4) a megrögzött ateisták az
összes Írás és hiteles forrás tanácsainak ellenére sohasem hódolnak meg az
Istenség Személyiségének lótuszvirág lábai előtt

1 6. VERS

catur-vidhá bhajante mám
janálJ. sukrtino 'rjuna
árto jijnásur arthárthf
jnánf ca bharatar:jabha
catur-vidhál]. -négyféle; bhajante-szolgálatot végeznek; mám-Ne
kem; janá/]. -személyek; sukrtinal]. -jámborok; arjuna-óh, Arjuna;
ártal].-a boldogtalanok; jijflásul].-a kíváncsik; artha-arthf-az anyagi
javakat óhajtó; jnáni-aki helyes tudással rendelkezik; ca-is; bhara
tar:jabha-óh, BM.raták legjobbja
FORD ÍTÁ S
Ó h, Bharaták legjobbja, négyféle jámbor ember végez odaadó szolgá
latot Nekem: aki szenved, az anyagi javakra vágyó, a kíváncsi, és aki az
Abszolútról szóló tudás után kutat.
MAGYARÁZAT

A du:fkrtinákkal ellentétben ezek az emberek követik az Írások szabá
lyozó elveit, az erkölcsi és szociális törvényeket, valamint többé-kevésbé
meghódoltak a Legfelsőbb Személy előtt, ezért őket sukrtináknak hívják.
Négy csoportjuk van: akik többnyire boldogtalanok, akik szűkében vannak a
pénznek, akik kíváncsiak, és akik az Abszolút lgaszágról szóló tudás után
kutatnak. Ezek a személyek tehát különféle körülmények között jutnak el a
Legfelsőbb Úr odaadó szolgálatához. Ők nem tiszta bhakták, mert az
odaadó szolgálatért cserében vágyaik kielégítését óhajtják. A tiszta, odaadó
szolgálat mentes a vágyaktól és az anyagi haszon kívánságától. A Bhakti
rasamrta-sindhu az alábbi módon fogalmazza meg a tiszta bhaktit

Az Abszolútról szóló tudás

399

anyö.bhilö.$itö.Sünyam jnö.na-karmö.dy-anavrtam
ö.nukülyena kr$1Jö.nuSllanam bhaktir uttamö.
„Az ember kedvezően, vagyis a gyümölcsöző cselekedetek és filozófiai
spekuláción át megnyilvánuló anyagi haszon és nyereségre való vágy nélkül
végezzen transzcendentális szerető szolgálatot Kr�i:ia, a Legfelsőbb Úr iránt
Ezt hívják tiszta odaadó szolgálatnak." ( 1 . 1 . 1 1 .)
Amikor ez a négyféle ember elérkezik a Legfelsőbb Úr odaadó szolgálatá
hoz, a tiszta bhaktákkal társulva ők is teljesen megtisztulnak. Ami pedig a
du$krtinákat illeti, számukra az odaadó szolgálat felettébb nehéz, mert
életük önző, szabályozatlan és lelki célok nélküli. De ha valamelyikük a
véletlen folytán kapcsolatba kerül egy tiszta bhaktával, ő maga is azzá
válhat.
Az állandóan gyümölcsöző cselekedetekkel foglalatoskodó személyek
anyagi szükségükben fordulnak Istenhez, majd tiszta bhaktákkal társulva ők
is megtisztulnak. A boldogtalanok is néha a tiszta bhakták társaságába
kerülnek, és felébred bennük az érdeklődés minél többet megtudni Istenről.
Hasonlóan, amikor az unalmas filozófusok a tudás minden ágában csődbe
jutottak, akkor ők is többet vágynak tudni Istenről, s így elérkeznek az Ő
odaadó szolgálatához. Ily módon jutnak túl a személytelen Brahman és a
lokalizált Paramatrna tudásán, és a Legfelsőbb Személy vagy tiszta
bhaktájának kegye által eljutnak a személyes Isten megvalósításához.
Mindent összegezve: amikor a boldogtalan, a kíváncsi, a tudást kereső és az
anyagi javakra vágyó megszabadul minden anyagi kívánságtól, és teljesen
megérti, hogy a lelki fejlődésnek semmi köze nincs az anyagi ellenszolgálta
táshoz, akkor tiszta bhaktává válik. Amíg nem éri el ezt a tiszta szintet, az
Istent transzcendentálisan szolgáló bhaktát megfertőzik a gyümölcsöző
cselekedetek, és a világi tudást stb. kutatja. Ezekkel fel kell hagyni, ha az
ember el akar jutni a tiszta odaadó szolgálat szintjére.
1 7. VERS

rn � M�9:'ffi �Rlinl��� 1
�) ft �rf;r;{)�� ij' :q lfl{ fSA: l l t\911
te$ö.riz jnö.nf nitya-yukta
eka-bhaktir visi$yate
pn"yo hi jnö.nino 'tyartham
aham sa ca mama priyal)
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te$dm -közülük; jrianl-a teljes tudással rendelkező; nitya-yuktal; 
mindig szorgos; eka -egyetlen; bhaktil; -odaadó szolgálat; visi$yate
különösen; priyal; -nagyon kedves; hi-bizonyára; jflaninal; -a tudással
rendelkezőnek; atyartham -felettébb; aham - É n; sal;-ö; ca-is; mama 
Enyém; priyalJ-kedves

FORD ÍTÁ S
Ezek közül a teljes tudással rendelkező bölcs a legjobb, aki a tiszta,
odaadó szolgálat által egyesül Velem, mert nagyon kedves Vagyok neki,
és ö is kedves Számomra.
MAGYARÁZAT
A boldogtalan, a kíváncsi, a pénznélküli és a legfelsőbb tudás után kutató
is mind tiszta bhaktává válhat, ha előbb megszabadul minden anyagi vágy
szennyeződésétöl. Közülük az válik igazán és előbb Isten tiszta bhaktájává,
akí minden anyagi érdek nélkül jön a Kr�1,1a-tudatba, s aki teljes tudással
rendelkezik az Abszolút Igazságról. Sn Kr�1,1a azt mondja, hogy a négyfajta
érdeklődő közül a teljes tudással rendelkező bhakta a legjobb, akí ugyanak
kor odaadóan szolgálja Őt. Tudás után kutatva az ember megvalósítja, hogy
éne különbözik az anyagi testtől, majd még tovább fejlődve eljut előbb a
személytelen Brahmanról, majd a Paramatmáról szóló tudáshoz. A teljes
megtisztulás után megvalósítja eredeti természetét Isten örök szolgájaként.
Tehát a tiszta bhaktákkal való társulás által a kíváncsi, a boldogtalan, az
anyagi jólét után vágyó és a tudással rendelkező is mind tisztává válik. De
akí már kezdetben is teljes tudással rendelkezik a Legfelsöbbröl, és
ugyanakkor odaadó szolgálatot végez, az nagyon kedves Őelőtte. Aki tiszta
tudással rendelkezik az Istenség Legfelsöbb Személyiségének transzcen
dentális természetéről, az védelmet élvez Kr�1,1a odaadó szolgálatában, így
az anyag nem fertőzheti meg öt.
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asthital,z sa hi yuktatma
mam evanuttamam gatim
udaral,z -nemes; sarve-mind; eva -bizonyára; ete-ezek; jflanf-a
tudással rendelkező; tu-de; atma eva -Hozzám hasonló; me -Enyém;
matam-vélemény; asthital,z -helyezkedik; sal,z-ő; hi-bizonyára; yukta
atma- odaadó szolgálatot végző; mam -Engem; eva-bizonyára; anutta
mam-a legfelsőt; gatim-célt

FORD ÍTÁ S
Ezek a bhakták kétségtelenül mind nemes lelkek, de aki a Rólam szóló
tudással rendelkezik, arra mint Bennem lakozóra tekintek É n. Transz
cendentális szolgálata által ö elér Engem, a legvégső célt.
MAGYARÁZAT
Nem arról van szó, hogy a tudásban kevésbé jeles bhakták nem kedvesek
Kr�Qának. Ö azt mondja: mindegyikük nemes lélek. Bárki, bármilyen célból
is jön Hozzá, azt mahatmanak vagy nagy léleknek hívják. Az odaadó
szolgálat ellenében valamely anyagi nyereségre vágyó híveket is elfogadja
Isten, mert az ő esetükben is észlelhető egy bizonyos fokú gyengéd viszony.
Ők is vonzódnak az Ú rhoz, és anyagi javakat kérnek Tőle, melyeket
megkapva kielégülnek, majd ők is fejlődnek az odaadó szolgálatban. Kr�Qa
mindamellett a teljes tudással rendelkező bhaktát véli a legjobbnak, mert az
ő célja csupán a Legfelsőbb Személy szeretettel és odaadással való szol
gálata. Az ilyen bhakta még egy másodpercre sem élhet Kr�Qa kapcsolata
vagy szolgálata nélkül. Ezzel párhuzamosan Ö is nagyon ragaszkodik a
bhaktáihoz, és nem akar nélkülük élni. Ezzel kapcsolatban így szól a

Srimad-Bhagavatam :

aham bhakta-paradhfno hy asvatantra íva dvija
sadhubhir grasta-hrdayo bhaktair bhakta-jana-priyal,z
„ É n mindig a bhakták szívében Vagyok, ők pedig állandóan az É n
szívemben lakoznak. A bhakta mindig és egyedül csak Rám gondol, s É n
sem vagyok képes elfelejteni őt. A Köztem és a tiszta bhaktáim között lévő
kapcsolat nagyon intim. A teljes tudással rendelkező tiszta bhakták sohasem
veszítik el a lelki kapcsolatot, ezért ők nagyon kedvesek Számomra. " (Bhag.
9.4.6 3 .)
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bahünám -sok; janmanám-születések; ante-után; jnanav<in-a tu
dással rendelkezö; mám -Elöttem; prapadyate-meghódol; vásudevab
az okok oka; sarvam -minden; iti-ily módon; sab- ilyen; mah<itm<i
nagy lélek; sudurlabhab-nagyon ritka
FORD ÍTÁ S
Sok-sok születés és halál után az igazi tudást elsajátító ember átadja
magát Nekem, mert tudja, hogy É n vagyok minden ok oka. Az ilyen
nagy lélek bizony ritka.
MAGYARÁ ZAT
A sok-sok életen át való odaadó szolgálat vagy transzcendentális rituációk
végzése után az élölény végre elsajátíthatja azt a tiszta lelki tudást, mely
szerint az Istenség Legfelsöbb Személyisége a lelki megvalósítás végsö célja.
Az ember a lelki megvalósítás elején, miközben megpróbál megválni a
materialista élethez füzödö kötelékeitöl, könnyen elhajlik az imperszona
lizmus felé, ám ha még tovább fejlödik, akkor megértheti, hogy a lelki életben
is vannak tettek, s ezek képezik az odaadó szolgálatot. Az ilyen személy a
megvalósítás után vonzódni fog az Istenség Legfelsöbb Személyiségéhez, és
meghódol Őelötte. Akkor képes megérteni: Srt Kr�i:ia kegye minden, Ő
minden ok oka, s az anyagi megnyilvánulás nem független Töle. Megérti,
hogy az anyagi világ a lelki változatosság eltorzult tükörképe, és mindennek
kapcsolata van Kr�i:iával, a Legfelsöbb Személlyel. Ennek következtében
mindent Vasudévával, vagyis Srt Kr�i:iával kapcsolatban lát. Ez az univer
zális nézet sietteti az ember teljes meghódolását Srt Kr�i:ia elött, akit a
legvégsö célként fogad el. Az ilyen meghódolt, nagy lelkek felettébb ritkák.
Ezt a verset a Svetásvatara Upani!;ad Harmadik Fejezete nagyon szépen
megmagyarázza:
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anyagi test rendelkezik beszélő, látó, halló, gondolkodó stb. képes
De ezek nem jelentősek, ha nem állnak kapcsolatban a Legfelsőbb
Miután Vasudeva mindent-átható és minden Vasudeva, a teljes
bhakta meghódol Előtte. " (V.ö. Bhagavad-gita 7. 1 7. és 1 1 .40.)
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karnai}J -vágyakkal; tai}J - általuk; tai}J - általuk; hrta -eltorzult;
jfiana}J -tudás; prapadyante-meghódolnak; anya -más; devata}J -félis
tenek; tarn -azt; tarn -azt; niyarnarn -szabályokat; asthaya-követve;
prakrtya-a természet által; niyata}J -szabályozott; svaya-sajátjuk által

FORD ÍTÁ S
Kiknek elméjét eltorzították az anyagi vágyak, meghódolnak a
félistenek előtt, és követik a saját természetük szerint kiszabott imá
datszabályokat.
MAGYARÁZAT
Akik mentesek minden anyagi szennyeződéstől, azok meghódolnak a
Legfelsőbb Személy előtt, és odaadóan szolgálják Őt Addig, amíg nem
tisztulnak meg teljesen az anyagi fertőzéstől, az emberek természetüktől
fogva abhakták. Ha azonban az ilyen anyagi vágyakkal rendelkezők a
Legfelsőbb Ú rhoz fordulnak, akkor már nem nagyon vonzza őket az anyagi
energia, mivel a helyes cél irányába fordultak, s így rövid idő múltán teljesen
megtisztulnak az anyagi kéjtől. A Srünad-Bhagavatarn a következőt ajánlja:

akarna/]. sarva-karno va rnok�a-karna udara-dhil;.
tivre1;1a bhakti-yogena yajeta puru�am pararn
„Az ember minden esetben ·hódoljon meg Vasudeva előtt, és imádja Őt,
akár mentes az összes anyagi vágytól, akár telve van azokkal, ha felszaba
dulást óhajt, vagy ha tiszta bhakta. " (Bhag. 2.3. 1 0.)
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A Bhagavad-gftd szerint a lelki ítélőképességüket elvesztett, kevésbé
értelmes emberek az anyagi vágyak azonnali kielégitésének reményében a
félisteneknél keresnek menedéket. Ezek az emberek általában nem fordulnak
az Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez, mert a tudatlanság és a szenvedély
kötőerői tartják fogva őket, így a különféle félisteneket imádják. Az efféle
imádat szabályainak és előírásainak a betartása elégedetté teszi őket. A
félistenek imádóit kicsinyes vágyak hajtják, és nem tudnak arról, miképpen
érjék el a legvégső célt. A Legfelsőbb Személy bhaktáját azonban nem lehet
félrevezetni. A Védikus Irodalom különféle célból ajánlja a különféle
félistenek imádatát (pl. egy beteg embernek a Nap imádátát), ezért az
abhakták úgy vélik, hogy a félistenek némely szempontból jobbak a
Legfelsőbb Személynél. A tiszta bhakta azonban tudja, hogy Kr�Q.a a
Legfelsőbb, Ő mindenki forrása. A Caitanya-caritamrtában az áll, hogy
csupán Kr�Q.a, az Istenség Legfelsőbb Személyisége az Ú r, mindenki más
szolga (ekale fsvara k!$1Ja, ara saba bhrtya ; Cc. A . 5 . 1 42.). É rthető tehát,
hogy a tiszta bhakta sohasem fordul a félistenekhez anyagi szükségletei
kielégitéséért, hanem csakis Kr�Q.ára bízza magát. Az ilyen tiszta bhakta
elégedett mindennel, bármit is adjon Srt Kr�IJ.a.
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yo yo yam yam tanum bhaktal)
sraddhayarcitum icchati
tasya tasyacalam fraddham
tam eva vidadhamy aham

yal) - az; yal) - az ; yam - ami; yam - ami; tanum -a félistenek formái;
bhaktal)-bhakta; fraddhayá ..!.... hittel; arcitum - imádni ; icchati- kíván;
tasya-övét; tasya -övét; acalám - szilárd; fraddhám -hit; tám -őt;

eva-biztosan; vidadhtimi-adok; aham -Én
FORD ÍTÁ S

M ihelyt valaki a félisteneket kívánja imádni, É n [a mindenki szívében
jelenlevő Felsölélek] megszilárdítom hitét, hogy átadhassa magát annak
a félistennek.
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MAGYA RÁZAT
Isten függetlenséget adott mindenkinek, ezért ha valaki az anyagi élvezetet
komolyan kéri a félistenektől, akkor a Legfelsőbb Személy ( aki Felsőlélek
ként mindenki szívében jelen van), megérti vágyát, és minden lehetőséget
megad erre. Ö minden élőlény igazi atyja, ezért nem avatkozik bele
függetlenségükbe, hanem mindig alkalmat teremt anyagi vágyaik kielégité
sére. Most felmerülhet a kérdés: miért ad meg a Mindenható Isten minden
lehetőséget az élőlényeknek az anyagi világ élvezetére, hiszen ezzel az
illuzórikus energia csapdájába engedi tévedni őket. Erre a következő a
válasz: ha Kr�i:ia, mint Felsőlélek nem adná meg az ilyen lehetőségeket,
akkor az élőlények függetlensége jelentőségét vesztené. Így hát Ö minden
kinek teljes függetlenséget ad (tehetünk bármit óhajunk szerint), de a végső
kivánsága és utasítása az, hogy az ember - felhagyva minden más
elfoglaltsággal - teljesen hódoljon meg Őelőtte (Bg. 1 8.66.). Ez teszi az
embert igazán boldoggá.
Végső soron a félistenek és az élőlények is alárendeltjei az Istenség
Legfelsőbb Személyisége akaratának. Csupán az élőlény akarata nem
elegendő, és a Legfelsőbb beleegyezése nélkül egy félisten sem adhat áldást.
Úgy mondják, még egy fűszál sem mozdulhat meg az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének akarata nélkül. Ebben a világban általában az anyagi
dolgokat óhajtó emberek fordulnak a félistenekhez, követve a Védikus
Irodalom tanácsait. A valamely anyagi dolgokra vágyó ember imádhatja azt
a bizonyos félistent, aki képes vágyai teljesítésére. A beteg embernek például
a napisten imádatát javasolják. A művelődésre vágyó imádhatja a tudás
istennőjét, Sarasvatit, a gyönyörű feleségre vágyó pedig Urna istennőt, az
Úr S iva hitvesét. A sastrák tehát a különféle félistenek imádásának
különböző folyamatait ajánlják. Azt az élőlényt, aki sajátságos anyagi
lehetőséget akar élvezni, Kr�i:ia erős vággyal lelkesíti azon félisten imádá
sára, aki majd áldásában részesíti, és kívánságát teljesíti. Az élőlénynek a
bizonyos félisten irányában való sajátságo§, oda adó magatartását szintén a
Legfelsőbb Személy okozza. A félistenek kénytelenek ilyen vonzódást
kelteni az élőlényekben, de miután Kr�i:ia a Legfelsőbb Úr és a mindenki
szívében jelenlevő Felsőlélek, Ö adja meg az embernek a lendületet ehhez. A
félistenek tulajdonképpen Kr�i:ia univerzális testének különféle tagjait képe
zik, ezért nincsen teljes függetlenségük. A Taittiriya Upani$ad Első
Anuvakája írja:
„Az Istenség Legfelsőbb Személyisége Felsőlélekként a félisten szívében
is jelen van, ezért rajta keresztül gondoskodik az élőlény vágyának
teljesítéséről. A félistenek és az élőlények sem teljesen önállóak, hanem a
Legfelsőbb akaratára vannak utalva."
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sal)-ő; taya-azzal; sraddhaya-hittel; yuktal)-felruházott; tasya
öve; aradhanani-imádatot; fhate-keres; labhate-kap; ca- és; tatab
amitől; kámán-vágyak; mayá-Á ltalam; eva-egyedül; víhítan -szabá
lyozott; hí-mert; tán-azok
FO R D ÍTÁ S
Ilyen hittel felruházva, a kiválasztott félisten kegyét kereső vágyai
teljesülnek. Valójában azonban egyedül É n vagyok az, aki e zeket az
áldásokat adja.
MAGYA RÁZAT

A Legfelsőbb Személy engedélye nélkül a félistenek nem képesek
megjutalmazni imádójukat Az élőlény elfelejtheti, hogy minden Kfg1a
tulajdona, ám a félistenek sohasem. A félistenek imádata és a kívánt
eredmények elérése tehát nem a félistenektől, hanem az Istenség Legfelsőbb
Személyiségétől függ. A kevésbé értelmes élőlények nem tudnak erről, ezért
az anyagi nyereség reményében, ostoba módon a félistenekhez fordulnak. A
tiszta bhakta azonban csakis a Legfelsőbb Személyhez imádkozik, ha
szüksége van valamire. Mindemellett jellemző rá, hogy sohasem kér anyagi
javakat Tőle. Az élőlények általában azért fordulnak a félistenekhez, mert
már majd megőrülnek, annyira ki akarják elégíteni kéjüket. Ez akkor
történik, ha az élőlény valami helytelen Uogtalan) dolgot kíván, amit Isten
Maga nem teljesít. A Caitanya-caritámrta írja, hogy az ember vágyaiban
ellentmond magának, amikor a Legfelsőbbet imádva, ezzel egyidejűleg
anyagi élvezetre vágyik. A Legfelsőbb odaadó szolgálata és a félistenek
imádata nem lehet ugyanazon a szinten, mert egy félisten imádata anyagi,
míg a Legfelsőbb Személy odaadó szolgálata teljesen lelki természetű.
Az Istenséghez visszatérni kivánó élőlény számára az anyagi vágyak
akadályokat jelentenek. Kr�i;ia tiszta bhaktája ezért nem részesül azokban az

Az Abszolútról szóló tudás

407

anyagi „áldásokban'', amelyeket azok a kevésbé értelmes élőlények kíván
nak, akik a Legfelsőbb Ú r odaadó szolgálata helyett az anyagi világ
félisteneinek imádását választják.
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antavat tu-korlátolt és ideiglenes; phalam -gyümölcsök; te$dm -övé
ké; tat-az; bhavati-lesz; alpa-medhasam - a kevésbé értelmeseké;
devan -a félistenek bolygói; deva-yaja}J-a félistenek imádói; yanti
elérik; mat-Tőlem; bhaktal; -a bhakták; yanti-elémek; mam-Engem;
api-biztosan

FO RDÍTÁ S
A csekély értelmű emberek a félisteneket imádják, de az efféle hódolat
gyümölcsei korlátoltak és mulandóak. A félistenek imádói a hozzájuk
tartozó bolygókra jutnak, míg bhaktáim végül az É n legfelsőbb boly
gómra kerülnek.
MAGYARÁZAT
A Bhagavad-gfta néhány magyarázója azt állítja, hogy a félistenimádó
elérheti a Legfelsőbb Urat, ám ez a vers félreérthetetlenül kij elenti, hogy a
félistenek imádói abba a bolygórend i. rbe jutnak, ahol a különféle félistenek
lakoznak. A Nap imádója a Napra, a Holdé pedig a Holdra jut. Hasonlóan,
ha valaki Indra bolygójára akar kerülni, akkor lndrát kell imádnia. Az nem
igaz, hogy bármilyen félistent imádjon is az ember, mindenképpen az
Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez jut. Ez a vers tagadja ezt az elméletet,
világosan kij elentve: a félistenek imádói az anyagi világ különféle felsőbb
bolygóira jutnak, míg a Legfelsőbb Úr bhaktái közvetlenül az Istenség
Személyiségének legfelsőbb lelki bolygójára kerülnek.
Most valaki azzal érvelhetne: ha a félistene!c a Legfelsőbb Úr különféle
testtagjai, akkor imádatukkal ugyanazt kellene elérnie az embernek, mint

408

Hetedik Fejezet

magának a Legfelsőbbnek az imádatával. Erre a következő a válasz: a
félistenek imádói kevésbé értelmesek, mert nem tudják, hogy a test melyik
részébe kell juttatni az ételt. Némelyikük annyira ostoba, hogy azt állítja: a
testnek sok tagja van, és így mindegy, hova juttatjuk az ennivalót. Ez
azonban nem éppen logikus. Vajon lehetséges-e táplálni a testet a szemen
vagy a fülön keresztül? Az ilyen emberek azt hiszik, hogy minden egyes
félisten egy külön Isten, s így az Ő egyenrangú vetélytársa. Tudniuk kéne
azonban, hogy a félistenek mind a Legfelsőbb Személy univerzális testének
különféle tagjai. Nemcsak a félistenek, hanem a közönséges élőlények is
részei a Legfelsőbb Személynek. A Srimad-Bhagavatamban az áll, hogy a
brahm�ák a Legfelsőbb fejét, a k�atriyák a karját stb. képezik. Mind
egyiküknek külön feladata van. Ha valaki tudja, hogy anyagi pozíciójuktól
függetlenül a félistenek és saját maga is·a Legfelsőbb szerves részei, akkor az
ő tudása tökéletes. Viszont ha ezt nem érti meg, akkor a félistenek lakta
különféle bolygókra kerül, ami nem a bhakták rendeltetési helye.
A félistenek imádatával elért eredmények mulandóak, mert ebben az
anyagi világban a bolygók, a félistenek és imádóik is mind ideiglenesek.
Ezért mutat rá világosan ez a vers a félistenek imádásának mulandó
eredményeire, melyet egyedül a kevésbé értelmes élőlények akarnak. A
Kr�Qa-tudatban élő, a Legfelsőbb Személyt odaadóan szolgáló bhakta
örökkévaló, teljes tudással és boldogsággal rendelkező létet ér el, ezért
különbözik az övé a félistenek közönséges imádójának eredményeitől. A
Legfelsőbb Úr határtalan, és ilyen az Ő kegye és jóindulata is. Tehát a
Legfelsőbb Személy tiszta bhaktái iránt tanúsított kegye végtelen.
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avyaktam vyaktim apannam,
manyante mfim abuddhaya}J
param bhavam ajananto
mamavyayam anu(tama"l

avyaktam-meg nem nyilvánult; vyaktim -személyiség; fipannam
felöltött; manyante-gondolják; mfim - Engem; abuddhaya}J -kevésbé
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értelmes személyek; param -legfelső; bha vam -létál lapot; ajanantal)
tudás nélkül; mama - Enyém; a vyayam -elpusztíthatatlan; anuttamam 
felülmúlhatatlan

FORD ÍTÁ S
Az ostobák, akik nem ismernek Engem, azt hiszik, úgy öltöttem fel ezt
a formát és személyiséget. Csekély tudásuk révén nem ismerik felsőbb
természetemet, mely változatlan és páratlan.
MAGYARÁZAT
Előzőleg a félistenek imádóit csekély értelműekként írták le, s most ez a
vers ugyanezt mondja az imperszonalistákról. Itt Srt Kr�i:ia személyes
formájában áll Arjuna előtt, és úgy oktatja őt. De tudatlanságuk következ
tében az imperszonalisták azzal érvelnek, hogy a Legfelsőbb Úrnak végső
fokon nincsen teste. Ezzel kapcsolatban Yamunacarya, egy nagy bhakta, aki
a Ramanujacaryától eredő tanítványi lánc tagja volt, két nagyon ideillő
verset írt: „Kedves Uram, a bhakták - mint Vyasadeva és Narada -tudják,
hogy Te vagy az Istenség Személyisége. A különféle védikus könyvek
tanulmányozása által az ember megismerheti a Te jellemeidet, formádat és
tetteidet, s így megértheti, hogy Te vagy az Istenség Legfelsőbb Szemé
lyisége. A szenvedély és tudatlanság kötőerőinek rabjai, a démonok és az
abhakták viszont képtelenek megérteni Téged. Bármennyire is ügyesek az
ilyen abhakták a Vedanta és az Upani$adok, valamint a többi Védikus
Irodalom megvitatásában, számukra lehetetlen az Istenség Személyiségének
megértése."
A Brahma-samhitában az áll, hogy csupán a Vedanta irodalom
tanulmányozásával nem lehet megérteni az Istenség Személyiségét ( 5 . 3 3 .).
Ez csupán az Ö kegye révén lehetséges. Ezért világosan rámutat ez a vers:
nemcsak a félistenek imádói, hanem a Vedantát tanulmányozó és a Védikus
Irodalmon spekuláló abhakták - akiknek halvány fogalmuk sincs az igazi
Kr�i:ia-tudatr!)l - szintén kevésbé értelmesek. Számukra lehetetlen megér
teni Isten személyes természetét. Azokat a személyeket, akik abban a
tévhitben élnek, hogy az Abszolút Igazság végsőfokon személytelen,
asuráknak hívják. Ez a szó az Abszolút Igazság végső arculatát nem ismerő
személyeket jelöli. A Snmad-Bhagavatam szerint Isten megvalósítása a
személytelen Brahmannal kezdődik, majd a lokalizált vagy helyhezkötött
Felsőlélekkel folytatódik, de az Abszolút Igazság végső megvalósítása az
Istenség Személyisége (Bhag. 1 .2. 1 1 .). A modern imperszonalisták még
kevésbé értelmesek, mert még nagy elödüket, Sailkaracaryát sem követik,
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aki nyomatékosan kij elentette, hogy Kr�r:ia az Istenség Legfelsőbb Személyi
sége. Nem ismervén a Legfelsőbb Igazságot, az imperszonalisták Kr�r:iát
csupán Devakl és Vasudeva fiának, vagy egy hercegnek, esetleg egy
rendkivüli élőlénynek vélik. A Bhagavad-git<i ezt is elítéli: „Csupán az
ostobák hisznek Engem közönséges személynek" (Bg. 9. 1 1 .). Tény, hogy
senki sem képes megérteni Kr�r:iát odaadó szolgálat és Kr�r:ia-tudat nélkül.
Ezt a Bhagavad-git<i több helyen is megerősíti (4.3; 1 1 .54; 1 8.55.).
Kizárólag elmebeli spekuláció vagy a Védikus Irodalom fejtegetése által az
ember nem tudja felfogni Őt, az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, sem
formáját, sem jellemeit vagy Nevét Erre csak akkor képes, ha a mahamantra
- Hare Kr�r:ia, Hare Kr�r:ia, Kr�r:ia Kr�r:ia, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama, Rama Rama, Hare Hare - vibrálásával kezdve teljesen lefog
lalja magát a Kr�r:ia-tudatban. Az imperszonalista abhakták azt hiszik, hogy
Kr�r:ia teste az anyagi természet terméke, s ezért teste, tettei és minden, ami
Vele kapcsolatos - maya. Ezért hívják az imperszonalistákat mayavadík
nak. Ők semmit sem tudnak a végső igazságról.
A huszadik vers érthetően mondja: „Az anyagi vágyaktól elvakult
személyek meghódolnak a különféle félistenek előtt". Az Istenség Legfel
sőbb Személyiségén kívül a félisteneknek is van bolygójuk, ezek léte
elfogadott tény (Bg. 7 .23.). Arra is fény derült, hogy a félistenek imádói azok
különféle bolygóira, SrI Kr�r:ia bhaktái pedig a Kr�r:ialoka bolygóra jutnak. E
nyilvánvaló kijelentés ellenére az ostoba imperszonalisták továbbra is az Úr
testnélküliségét állítják, s hogy minden forma csupán illúzió. De hol tanítja a
Bhagavad-git<i a félistenek és hajlékaik személytelenségét, formanélkülisé
gét? Világos, hogy sem a félistenek, sem Kr�r:ia, az Istenség Legfelsőbb
Személyisége nem személytelenek. SrI Kr�r:ia az Istenség Legfelsőbb
Személyisége, és Ő, valamint a félistenek is személyek, akik mind saját
bolygókkal rendelkeznek. Láthatjuk tehát, mennyire nem bizonyul helytálló
nak az az imperszonalista áfütás, miszerint a végső igazság testnélküli, és az
anyagi világba alászállva anyagi testet ölt magára. Ez a vers világosan leírja:
Kr�r:ia formája nem anyagi, nem is kitalált, hanem örökkévaló és transz
cendentális. A Bhagavad-gitából félreérthetetlenül kitűnik a félistenek
formáinak, valamint a Legfelsőbb Személy testének egyidejű létezése. A
különbség a következő: a félistenek ideiglenesek, míg Kr�r:ia sac-cid
<inanda , vagyis örökévaló, gyönyörrel és tudással teli. A Vedák megerősítik,
miszerint a Legfelsőbb Abszolút Igazság <inandamaya , vagyis üdvösséggel
teli, s abhyását, azaz természeténél fogva végtelen kedvező jellemek forrása.
A Bhagavad-gitában kijelenti: bár Ő aja , megszületetlen, mégis megjelenik.
Ezeket a tényeket a Bhagavad-gitából kell megértenünk. Mi nem tudjuk
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felfogni, miképpen lehet az Istenség Legfelsőbb Személyisége személytelen.
A Bhagavad-git<i megmagyarázza: a személytelenséget hirdetők elmélete
hamis, amikor minden formát csupán erőltetett kitalálásnak tartanak. Ez a
vers félreérthetetlenül kijelenti: a Legfelsőbb Abszolút Igazságnak, S rt
Kr�i:iának formája és személyisége van.

25. VERS

n<iharh prak<iial) sarvasya
yoga-m<iy<i-sam<ivrtal)
müf/,ho 'yarh n<ibhij<in<iti
/oko m<im ajam avyayam
na-sem; aham- É n; prak<iial)-megnyilvánul; sarvasya -mindenki
nek; yoga-m<iy<i-belső energia; sam<ivrtal) -betakart; müf/,al)-ostoba;
ayam -ezt; na -nem; abhij<in<iti-megért; /okal)-(az ilyen kevébé értel
mes) személyek; m<im -Engem; ajam -megszületetlent; avyayam-kime
rithetetlent
FORD ÍTÁ S
É n sohasem nyilvánulok meg a balgák és az értelem nélküliek előtt.
Számukra rejtve maradok belső teremtő energiám, a yoga-miyi által,
így a megtévesztett világ Engem, a megszületetlent és kimeríthetetlent
nem ismer.
MAGYARÁ ZAT
Valaki érvelhetne azzal: ha Kr�i:ia mindenki számára láthatóan voltjelen e
földön, akkor hogyan mondhatja most, hogy nem nyilvánul meg az ostobák
és az értelmetlenek előtt? Az igazság szerint Kr�i:ia nem volt mindenki
számára látható. Kizárólag néhányan tudták csak megérteni Őt, mint az
Istenség Legfelsőbb Személyiségét. A Kuruk gyülekezetében például amikor S isupala ellenezte Kr�i:ia vezetőnek való megválasztását - BhI�ma
Kr�i:ia pártjára állt, és hirdette: Ő a Legfelsőbb Isten. Hasonlóan, a
Pai:i!;Iavák és még néhányan tudták, de az emberek többsége nem, mivel nem
fedte fel Magát az abhakták és a közönséges materialisták előtt. Ezért
mondja Kr�i:ia a Bhagavad-gitában , hogy Őt tiszta bhaktáin kívül mindenki
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más saját magához hasonlónak véli. Kizárólag bhaktái előtt fedte fel Magát,
mint minden öröm forrását. Mások, az értelmetlen abhakták számára
azonban fedve maradt belső lelki energiája által.
A Srimad-Bh<igavatamban ( 1 .8. 1 9.), KunU devI imájában olvashatjuk,
hogy Kr�Q.át ayoga-maya függönye fedi be, s így a közönséges emberek nem
érthetik Öt meg. Kunu devI eképpen fohászkodik: „Óh, Uram, Te vagy az
egész világmindenség fenntartója, s a legfontosabb vallásos elv a Te odaadó
szolgálatod. Ezért kérlek, kezeskedj rólam is! Transzcendentális formádat a
yoga-may<i, vagyis belső energiád, a brahrnajyoti takarja el. Kérlek, légy
kedves és távolítsd el ezt a vakító ragyogást, amely megakadályozza a Te
örök (sat), teljes tudással (cit) és boldogsággal (<inanda ) rendelkező formád
(vigrahal) ) látását." Erről a yoga-maya függönyről a Sri lsopani$ad
Tizenötödik Mantrája is ír. Az Istenség Legfelsőbb Személyiségének
gyönyörből és tudásból álló transzcendentális formáját belső energiája, a
brahrnajyoti takarja el, ezért a kevésbé értelmes imperszonalisták nem
láthatják Öt meg. Brahma eképpen imádkozik a Snmad-Bhagavatamban:
„Óh, Istenség Legfelsőbb Személyisége, óh, Felsőlélek, óh, minden misz
térium mestere, ki képes felfogni kedvteléseidet és energiáidat ebben a
világban? Belső energiád állandóan terjed, ezért senki sem képes megérteni
Téged. Művelt tudósok és képzett professzorok tanulmányozhatják az
anyagi világ atomfelépítését, sőt még a bolygókat is, mégis képtelenek
felbecsülni energiádat és hatalmadat, bár Te jelen vagy előttük." ( 1 0. 14.7.)
SrI Kr�Q.a, az Istenség Legfelsőbb Személyisége nemcsak megszületetlen,
de avyaya , vagyis kimeríthetetlen is. Örökkévaló formája gyönyörből és
tudásból áll, energiái pedig mind kimeríthetetlenek.
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vedaham samatitani
vartamanani carjuna
bhavi$Y<i1Ji ca bhütani
mam tu veda na kascana

veda-tudok; aham -Én; sama-egyenlően; atit<ini-múlt; vartam<i
nani-jelen; ca-és; arjuna-óh, Arjuna; bha visy<i1Ji-jövő; ca-is;
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bhütdni-élőlények; mdm -Engem; tu-de; veda -ismer; na -nem;
ka5cana-bárki

FORD ÍTÁ S
Ó h, Arjuna, mint az Istenség Legfelsőbb Személyisége, É n tudok
mindenről, ami a múltban történt, ami most történik, s mindenről, ami a
jövőben történni fog. Az összes élőlényt is ismerem, Engem azonban
senki sem.
MAGYARÁ ZAT
Ez a vers világosan válaszol a személyesség vagy a személynélküliség
vitájára. Ha Kr�1.1ának, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének formája
maya, vagyis anyagi lenne - mint ahogyan az imperszonalisták hiszik akkor a többi élőlényhez hasonlóan Ő is váltaná testét, és elfelejtené előző
életét Aki anyagi testtel rendelkezik, az nem képes előző életére emlékezni,
valamint jelen élete jövőjéről és következő élete kimeneteléről sem tud
semmit Más szóval nem tudja, hogy mi történt a múltban, mi a jelen, és
milyen lesz a jövő. Senki sem ismerheti a múltat, a jelent és a jövőt addig,
amíg meg nem tisztult az anyagi szennyeződéstől.
Srt Kr�1.1a világosan kijelenti, hogy Ő - a közönséges emberektől elté
rően - tökéletesen ismeri a múltat, a jelent és a jövőt A Negyedik
Fejezetben Srt Kr�1.1a emlékezik arra, hogy Vivasvánt, a Nap félistenét sok
millió évvel ezelőtt oktatta. Kr�1.1a Felsőlélekként minden élőlény szívében
jelen van, ezért ismer mindenkit. Annak ellenére, hogy Paramatmakéntjelen
van minden élőlényben, és ugyanakkor az Istenség Legfelsőbb Személyisé
géként az anyagi világon túl, a lelki bolygóján tartózkodik, a kevésbé
értelmes emberek képtelenek megérteni, hogy Ő a Legfelsőbb Személy. Srt
Kr�1.1a transzcenentális teste minden bizonnyal nem mulandó. Ő olyan, mint
a Nap, a maya pedig a felhőhöz hasonló. Az anyagi világban a felhők
ideiglenesen eltakarhatják a Napot vagy más bolygókat és csillagokat Ez
azonban a mi korlátolt látásunknak tudható be, mert valójában a felhők nem
takarják be egyiket sem. Hasonlóan, a maya nem fedheti be a Legfelsőbb
Urat. Belső energiája segítségével megnyilvánulatlan· marad a kevésbé
értelmes emberek előtt. E fejezet harmadik verse szerint sok-sok millió
ember közül csupán néhány próbálja elérni az emberi élet tökéletességét, és
sok ezer ilyen tökéletes ember közül alig egy érti meg Srt Kr�1.1át Még ha
valaki tökéletessé is vált a személytelen Brahman és a lokalizált Paramatma
megvalósítása által, ha nem Kr�1.1a-tudatú, akkor lehetetlen megértenie Srt
Kr�1.1át, az Istenség Legfelsőbb Személyiségét.
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iccha-dve$a samutthena
dvandva-mohena bhtirata
sarva-bhütani sammoham
sarge yanti parantapa

iccha-kívánság; dve$a-gyülölet; samutthena-született; dvandva 
kettősség; mohena - legyőzve; bharata-óh, Bharata leszármazottja;
sarva -minden; bhüttini-élőlény; sammoham-tévhitben; sarge-terem
téskor; yanti-mennek; parantapa-óh, ellenség legyőzője

FO RD ÍTÁ S
Óh, Bharata leszármazottja, óh, ellenség fenyítője, minden élőlény
illúzióban születik, legyőzve a vágy és a gyülölet kettősségétől.
MAGYA RÁZAT
Az élőlény igazi, eredeti természetéhez tartozik, hogy alárendeltje a
Legfelsőbb Úrnak, akí maga a tiszta tudás. Ha tévhit következtében elválik
ettől a tiszta tudástól, akkor az illuzórikus energia irányítása alá kerül, és így
nem képes megérteni az Istenség Legfelsőbb Személyiségét Az illuzórikus
energia a vágy és a gyűlölet kettősségében nyilvánul meg. A tudatlan
személy vágya és gyűlölete következtében eggyé akar válni a Legfelsőbb
Úrral, és irigykedik Kr�i:iára, mert Ő az Istenség Legfelsőbb Személyisége.
A tiszta bhakták, akiket nem fertőzött be a vágy és a gyűlölet, megérthetik,
hogy Srt Kr�i:ia Saját belső energiái által jelenik meg. Ezzel ellentétben a
kettősségtől és tudatlanságtól megtévesztett élőlények azt hiszik, az anyagi
energiák teremtik az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, amikor az alászáll
ebbe a világba. Ez a téves felfogás az oka minden balszerencséjüknek. Ezek
a félrevezetett személyek jellegzetes módon a kettősségek - becstelenség
becsület, szenvedés-boldogság, nö-férfi, jó-rossz, gyönyör-fájdalom stb. rabjai, és eképpen gondolkoznak: „Ő az én feleségem; ez az én házam; én
vagyok e ház ura; én vagyok e nő férje ... " Ezek az illúzió ellentétpárjai. A
kettösségektöl ennyire félrevezetett emberek teljesen ostobák, így nem
érthetik meg az Istenség Legfelsőbb Személyiségét
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ye$t:iriz tv anta-gatam pt:ipam
jant:int:im pur;ya-karmal)t:im
te dvandva-moha-nirmuktt:i
bhajante mt:im dr<f,ha-vratt:i}J,

ye$t:im -akiké; tu-de; anta-gatam-végére ért; pt:ipam- bűn; jant:i
nt:im -személyeké; pul)ya -jámbor; karmt:il)t:im -előző tettek; te-ők;

dvandva-kettősség; moha-illúzió; nirmukta}J, -megszabadulva; bhaja
nte imádnak; mt:im -Engem; dr<f,ha vrata}J, - eltökélten
-

-

FORD ÍTÁ S
Akik jámboran cselekedtek ebben és elözö életükben, akiknek bűnös
tettei teljesen kipusztultak, s akik megszabadultak az illúzió ellentétpár·
jaitól, azok határozottan hozzáfognak Szolgálatomhoz.
MAGYARÁ ZAT
Ez a vers azokról beszél, akik alkalmasak a transzcendentális sík
elérésére. A bűnös, ateista, ostoba és álnok embereknek nagyon nehéz
túlhaladni a vágy és gyűlölet kettősségén. Egyedül azok képesek elfogadni az
odaadó szolgálatot, s így fokozatosan fejlődni az Istenség Legfelsőbb
Személyiségéről szóló tiszta tudás felé, akik előző életeikben a vallás
szabályozó elveit követték, jámboran cselekedtek, valamint megsemmi
sítették a bűnös cselekedetek visszahatásait
A Srfmad-Bht:igavatam írja: Ha valaki valóban fel akar szabadulni az
anyagi világból, akkor feltétlenül szolgálnia kell a bhaktákat (mahat-sevt:im
dvt:iram t:ihur vimuktes ). Aki viszont a �aterialista emberekkel 1 társul, az az
anyagi lét legsötétebb régióiba vezető úton halad (tamo-dvt:iram yo$itt:im
sangi-sarigam; Bht:ig. 5.5 .2.). Az Ú r bhaktái keresztül-kasul utaznak a
földön, csak azért, hogy a feltételekhez kötött lelkeket kiszabadítsák az
illúzióból. Az imperszonalisták mit sem tudnak arról, hogy eredeti természe
tük szerint alárendeltjei a Legfelsőbb Személynek, s ha erről megfeled
keznek, akkor ez Isten törvényeinek legnagyobb fokú megszegését jelenti. Az
1 .) Akik a nemi élvezetet tartják az élet igazi céljaként.
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ember nem é rtheti meg a Legfelsőbb Személyiséget, és nem is szolgálhatja
Őt transzcendentális szeretettel, teljes elszántsággal addig, amíg vissza nem
nyeri eredeti természetét.
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jara-marm;a-mok$<iya
m<im afritya yatanti ye
te brahma tad vidul}. krtsnam
adhy<itmam karma c<ikhilam

}ara-öregség; mara�a -halál; mok$<iya -a felszabadulás kedvéért;
mam-N álarn; asritya -menedéket keresve; yatanti-igyekeznek; ye
mindazok; te-ilyen személyek; brahma-Brahman; tat-(valójában) azt;
vidu}J.-tudják; krtsnam -mindent; adhy<itm a m - transzcendentális;
karma-gyümölcsöző cselekedetek; ca-is; akhilam-teljesen

FORD ÍTÁ S
Az értelmes emberek, akik igyekeznek megszabadulni az öregségtöl és
haláltól, menedéket keresnek a Hozzám irányuló odaadó szolgálatban.
Valójában ők a Brahman, mert mindent tudnak a transzcendentális és a
gyümölcsöző cselekedetekről.
MAGYARÁZAT
A születés, betegség, öregség és halál csupán az anyagi testre hat, a lelkire
nem, számára nem létezik egyik sem. Az szabadult fel valóban az anyagi
világból, aki kifejlesztette a lelki testét, és az Istenség Legfelsőbb Szemé
lyiségének egyik társává vált örök, odaadó szolgálatot végezve ily módon.
Aham brahm<ismi: „Lélek (brahma n ) vagyok" (Brhad. Up. 1 .4. 1 0.).
Az embernek meg kell értenie, hogy ő Brahman, lelki lény. A tiszta bhakták
a transzcendentális Brahman síkon vannak, s így mindent tudnak a
transzcendentális és anyagi tettekről. Az a négyféle bhakta, aki még nem
tisztult meg az anyagi vágyaktól, de transzcendentális szolgálatot végez,
eléri saját céljait, majd amikor teljesen Kr�i:ia-tudatúvá vált, a Legfelsőbb
kegye által é lvezheti az Ő lelki társaságát. A félistenek imádói viszont
sohasem érhetik el a Legfelsőbb Urat lelki bolygóján, amit Goloka

417

Az Abszolútról szóló tudás

Vrndavanaként ismernek. Oda még a kevésbé értelmes Brahman megvaló
sult személyek sem juthatnak el. Brahmannak csak azt lehet hívni, aki
Kr�Qánál keresett menedéket (mám ásritya ), s Kr�Qa-tudatú tetteket végez,
mert ő valóban igyekszik elérni Kr�Qa bolygóját Az ilyen személynek nincs
kétsége Kr�Qa felől, ezért ő érdemli meg igazán a Brahman nevet.
A következő fejezetben Kr�Qa a Brahmanról, az adhibhütáról stb. beszél.
Kr�Qa kegye által ezek jelentését azok is megtudják, akik az Ő a reá formáját
imádják, vagy az anyagi kötelékből való felszabadulást óhajtva meditálnak
Őrajta.
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sadhibhüt<idhidaivam m<im
sádhiyajflam ca ye vidul;.
pray<i1J,a-kale 'pi ca m<im
te vidur yukta-cetasal;.

sa-adhibhüta-az anyagi megnyilvánulás irányító elve; adhidaiva m - az
összes félisten alapja; mam -Engem; sa-adhiyajflam-minden yajfia
fenntartóját; ca-és; ye-azok; vidul;.-ismerik; prayá1J,a-halálé; ka/e
idejében; api-még; ca-és; m<im-Engem; te-ők; vidul;.-ismernek;
yukta-cetasal;. -rendíthetetlen elmével
FORD ÍTÁ S
Akik úgy ismernek Engem, mint a Legfelsőbb Urat, mint az anyagi
megnyilvánulás irányító elvét, a félistenek eredetét és az összes áldozat
fenntartóját, azok szilárd elmével képesek megérteni és felismerni
Engem még a halál pillanatában is.
MAGYARÁ ZAT

A Kr�Qa-tudatban cselekvő személyek sohasem térnek el teljesen az
Istenség Legfelsőbb Személyisége megértésének útjáról. A Kr�Qa-tudat
transzcendentális társulás következtében az ember fokozatosan meggyőző
dik az Istenség Legfelsőbb Személyiségéről, így a Kr�Qa-tudatú személy a
transzcendentális társulás következtében az ember fokozatosan meggyőző
dik az Istenség Legfelsőbb személyiségéről, így a Kr�Qa-tudatú személy a
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halál idejekor sem felejti el Őt Ennek következtében természetesen a
Goloka Vrndavanára, a Legfelsőbb Személy bolygójára kerül.
A Hetedik Fejezet főleg azt magyarázza meg, miképpen válhat az ember
teljesen Kr�i:ia-tudatúvá. Először Kr�i:ia-tudatú személyekkel kell társulni, s
ez lelki természetű. Az ember így azonnal kapcsolatot teremt a Legfelsőbbel,
majd az Ő kegye által megértheti, hogy Kr�i:ia a Legfelsőbb Isten.
Ugyanakkor igazán megérti az élőlény eredeti helyzetét, valamint azt,
miképpen felejtette el Kr�i;iát, s hogyan lett az anyagi tettek rabja. A jó
társaságban fokozatosan halad a Kr�i:ia-tudatban, s megérti, azért lett az
anyagi természet törvényeinek alárendeltje, mert megfeledkezett Kr�i:iáról.
Azt is belátja, hogy ez az emberi élet olyan esély a Kr�i:ia-tudat vissza
nyerésére, amit a Legfelsőbb Úr indokolatlan kegyének elnyerése érdekében
teljesen ki kell használni.
Ez a fejezet több témát tárgyal: a négyféle embert, akik a Kr�i:ia-tudatba
kerülnek (a szenvedő, a kíváncsi, az anyagi szükségre vágyó és a tudással
rendelkező), a félistenek imádatát, a Brahmanról és a Paramatmáról szóló
tudást, a születés, betegség és halál alóli felszabadulást, majd a Legfelsőbb
Személy imádatát. A valóban fejlett Kr�i:ia-tudatú embert azonban nem
érdekli más folyamat, mint az odaadó szolgálat. Ezért csupán Kr�i:ia
szolgálatával foglalja le magát, s így, mint S rt Kr�i:ia örök szolgája,
ténylegesen visszanyeri eredeti helyzetét. Ezen a síkon nagy örömét leli a
Legfelsőbb Úr tiszta odaadó szolgálatában, az Ő dicsérésével, s az Őróla
való hallással. Meggyőződött arról, hogy így cselekedvén minden lelki vágya
teljesülni fog. Ezt az eltökélt hitet hívják dr<fha-vratá -nak, s ez a transzcen
dentális szerető szolgálat vagy bhakti-yoga kezdete. Ez az összes Í rás
véleménye. A Bhagavad-gftd Hetedik Fejezete e meggyőződés lényegét
formálja.

Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a S rtmad-Bhagavad-gita
hetedik fejezetéhez, melynek cime: Az A bszolútról szóló tudás.

NYOLCADIK FEJEZET

A Legfelsőbb elérése
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arjuna uváca
kim tad-brahma kim adhyátmam
kim karma puru$ottama
adhibhütam ca kim proktam
adhidaivam kim ucyate
arjunal) uváca -Arjuna mondta; kim -mi; tat-az; brahma -Brahman;
kim - mi; adhyátmam - az önvaló; kim -mi; karma-gyümölcsöző csele
kedetek; puru$Ottama -óh, Legfelsőbb Személy; adhibhütam-az anyagi
megnyilvánulás; ca -és; kim -mi ( hogyan); prokta m - hivják; adhidai
vam-a félisteneket; kim - hogyan; ucyate-mondják
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FORD ÍTÁ S

Arjuna így kérdezett:
Ó h, Uram, óh, Legfelsőbb Személy, kérlek, magyarázd meg nekem,
mi a Brahman! Mit értsek az önvaló s a gyümölcsöző cselekedetek alatt,
mi ez az anyagi megnyilvánulás, és kik a félistenek?
MAGYARÁZAT
Ebben a fejezetben az Ú r Kfg1a választ ad Arjuna különböző kérdéseire.
Először a Brahmanról beszél, majd megmagyarázza a karmát (a gyümöl
csöző cselekedeteket), az odaadó szolgálatot, a yoga elveit és a tiszta odaadó
szolgálatot. A Srimad-Bh<iga vatam kifejti, hogy a Legfelsőbb Abszolút
Igazságot Brahmanként, Paramatmaként és Bhagavanként ismerik. Az
élőlényt, az egyéni lelket is Brahmannak hívják. Arjuna a testre, elmére és
lélekre utaló atmaról is kérdez. A védikus értelmezöszótár szerint az atma
helyzettől függően jelenthet testet, elmét, lelket, sőt érzékeket is.
Arjuna Puru�ottamának, vagyis Legfelsőbb Személynek szólítja Km1át,
ami azt jelenti, kérdéseit nemcsak barátjához, hanem a Legfelsőbb Személy
hez is intézte, jól tudván: Ö a leghitelesebb forrás, aki érdeklődésére pontos
és végleges választ ad majd.
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adhiyajria}J katham ko 'tra
dehe 'smin madhusüdana
pray<i1Ja-k<ile ca katham
jrieyo 'si niyat<itmabhi}J
adhiyajria}J-az áldozat Ura; katham -hogyan; kab- aki; atra -itt.;
dehe-a testben; asmin-ebben; madhusüdana -óh, Madhusüdana; pra
Y<i!Ja-k<ile-a halál idejekor; ca -is; katham -hogyan;jrieya}J-ismerhetö;
asi-Te vagy; niyata-<itmanabhib-az önfegyelmezett által

FORD ÍTÁ S
Ó h, Madhusüdhana, hogyan, és a test melyik részén él az áldozat
Ura? Miként tudhatnak Rólad a halál pillanatában azok, akik odaadó
szolgálatot végeznek?
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MAGYARÁZAT
Az áldozás Ura alatt Indra és Vi�i:iu is értendő. Vi�i:iu a fő félistenek
(ideértve Brahmát és S ivát is) vezére, Indra pedig az adminisztráló
félisteneké. A yajfla végrehajtásával Indrát és Vi�ryut is imádják. Arjuna
ebben a versben azt kérdezi: tulajdonképpen ki a yajfla igazi Ura, s miképpen
lakozik Isten az élőlények testében.
Arjuna Madhusüdanaként szólítja Kr�i:iát, mert egyszer megölt egy
Madhu nevezetű démont. Arjuna Kr�i:ia-tudatú bhakta, ezért az ilyen,
kétségeket eláruló kérdéseknek nem lett volna szabad felmerülniük elméjé
ben. Ezeket démonokhoz lehet hasonlítani, s miután Kr�i:ia nagyon ügyes
azok pusztításában, ezért Arjuna Madhusüdanaként szólítja Öt, remélvén,
hogy Kr�i:ia eltávolítja az elméjében keletkezett démoni kétségeket.
Ebben a versben apray<ir;a-k<ile szavak nagy jelentőségűek. Minden tett,
amit ebben az életben végzünk, rendkívül fontos, mert ezek határozzák majd
meg tudatállapotunkat a halál pillanatakor. Az ember következő léte és teste
pedig ettől a tudatállapottól függ. Arjuna attól tart, hogy a Kr�i:ia-tudatú
bhakták a halál pillanatában megfeledkeznek Istenről, mert ilyenkor a test
tevékenységei felhagynak, az elme pedig teljes pánikállapotba kerül. Ezért
Maharaja Kulasekhara, a nagy bhakta eképpen imádkozik: „Kedves Uram,
hadd haljak meg most, amíg fiatal és egészséges vagyok, amikor elmém
hattyúja még képes a Te lótuszvirág lábad szárába hatolni." Ezt a metaforát
azért használja, mert a hattyú ismert kedvteléséhez tartozik, hogy fejével a
lótuszvirág szárába hatol. Hasonlóképpen vonzza Kr�i:ia lótuszvirág lába a
tiszta bhakta elméjét. Maharaja Kulasekhara attól tart, hogy öregkorában
teste nem engedelmeskedik majd az akaratának, s így a halál pillanatakor
képtelen lesz a Szent Nevek vibrálására. Ezért véli jobbnak az „azonnali
halál"-t.
Arjuna tehát azt szeretné megtudni, miképpen maradhat az ember elméje
rendületlenül Kr�i:ia lótuszvirág lábaira szegezve a halál beálltakor.
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svabhávo 'dhyátmam ucyate
bhüta-bhávodbhava-karo
visargal; karma-samjiiital;
sri bhagaván uváca-az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
ak$aram-elpusztithatatlan; brahma-Brahman; paramam -transzcen
dentális; svabhával;-örök természet; adhyátmam -az önvaló; ucyate
mondják; bhüta-bháva-udbhava-karal;-az élőlények anyagi testét okozó
tettek; visargal; -teremtés; karma-gyümölcsöző cselekedetek; samjiii
tal; -hívj ák

FORD ÍTÁ S
A Legfelsőbb Személy eképpen válaszolt:
Az elpusztithatatlan, transzcendentális élőlényt Brahmannak, örök
természetét pedig önvalónak bivják. Az anyagi testek fejlődését szolgáló
tetteket karmának, vagyis gyümölcsöző cselekedeteknek nevezik.
MAGYARÁZAT

Brahman elpusztíthatatlan, örökké létező, természete sohasem változik. A
Brahmanon túl létezik a Parabrahman. Brahman az élőlényekre utal,
Parabrahman pedig az Istenség Legfelsőbb Személyigére. Az élőlény eredeti
természete különbözik az anyagi világban felvett természetétől. Anyagi
tudatára az jellemző, hogy az anyag ura akar lenni, lelki (Km1a-) tudatában
pedig a Legfelsőbb Személy szolgálatát óhajtja. Amikor az élőlény tudata
materiális, akkor különféle testeket kell felöltenie az anyagi világban. Az
anyagi testek sokaságát teremtő tetteket karmának nevezik, melyet az anyagi
tudat ereje okoz.
A Védikus Irodalom az élőlényt jivátmának és Brahmannak hívja, de
sohasem Parabrahmannak. Az élőlény helyzete váltakozó: néha a sötét
anyagi természetbe merül, és az anyaggal, máskor pedig a felsőbbrendű
természettel azonosítja magát. Ezért a Legfelsőbb Személy szélső ener
giájának hívják. Kaphat anyagi vagy lelki testet, attól függően, hogy melyik
természettel azonosítja magát. Az anyagi világban a létező nyolcmillió
négyszázezer életforma közül választhat, de a lelki világban csak egy lelki
teste van, amit nem cserél. Karmája szerint az anyagi természetben néha
emberként, félistenként, állatként, madárként stb. születik. Az emberi
létformában olykor - a felsőbb anyagi bolygók elérése és az ottani anyagi
lehetőségek élvezése érdekében - áldozatokat (yajflákat) hajt végre, de
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a jámbor cselekedetek eredményeinek felhasználása után ismét visszaszüle
tik emberként a Földre. Tehát az élőlény különféle áldozatokat hajt végre,
hogy bizonyos felsőbb bolygókra jusson. Az áldozatok valóban lehetővé
teszik számára ezt. Amikor az áldozatok végzéséből nyert jutalom véget ér,
az élőlény eső alakjában ismét a Földre jut, majd a gabonafélékbe kerül,
onnan pedig a gabonaféléket fogyasztó emberekbe. Ezután spermává alakul
át, s egy nő megtermékenyítésekor ismét emberi formához jut. Így megint
képes yajnák végrehajtására, azaz előröl kezdi ugyanazt a körfolyamatot. Ily
módon vándorol az élőlény ide-oda az anyagi lét ösvényén. A Km1a-tudatú
személy azonban elkerüli az ilyen áldozatokat. Közvetlenül a Kr�l)a-tudatba
fog, s így felkészül az Istenséghez való visszatérésre.
A Bhaga vad-gitd imperszonalista magyarázói minden ok nélkül azt
állítják, hogy a Parabrahman jivaként születik meg az anyagi világban. Hogy
ezt az állításukat alátámasszák, a Tizenötödik Fejezet hetedik versére
utalnak. Ez a vers azonban szintén Kr�l)a örökkévaló parányi részecskéje
ként említi meg az élőlényt. Isten parányi része, az élőlény alábukhat az
anyagi világba, de ez sohasem történik meg a Legfelsőbb Ú rral, akit
Acyutának (Csalhatatlannak) hívnak. Így hát ez az elmélet, miszerint a
Legfelsőbb Brahman jiva formáját ölti magára az anyagi világban elfogadhatatlan. Emlékezzünk mindig arra, hogy a Védikus Irodalom éles
különbséget tesz Brahman (az élőlény) és Parabrahman (a Legfelsőbb Ú r)
között!
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puru$aS cadhidaivatam
adhiyajno 'ham evatra
dehe deha-bhrtam vara
adhibhüta m -fizikai megnyilvánulás; k$arab -állandóan váltakozó;
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adhiyajnab - a Felsölélek; aham - É n (Kf�l)a); eva -bizonyára; atra 
ebben; dehe-testben; deha-bhrtam-a megtestesültté; vara -a Legfelsőbb
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FORDÍTÁ S

A fizikai természetet végtelenül változékonynak ismerik. Az univer
zum a Legfelsőbb Személy kozmikus formája, és É n vagyok az az Ú r,
akit a megtestesült lelkek szívében lakozó Felsölélek képvisel.
MAGYARÁZAT
A fizikai természet mindig váltakozik. Az anyagi testek általában hat
fokozaton mennek keresztül: születés, növekvés, rövid ideig tartó állandó
sulás, utódok létrehozása, sorvadás és végül pusztulás. A fizikai természetet
adhibhütam-nak hívják. Isten bizonyos időközönként teremti, és semmisíti
meg az anyagi világot, ezért a Legfelsőbb univerzális formájának elképze
lését, amely magába foglalja az összes félistent és azok különféle bolygóit,
adhidaivatam-nak hívják. Az egyéni lélek Urva) minden testben jelen van.
Az Úr Kr�i:ia teljes részaspektusa, a Paramlitmli ( az adhiyajfla ) az
élőlények szívében lakozik. Ebben a versben az eva szó különösen nagy
jelentőséggel bír, mert ezáltal Kr�i:ia kihangsúlyozza, hogy a Paramlitmli
nem különbözik Ő tőle. A Felsőlélek, az Istenség Legfelsőbb Személyisége
az individuáiis lélek mellett foglal helyet, s Ő a forrása a jiva tudatának,
valamint tanúja tetteinek. A F elsőlélek lehetőséget ad a jivának a független
cselekvésre. Az Isten transzcendentális szerető szolgálatában élő, tiszta
Kr�i:ia-tudatú bhakta számára automatikusan érthetővé válik a Legfelsőbb e
különféle megnyilvánulásainak feladata. Az Úr gigantikus, univerzális
formáján, az adhidaivatamon az a kezdő meditál, aki képtelen felfogni Isten
Felsőlélek megnyilvánulását. A kezdő számára tehát ajánlatos, hogy az
univerzális formán elmélkedjen, melynek lábaként az alsóbb bolygókat
képzeli, a Holdat és Napot szemnek, a felsőbb bolygórendszert pedig fejnek
véli.
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anta-kale-az idő végén; ca -is; mdm-Rám; eva-bizonyára; sma
ram -emlékezve; muktva-fe ladva; kalevara m - a testet; ya/:1 -aki;
prayati-megy; sa/:1 -ő; mad-bhavam-az Én természetemet; yati-elérí;
na -nem; asti-van; atra -itt; sanisaya/:1 -kéte ly
FORDÍTÁ S
Bárki legyen is az, ha a halál pillantában Rám emlékezve hagyja el
testét, minden kétséget kizárva azonnal eléri az É n természetemet.
MAGYARÁZAT
Ez a vers a Kr�1.1a-tudat fontosságát hangsúlyozza. Aki a Kr�1.1a-tudatban
hagyja el testét, az azonnal Kr�1.1a transzcendentális hajlékára kerül. A
smaran szó különösen nagy jelentőségű. A nem tiszta lélek, aki életében
nem gyakorolta a Kr�1.1a-tudatot az odaadó szolgálat által, nem tud Kr�1.1ára
emlékezni a halál pillanatában. Erre akkor lesz képes, ha az Úr Caitanya
nyomdokaiban haladva állandóan vibrálja a mahamantrát Hare Kr�1.1a,
Hare Kr�1.1a, Kr�1.1a Kr�1.1a, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Hare. Eközben legyen szerényebb a fűnél, béketürőbb a fánál,
és adjon meg minden tiszteletet másoknak anélkül, hogy cserében ugyanezt
elvárná magának. Ezzel a folyamattal az ember képes lesz sikeresen,
Kr�1.1ára emlékezve megválni testétől, s elérni a legfelsőbb célt
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yani yani vapi smaran bhavani
tyajaty ante kalevaram
tani tam evaiti kaunteya
sada tad-bhava-bhavita/:I

yam yam -bármit; va - v agy; api- is; smaran-emlékezve; bhavam
természet; tyajati- fe lad; ante-a végén; kalevaram-testnek; tam tam 
hasonlóan; eva -bizonyára; eti-kap; kaunteya-óh, KuntI fia; sada
mindig; tat-azt; bhd va- létállapot; bhávita/:1- gondolt
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FORD ÍTÁ S

Ki milyen létre gondol teste elhagyásakor, azt éri majd el kétség
telenül.
MAGYARÁZAT
Ez a vers megmagyarázza, miképpen történik a testcsere a halál kritikus
pillanatában. Hogyan képes az ember a megfelelő elmeállapotban elhagyni
testét? Maharaja Bharata halála pillanatában egy őzre gondolt, s így
következő életében őz lett Maharaja Bharata azonban őzként is képes volt
előző élete tetteire emlékezni. Magától értetődő, hogy az ember elmeállapo
tát az életében végzett tettei, valamint gondolatainak összessége befolyásol
ják a halál pillanatában. Az ember következő létét tehát az ebben az életben
végzett cselekedetei határozzák meg. Ha valaki Kr�i:ia transzcendentális
szolgálatával foglalja le magát, akkor a következő teste transzcendentális és
nem fizikai lesz. A Hare Kr�i:ia mantra vibrálása ezért a legjobb folyamat, ha
az anyagi létet sikeresen lelkire akarjuk változtatni.

7. VERS

tasmtit sarve:ju ka/e:ju
mtim anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano buddhir
mam evai:jyasy asamfoyal;
tasmdt-ezért; sarve:ju -mindenben; kti/e:ju- időben; mdm -Rám
(Kr�i:iára); anusmara -állandóan emlékezz; yudhya-harcolj; ca -is;
mayi- Hozzám; arpita -hódolj meg; manal; - elme; buddhil; -értelem;
mtim-Rám; eva -bizonyára; e:jyasi-el fogod érni; asamsayal;-kétség
nélkül

FORD ÍTÁ S
Ezért, óh, Arjuna, gondolj mindig Rám, s ezzel egyidejűleg hajtsd
végre harcosi kötelességed ! Tetteid Nekem ajánlva, elméd és értelmed
rendületlenül Rám függesztve, kétségtelenül elérsz Engem.
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MAGYARÁZAT

Amit Kr�i:ia tanácsol ebben a versben Arjunának, az különösen fontos
minden olyan ember számára, aki anyagi tettekkel foglalkozik. Kr�i:ia nem
mondja azt, hogy az ember váljon meg elöírt feladatától vagy munkájától.
Lehet folytatni őket, és ugyanakkor a Hare Kr�i:ia mantra vibrálása által
Kr�i:iára gondolni. Ez meg fogja tisztítani az embert minden anyagi
szennyeződéstől, valamint Kr�i:iával foglalja le az elmét és az értelmet
Kr�i:ia Neveit vibrálva minden kétséget kizáróan eljut Kr�i:ialokára, a
legfelsőbb lelki bolygóra.
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abhyasa-yoga-yuktena
cetasa nanya-gamina
paramam puru$aril divyam
yfiti párthánucintayan

abhyasa gyakorlat; yoga-yuktena-a meditálással lefoglalva; cetasa
az elme és értelem által; na-nem; anya-máshová; gáminá eltérve;
parama -a Legfelsőbb; puru$am -az Istenség Személyisége; divyam 
transzcendentális; yáti-elér; pártha óh, Prtha fia; anucintayan-állan
dóan rágondolva
-

-

-

FORD ÍTÁ S
Ó h, Partba, aki Rajtam, az Istenség Legfelsőbb Személyiségén
meditál, elméjében állandóan Rám emlékezve, anélkül, hogy eltérne az
útról, az bizosan elér Engem.
MAGYARÁZAT

Ebben a versben az Úr Kr�i:ia az Őrá való emlékezés fontosságát
hangsúlyozza. Az emlékezést Kr�i:iára a Hare Kr�i:ia mahamantra vibrálásá
val lehet visszanyerni. Ezt a misztikus meditációt nagyon könnyű gyakorol
ni. A Legfelsőbb Nevét vibrálva és hallva lefoglaljuk fülünket, nyelvünket és
elménket Ez a folyamat segíti az embert a Legfelsőbb Személy elérésében.
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Puru�am élvezőt jelent. Habár az élőlények Isten lelki energiájához
tartoznak, mégis hajlamosak arra, hogy az anyag megfertőzze őket. Ezért
őket szélső energiának is hívják. Az anyagi világban azt hiszik magukról,
hogy ők az anyag urai és élvezői, holott ez egyáltalán nem így van. Ez a vers
világosan kij elenti, hogy az igazi élvező az Istenség Legfelsőbb Sze
mélyisége a különböző megnyilvánulásaiban és teljesértékü kiterjedéseiben,
mint pl. Narayai:ia, Vasudeva stb.
A bhakták a Hare Kr�i:ia mantra vibrálása által képesek állandó jelleggel
imádatuk tárgyára gondolni, azaz a Legfelsőbb Személyre vagy pedig
bármelyik formájára (Narayai:ia, Rama stb.). Ez a folyamat megtisztítja,
majd szüntelen mantrázása következtében, anyagi teste elhagyása után Isten
birodalmába jut A yoga meditálást jelent a szívben lakozó Felsőlelken.
Hasonlóan szögezi az ember elméjét mindig a Legfelsőbb Személyre a Hare
Kr�i:ia mantra vibrálásával. Az elme nagyon csapongó, ezért erőszakkal kell
rábírni, hogy Kr�i:iára gondoljon. Ezzel kapcsolatban gyakran említik a
hernyó példáját, amely mindig azon meditál, hogy lepke lesz, s ez a
kivánsága még ebben az életében valóra válik. Hasonlóan, ha állandóan
Kr�i:iára gondolunk, akkor biztosra vehetjük, hogy a jelenlegi életünk után
Kr�i:iáéhoz hasonló lelki testet kapunk.

9. VERS

� �i01'43�1 �
'4oT\(o0qie'434t(q :

• \lfdl('4�r{4�ql{Tf�;riT �: �, 1 1 � 1 1
kavim pur<il;am anusasitdram
a!Jor a!Jfyamsam anusmared yal;z
sarvasya dhataram acintya-rüpam
aditya-var!Jaril tamasal;z parastdt
kavim -aki mindent tud; purd!Jam-a legősibb; anusasitdram -az
irányító; a!Jol;z -az atomnál; a!Jfyamsam - kisebb; anusmaret-mindig
emlékezve; yal;z - aki; sarvasya -mindennek; dhatara m - fenntartója;
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acintya -elképzelhetetlen; rüpam -test; áditya-van;zam -ragyogó, mint a
Nap; tamasa!:z-a sötétséghez (képest); parastát-transzcendentális

FO R DÍTÁ S
Az ember úgy meditáljon a Legfelsőbb Személyen, mint olyanon, aki
mindentudó, a legősibb irányító, kisebb a legkisebbnél, a fenntartója
mindennek, túl van az anyagi felfogáson, felfoghatatlan, s mindig egy
személy. Ragyogó Ö , mint a Nap, s mivel transzcendentális - túl van
ezen az anyagi természeten.

MAGYARÁZAT
Ez a vers arról ír, miképpen gondoljunk a Legfelsőbbre. Az a legfonto
sabb, hogy Ő nem lét, vagy személyiség nélküli. Senki sem meditálhat a
semmin vagy valami személytelenen. Az ilyenfajta meditálás felettébb
nehéz. Azonban Kr�i:iára gondolni nagyon könnyü, s ez a vers is ezt ajánlja.
Először is Ő puru$a , a Legfelsőbb Transzcendentális Személy (Kr�i:ia,
Rama), akit itt kavim-ként említenek, vagyis ismeri a múltat, a jelent és a
jövőt, azaz mindentudó. Mint mindennek az eredete, Ő a legősibb személy;
minden belőle születik. Az univerzum legfelsőbb irányítója, valamint az
emberiség fenntartója és oktatója is Ő, ugyanakkor kisebb az atomnál. A
lélek Uiva) a haj keresztmetszetének tízezred része, ám Isten felfoghatatlanul
olyan kicsiny is, hogy behatol a parányi lélek szívébe. Ezért mondják azt,
hogy Ő kisebb a legkisebbnél. Felsőlélekként megtalálható az atomban és a
legkisebb lény szívében is, irányítván őket Parányi léte ellenére mégis
mindent-átható. Ő mindenek fenntartója, a bolygórendszereké is. Az
emberek gyakran csodálkoznak azon, miképpen lebegnek a hatalmas
égitestek az űrben. A kilencedik vers szerint a Legfelsőbb Személy energiája
felfoghatatlan az emberi elme számára. Ez a felfoghatatlan energia tartja
fenn, és mozgatja a hatalmas bolygókat és galaxisokat. Ebben az összefüg
gésben az acintya szó nagy jelentőségű. Isten energiáját azért hívják felfog
hatatlannak, mert meghaladja az érzékelő és gondolkodó képességünket
Ki nem ért ezzel egyet? Ő áthatja az egész anyagi világot, és mégis kivül áll
rajta. Hogyan is foghatnánk fel a lelki világot, ha még az ahhoz képest
jelentéktelenül kicsiny anyagi világ nagyságát sem tudjuk elképzelni?
Acintya arra utal, ami az anyagi világon túl van, és ami érveléseink, logikánk
és filozófiai spekulációnk által felfoghatatlan. Az értelmes személy ezért
kerülje el a hiábavaló érvelést és spekulációt, s ehelyett fogadja el, s kövesse
a Vedákban , a Bhagavad-gitában és a Srzmad Bh ága va tam ban lefektetett
elveket. Ez vezeti majd a helyes megértéshez az embert
-
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prayd1Ja-kale manasá 'ca/ena
bhaktyá yukto yoga-balena caiva
bhruvor madhye prd1Jam ávesya samyak
sa tam param puru$am upaiti divyam

prayd1Ja-kale-a halál pillanatakor; manasa-az el m ével; aca/ena
eltérés nélkül; bhaktyá -teljes odaadásban; yu k ta b - lefoglalt; yoga
ba/ena-a misztikus yoga ereje által; ca -is; eva -bizonyára; bhruvob-a
két szemöldök; madhye-között; prd!Jam -életlevegőt; avesya -rögzítve;
samyak -teljesen; sab -ő; tam - azt; param -transzcendentálisat; puru
$Gm -Istenség Személyisége; upaiti -elér; divyam-a lelki világban
FORDÍTÁS

Aki a halál beálltakor életlevegőjét a két szemöldöke közé rögzíti, és
teljes odaadással a Legfelsőbb Személyre emlékezik, az minden kétséget
kizárva eljut az Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez.
MAGYARÁZAT
Ez a vers világosan állítja, hogy a halál pillanatában odaadással kell az
elmét a Legfelsőbb Istenségre szögezni. Az a${d1iga-yogát gyakorló számára
ajánlott, hogy az életerőt a két szemöldök közé emelje. A tiszta bhaktának aki nem gyakorolja ezt - mindig a Km1a-tudatban kell lefoglalnia elméjét,
hogy a halál pillanatában, az Ö kegye által képes legyen a Legfelsőbbre
emlékezni. Erről a tizennegyedik vers ír világosabban.
A yoga-balena szó sajátságos használata rendkívül jelentős ebben a
versben, mert a yoga gyakorlása nélkül a halál pillanatában az ember nem
érheti el ezt a transzcendentális állapotot. A halál eljövetelekor képtelen az
ember a Legfelsőbb Személyre emlékezni, ha életében nem gyakorolta
valamelyik yogát, különösen a bhakti-yogát. A halál pillanatában az elme
nagyon zavaros, ezért még jóval előtte, életünk ideje alatt kell gyakorolni azt,
és így képesek leszünk mindvégig megőrizni a transzcendentális elmeálla
potot.
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yad ak$arariz veda-vido vadanti
vifonti yad yatayo vfta-rtlgtil)
yad icchanto brahmacaryariz caranti
tat te padariz sarigrahef}a pravak$ye
yat -ami; ak$aram -kime ríthetetlen; veda-vidal) -a Vedákat ismerő;
vadanti-mondják; vifonti-behatolnak; yat -amiben; yatayal) -a nagy
bölcsek; vfta-rtlgal) -a lemondott életrendben; yat -amit; icchantal) 
kívánva; brahmacaryam -cölibátust; caranti -gyakorolnak; tat-azt; te
neked; pada m -helyzetet; sarigrahef}a -összefoglalva; pravak$ye-meg
fogom magyarázni
FORD ÍTÁ S
A Vedákat jól ismerő bölcsek, akik az omkarát vibrálják, és a
lemondás rendjének nagy szentjei a Brahmanba hatolnak. Az ilyen
tökéletesség után vágyakozók cölibátusban élnek. Most pedig röviden
elmagyarázom neked azt a folyamatot, amely által felszabadulhat az
ember.
MAGYARÁZAT
S rI Kfgia itt megmagyarázza, hogy bár Brahman (brahmajyoti) egy,
mégis különféle aspektusai és megnyilvánulásai vannak. Az imperszonalis
ták számára az om szótag azonos Brahmannal. Kr�i:ia itt arról a személy
telen Brahmanról bt:szél. amelybe a lemondott életrend bölcsei hatolnak. A
védikus oktatási rendszerben a tanulókat kora fiatalságuktól fogva az om
vibrálására tanítják. Teljes cölibátusban élnek, s a lelki tanítómestertől a
személytelen Brahmanról tanulnak. Ily módon valósítanak meg kettőt
Brahman aspektusai közül. Ez a gyakorlat nagyon lényeges a lelki életben
fejlödni kívánó tanulók számára, ám a jelenkorban egyáltalán nem lehetséges
az ilyen brahmacarI élet A világ társadalmi felépítése olyannyira megválto
zott, hogy az embernek nincs lehetősége a korai évektől kezdödö cölibátus
gyakorlására. A tudás különféle kategóriái számára sok intézmény létezik
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világszerte, ám olyan elismert intézmény nincsen, ahol a tanulók elsajátíthat
ják a brahmacarI elveket Tény viszont, hogy mindaddig nagyon nehéz
fejlődni a lelki életben, amíg az ember nem gyakorolja a cölibátust. Az Úr
Caitanya ezért hirdette az Írások parancsaival egybehangzóan, hogy a mai
Kali korszakban nincs más folyamat a Legfelsőbb megvalósítására, mint az
Úr Kfg1a Szent Nevének vibrálása: Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia,
Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

1 2. VERS
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sarva-dv<ir<ilJ,i samyamya
mano hrdi-nirudhya ca
mürdhny <idh<iy<itmana!J pr<i!Jam
<isthito yoga-dh<iralJ,<iriz

sarva-dv<ir<i1J,i-a test minden kapuját; samyamya -szabályozva;
manafJ -elme; hrdi-szívben; nirudhya -korlátolt; ca-is; mürdhni-a
fejen; <idháya -rögzített; <itmana!J -a lélek; pr<i!Jam -életlevegő; <isthi
tafJ -helyezkedik; yoga-dh<ira1J,<im -yogahelyzet

FORD ÍTÁ S
A yoga elkülönülést jelent mindennemű érzéki tevékenységtől. Gon
dolatait a szívre összpontosítva, érzékeinek összes ajtaját bezárva,
életlevegöjét a koponya felsö részében tartva, az ember egyre jobban
meggyökerezhet a yogában.
MAGYARÁZAT
E vers ajánlata szerint a yoga gyakorlásához az embernek először is el kell
zárnia az érzékkielégítés minden ajtaját. Ezt a gyakorlatotpraty<ih<irá -nak,
vagyis „az érzékek visszatartását a tárgyaiktól"-nak hívják. Az ismereteket
adó szervek - a szem, fül, orr, nyelv és tapintás - felett teljes uralmat kell
szerezni, nem szabad azokat érzékkielégítésre használni. Ily módon válik
lehetségessé a szívben az elmét-a Felsőlélekre összpontosítani, és az életerőt
a fej felső részébe emelni. Erről a folyamatról a Hatodik Fejezet ír
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részletesen. Előzőleg már olvashattuk, hogy ez a folyamat nem praktikus a
mai korszakban. Napjainkban a Kr�i:ia-tudat az ajánlatos és egyben legjobb
folyamat Ha valaki képes elméjét az odaadó szolgálatban állandóan
Kr�i:iára rögzíteni, annak nagyon könnyű a zavartalan transzcendentális
transzban, vagyis a samadhiban megmaradnia.
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om ity ekdk$aram brahma
vydharan mdm anusmaran
yal:z praydti tyajan deham
sa yati paramdm gatim

om -omkara ( az A, U és M betűk kombinációja); iti-ily módon; eka
ak$aram - a legfelsőbb, az elpusztíthatatlan; brahma abszolút; vyáha
ran -vibrálva; mdm -Rám ( Kr�i:iára); anusmaran- emlékezve; yal:z 
bárki; prayati-eltávozik; tyajan -feladván; deham -( ezt) a testet; saJ:z-ö;
ydti-eléri; paramdm -a legfelsöbbet; gatim -célt
-

FOR D ÍTÁ S
Ha a yogát elsajátító és a betűk tökéletes kombinációjából eredő szent
om szótagot vibráló személy teste elhagyásakor az Istenség Legfelsőbb
Személyisé:gére gondol, akkor minden bizonnyal a lelki bolygókra jut.

MAGYARÁZAT
Ez a veirs világosan kijelenti: az om és Srt Kr�i:ia nem különböznek
egymástól. Az om Kr�1,1a személytelen aspektusának (a Brahmannak)
hangvibráci. ój a, így a Hare Kr�i:ia mantra ezt a szót is tartalmazza. Az Í rások
ebben a korszakban félreérthetetlenül a maMmantra vibrálását ajálnják. Ha
valaki a Haire Kr�i:ia mantra vibrálása közben hagyja el testét, akkor a lelki
bolygókra jat. Kr�i:ia bhaktái az Ő bolygójára, vagyis a Goloka Vrndavanára
kerülnek, mz imperszonalisták pedig a brahmajyotiba. A Kr�i:ia egyébb
transzcendentális formáját imádó bhakták a lelki világ megszámlálhatatlan
bolygóinak„ a Vaikui:il}ta bolygók egyikére kerülnek.
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3R�r: �ij � irt �1' H�: 1
((� �l{: lJT� �g� lJTitR: l l �'clll
ananya-cet<i}J satatam
yo m<im smarati nityafo}J
tasy<iham sulabha}J p<irtha
nitya-yuktasya yogina}J

ananya-cet<i}J-eltérés nélkül; satatam- mindig; ya}J- bárki ; m<im
Rám ( Kr�i:iára); smarati-emlékezik; nityafo}J -rendszeresen; tasya 
számára; aham -Én; sulabha}J-nagyon könnyen (elérhető); p<irtha -óh,
Pftha fia; nitya -rendszeresen; yu ktasya -elfoglalt; yogina}J -a bhaktáé
FORD ÍTÁ S
Ó h, Prtha fia, aki szüntelenül Rám gondol, könnyen el is ér Engem,
mert az ilyen személy állandóan odaadó szolgálatban él.

MAGYARÁZAT
Ez a vers a Legfelsőbb Személy szeplőtlen bhaktáinak bhakti-yogájáról
ír. Az előző fejezet négyféle kezdő bhaktáról írt: a boldogtalanról, a
kíváncsiról, az anyagi javakra vágyóról és a spekuláló filozófusról. Az eddigi
fejezetek különféle folyamatokról írtak, amelyekkel fel lehet szabadulni az
anyagi kötelékekből (karma-, }l'i<ina- és a$(<iriga-yoga ). Ez a vers a tiszta
bhakti-yogát említi, ami nem keveredik más folyamattal. A tiszta bhakti
yoginak Kr�i:ián kívül nincs más kívánsága. Az anyagi világ felsőbb
bolygóira sem szeretne eljutni, sőt még az anyagi kötelékekből való
felszabadulás után sem sóvárog. A tiszta bhakta tehát vágyak nélküli. A
Caitanya-carit<imrta az ilyen személyt ni$k<imának, vagyis önérdek
nélkülinek hívja. Csak az ilyen bhakta érhet el tökéletes békét, s nem az, aki
személyes nyereségre törekszik. A tiszta bhakta egyetlen kívánsága, hogy a
Legfelsőbb Személynek örömöt szerezzen. Kr�i:ia ezért mondja, hogy Ő t
könnyen elérik, akik rendíthetetlen odaadással szolgálják. A bhakta képes
a Legfelsőbb bármelyik transzcendentális formáját szolgálni, s őt nem érik
azok a problémák, melyek a más yogafolyamatok gyakorlóit A bhakti-yoga
nagyon egyszerű, tiszta és könnyen végezhető. Csupán magával a Hare
Kr�r:ia mantra vibrálásával is el lehet kezdeni. Kr�r:ia nagyon kegyes az Ő t
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szolgálók iránt, s különféleképpen segíti a teljesen meghódolt bhaktát az Ő
igazi megértésében. Elegendő értelmet ad neki, hogy elérhesse Ő t lelki
birodalmában.
A tiszta bhakta különleges ismertetőjele, hogy időt és teret figyelmen kívül
hagyva mindig Kr�r.iára gondol. Ebben semmi sem akadályozhatja meg.
Feladatát kész végrehajtani mindenhol, minden időben. Néhányan azt
állítják, hogy egy bhaktának a szent helyek valamelyikén kellene élnie ( mint
például Vrndavanában), ahol azelőtt Kr�r.ia is élt. A tiszta bhakta azonban
bárhol élhet, mert odaadó szolgálata által mindenhol képes Vrndavana
atmoszférát teremteni. Srt Advaita így szólt az Ú r Caitanyához: „ Óh, Uram,
bárhol is legyél Te - ott van Srt Vrndavana". A tiszta bhakták, akik
számára Kr�r.ia legkönnyebben elérhető, jellemzői, hogy állandóan Kr�r.iára
emlékeznek, Rajta meditálnak.
A Bhagavad-glt<i minden más folyamatnál jobban ajálnja a bhakti-yogát.
A bhakti-yogfk általában ötféle módon viszonyulnak Kr�r.tához: l .) a s<inta
bhakta odaadó szolgálata semleges; 2.) a d<isya-bhakta szolgaként viszo
nyul Istenhez; 3 .) a s<ikhya-bhakta barátja; 4.) a v<itsalya-bhakta szülője és
5.) a m<idhurya-bhakta pedig intim szeretője a Legfelsőbb Személynek. A
tiszta bhakta ezen öt viszony valamelyikében transzcendentális szerető
szolgálatot végez Istennek. Sohasem feledkezik meg Róla, így számára
Kr�r.ia könnyen elérhető. Egy pillanatra sem felejti el Kr�r.tát, és Kr�r.ia sem
feledkezik meg róla soha. Ebben a nagy áldásban az részesül, aki a Kr�r.ia
tudat folyamatát végzi, s a Hare Kr�r.ia mahamantrát vibrálja.

1 5 . VERS

+ugq� �91�--+t �:��m�'{ I
;rt��

+t(l�+tM:

� 'R'Ji ttm:

1 1 ��

m<im upetya punar janma
dul)kh<ilayam as<isvatam
n<ipnuvanti mah<itm<inal)
samsiddhim paramam gat<il}

m<im - E ngem; upetya - e lérve; punal) - i smét; jan m a - születés;
dul)kha-<ilayam -szenvedések helye; as<isvatam-ideiglenes; na -soha
sem; apnuvanti -eljutnak; mah<itm<inal)-a nagy lelkek; samsiddhim
tökéletességet; param<im -a végsőt; gat<il} -elértek
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FORD ÍTÁ S

A nagy lelkek, az odaadó yogik, miután elértek Engem, soha többé
nem térnek vissza ebbe a szenvedésekkel teli, átmeneti világba, mert már
abszolút tökéletességhez jutottak.
MAGYARÁZAT
Az ideiglenes anyagi világ a születés, betegség, öregség, halál és a többi
szenvedés színhelye. Így érthető, hogy aki már elérte a legfőbb tökéletessé
get és a legfelsőbb bolygót, Goloka Vrndavanát, az nem akar visszatérni ide.
A legfelsőbb lelki bolygóról azt írják a Vedák, hogy az a legvégső cél, és túl
van az anyagi felfogóképességen.
A mahatmak az önmegvalósult, fejlett bhaktáktól kapják a transzcenden
tális üzenetet, s így fokozatosan kifejlesztik a Kr�i:ia-tudatú odaadó szolgála
tukat. Annyira elmélyednek benne, hogy nem kívánnak eljutni többé egy
anyagi bolygóra sem, sőt még a lelki égitestekre sem. Egyedül csak Kr�i:ia
társaságára vágynak, és semmi másra. Az ilyen nagy lelkek elérik az élet
legmagasabb tökéletességét. Ő k tehát az igazán nagy lelkek.

1 6. VERS

3ITTf�H!�WfT�'Air: �•Hittfü;{)s� 1
�Hl� ti 'liR<r �� wt Ff"� 1 1 � �11
<ibrahma-bhuvan<il fokai;
punar <ivartino 'rjuna
m<im upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate

<ibrahma -Brahma bolygójáig; bhuvan<it-a bolygórendszerektől; lo
k<i}J -bolygók; puna l; - ismét; <ivartina l; -visszaté rve ; arjuna -óh, Ar
juna; m<im -Hozzám; upetya - elé rve; tu-de; kaunteya-óh, Kunt! fia;
punal; -ismét; janma -születés; na-sohasem; vidyate -tapasztal

FORD ÍTÁ S
Az anyagi világ a legfelsőbb bolygótól a legalacsonyabbig a szenve
dések helye, ahol az ismétlődő születés és halál uralkodik. Ó h, Kuntí fia,
ha valaki eljut az Érr környezetembe, annak sohasem kell újra születnie.
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MAGYARÁZAT
Mielőtt eljutna Kr�l).a transzcendentális hajlékára, mindegyik yoglnak
(legyen bár karma-, jfi<ina- vagy hafha-yogi) el kell sajátítania a tökéletes
odaadást a Kr�1.1a-tudatban, ill. bhakti-yogában . Így sohasem fognak
visszatérni az anyagi világba. Ellenben azok, akik a félistenek bolygóira,
vagyis a felsőbb bolygókra jutnak, később kénytelenek lesznek visszatérni a
születés és halál ismétlődő körfolyamatába. Ahogyan a Föld emberei a
felsőbb bolygókra jutnak, úgy az ott élők, mint pl. B rahmaloka, Candraloka
és Indraloka lakosai, visszakerülnek a Földre. A Kafha Upani�ad ajánlotta
paficagni-vidya áldozatot végző ember Brahmalokára juthat, ám ha ott sem
műveli a Kr�l).a-tudatot, akkor vissza kell térnie a Földre. Viszont, akik a
felsőbb bolygókon tovább fejlesztik a Kr�l).a-tudatot, egyre fejlettebb
égitestekre kerülnek, majd az univerzum megsemmisülésekor az örökkévaló
lelki világba jutnak. Az anyagi világ megsemmisülésekor Brahma és a
tanítványai, akik állandóan Kr�l).a-tudatúak, mind a transzcendentális
világba kerülnek, az óhajuk szerinti lelki bolygóra.
1 7 . VERS

�nt��•1q4�it��tJJ) �: 1
nílr ���t ij-sW1�� �: 1 1 {'911
sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahma1JO vidulJ.
ratn"m yuga-sahasrantam
te 'ho-ratra-vido janalJ.

sahasra -ezer; yuga - korszak; prayantam -beleértve; ahalJ. -napot;
yat-azt; brahma�zalJ. - B rahmáét; vidu!J.-tudd hát; r<itrim -éjszaka;
yuga -korszak; sahasra-antam -az ezer végeztével; te -az; ahalJ.-ratra
nap és éjszaka; vida lJ. - megért; janalJ. -nép

FORDÍTÁS
Ezer földi korszak B rahma egy napja, másik ezer egy éjszakája.

MAGYARÁZAT
Az anyagi univerzum időtartama korlátozott, és a kalpák köréből áll. Egy
kalpa Brahma egy napja, ami ezer catur-yugából áll. Négy yuga vagy
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korszak együtt - Satya, Treta, Dvapara és Kali - képez egy catur-yugát
vagy mahá-yugát. A Satya-yuga egymillió-hétszázhuszonnyolcezer évig
tart. Ezt a korszakot erkölcsi tisztaság, bölcsesség és vallásosság jellemzi, a
tudatlanságnak és a bűnnek szinte nyoma sem található. A bűn a Treta
yugában kezdődik, ami egymillió-kétszázkilencvenhatezer évig tart. A
Dvapara-yugában még nagyobb méreteket ölt, s ezzel párhuzamosan
hanyatlik a vallásosság és az erkölcsösség. Ez a korszak nyolcszázhatvan
négyezer évig tart. A negyedik a Kali-yuga, amelyben ma élünk. Ez a yuga
összesen négyszázharminckétezer évig tart 1 • Jellemzöje: felettébb sok
küzdelem, általános tudatlanság, vallástalanság és bűn, valamint az igazi
erény majdnem teljes kiveszése. Ebben a korszakban a bűn oly magasra hág,
hogy a yuga végén megjelenik Maga a Legfelsöbb Kalki avataraként,
elpusztítja a démonokat, megmenti bhaktáit, valamint elkezdi a következö
Satya-yugát. Ily módon ismétlődik a yugák körfolyamata. A négy yuga ezer
köre alkotja tehát Brahma, a teremtő félisten egy napját, s ugyanennyiböl áll
egy éjszakája is. Háromszázhatvan nap és éjszaka alkot egy évet. Brahma
száz évig él, azután ö is meghal. Ez a száz év a mi éveinkkel számolva
háromszáztizenegybillió-negyvenmilliárd ( 3 1 1 040 OOO OOO OOO) évet tesz
ki. E számítás alapján Brahma élete csodálatosnak és véget nem érönek
tűnik, ám az örökkévalóság szemszögéböl nézve csak röpke pillanat. Az
Okozati-óceánból megszámlálhatatlan sok Brahma kel életre, és tűnik el
ismét, mint buborékok a tengerben. Brahma és a teremtése is az anyagi
világegyetem része, ezért mindenketten állandó változásnak vannak kitéve.
Más szóval, az anyagi urniverzwnban még Brahma sem mentes a születéstöl,
betegségtől, öregkortól és haláltól. Ugyanakkor a kozmosz igazgatásával
közvetlenül szolgálja a Legfelsöbb Személyt, ezért halála után azonnal
felszabadul. A magasrangú sannyasik következö életükben az anyagi
univerzwn legmagasabbrendű bolygóján, Brahmalokán születnek meg. Ez
Brahma lakhelye, ami mindegyik felsöbb égitestnél hosszabb ideig létezik.
Az anyagi természet törvényei alapján azonban idövel Brahmának és
bolygója többi lakosának is meg kell halnia.
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avyakt<id vyaktaya}J. sarv<i}J.
prabhavanty ahar-<igame
r<itry-<igame praliyante
tatraiv<ivyakta-samjflake
avyakt<it-a megnyilvánulatlanból; vyaktaya}J. -élőlények; sarv<i}J.
mind; prabhavanti teremtődnek; aha}J.-<igame-a nap kezdetén; r<itri
<igame-az éj eljöttével; pra/iyante megsemmisülnek; tatra-akkor; eva 
bizonyára; avyakta -a megnyilvánulatlan; samjflake hívják
-

-

-

FORDÍTÁS
Brahma napjának hajnalán élőlények sokasága kel életre, alkonyán
pedig minden megsemmisül.

MAGYARÁZAT
A kevésbé értelmes jivák igyekeznek az anyagi világban maradni, s így a
vágyaik szerint hol a felsőbb, hol pedig az alsóbb bolygókra vándorolnak.
Brahma napjának ideje alatt aktívak, az éj eljövetelével viszont „meg
semmisülnek". Napközben különféle testeket kapnak az anyagi cselekedetek
végrehajtásához, de az éjszaka jöttével minden test elpusztul. A jivák
összetömörítve Vi�l)u lelki testében maradnak, s Brahma napjának hajnalán
ismét megnyilvánulnak. Mindent összefoglalva: Brahma élete végével
fizikailag minden élőlény megsemmisül, és megnyilvánulatlan állapotban
marad sok millió évig, míg az új Brahma születésekor ismét meg nem
nyilvánulnak. Ily módon tartja foglyul a jivákat az anyagi világ. Ellenben
azok az okos emberek, akik elkezdik a Kr�Qa-tudatot, és odaadó szolgálatot
végeznek, valamint vibrálják a Hare Kr�l)a mantrát, még ebben az életükben
Kr�l)a lelki bolygójára jutnak, ahol örökkévaló boldogság várja őket Ezek a
jivák nem fognak mégegyszer megszületni az anyagi világban.
1 9. VERS

bhüta-gr<ima}J. sa ev<iyam
bhütv<i bhütv<i pra/iyate
r<itry-<igame 'vafo}J. p<irtha
prabhavaty ahar-<igame
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bhüta-grámal) -az élőlények összessége; sal) -ők; eva -bizonyára;
ayam -ezt; bhütvá-bhütvá-újra meg újra (megszületve); pra /fyate -meg
semmisülve; rátri- éjszaka; ágame -kezdetével; avasal) - automatikusan;
pártha-óh, PrtM fia; prabhavanti-megnyilvánulnak; ahal) -a nap;
ágame kezdetével
FORDÍTÁS
Ó h, Partba, újra meg újra jön a nap, élénk lények tömegét hozván, de
a következő éjszakára mind eltűnik reménytelenül.


-
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paras tasmát tu bhávo 'nyo
'vyakto 'vyaktát sanátanal)
yal) sa sarve$U bhüte$U
nasyatsu na vinasyati

paral)-transzcendentális; tasmát- abból; tu-de; bhával)- természet;
anyal) -másik; avyaktal)-megnyilvánulatlan; avyaktát-a megnyilvánu
latlanból; sanátanal) -örökévaló; yal)-az; sal) -ami; sarve$u -minden
hez; bhüte$U -megnyilvánulthoz; nasyatsu -elpusztitotthoz; na -sohasem;
vinasyati-elpusztul
FORDÍTÁS
Ám létezik egy másik természet is, amely ehhez a megnyilvánult és
megnyilvánulatlan anyaghoz képest örök, transzcendentális, páratlan és
sohasem semmisül meg. Az a világ még akkor is megőrzi eredeti létét,
amikor ebbeQ a világban már minden megsemmisült.



MAGYA RÁZAT
Kr�i;ia felsőbbrendű lellú energiája transzcendentális és örökkévaló, nem
folyásolja be a Brahma napjának és éjjelének váltakozásai szerint hol
megnyilvánult, hol pedig megnyilvánulatlan anyagi természet. Kr�i;ia fel
sőbbrendű energiája minőségileg teljes ellentéte az anyagi természetnek. A
felsö- és alsórendű természetről a Hetedik Fejezet ír.
„
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avyakto 'k$ara ity uktas
tam <ihu}J param<im gatim
yam pr<ipya na nivartante
tad dh<ima paramam mama

avyakta}J -megnyilvánulatlan; ak$ara}J-elpusztíthatatlan (maradandó);
iti-így; ukta}J -mondják; tam -ami; <ihu}J -ismert; paramam -végső4
gatim -cé14 yam - ami4 prapya -elérve; na -sohasem; nivartante-visz
szajön; tat-az; dhama-hajlék; paramam-legfelsöbb; mama-Enyém

FORDÍTÁ S
Azt a legfelsőbb világot megnyilvánulatlannak és múlhatatlannak
hívják. Az az É n felsőbb hajlékom, s a legvégső cél. Aki egyszer eljut
oda, nem tér vissza többé.
MAGYARÁZAT
Kr�i:iának, az Istenség Személyiségének hajlékát a Brahma-samhit<i
cintama1Ji-dh<ima -ként, vagyis olyan helyként írja le, ahol minden kívánság
teljesül. Azt a legfelsőbb lelki bolygót Goloka Vrndavanának hívják. Ott a
paloták csodakövekböl, vagyis ún. bölcsek kövéből vannak. A fák „kíván
ságfák", melyek óhaj szerint bármilyen étellel szolgálnak, a tehenek pedig
surabhi tehenek, vagyis korlátlan mennyiségű tejet adnak. Goloka Vrndava
nán sok ezer szerencseistennő ( Lak�mI) szolgálja Govindát, az elsődleges
Urat, minden ok okát, aki fuvoláján játszik (venum kvanantam : Bs. 5 . 30.).
Transzcendentális teste vonzóbb, mint bármi más az anyagi és lelki
világban. Szeme gyönyörű, mint a lótuszvirág szirma, testének színe az
esőfelhőéhez hasonló. Olyan gyönyörűséges, hogy szépsége túltesz sokezer
Cupidó együttes szépségén. Sáfrányszínű ruhába öltözik, nyaka körül
virágfüzért, hajában pedig pávatollat hord.
A Bhagavad-gftában Srt Kr�i:ia csupán egy kis bepillantást ad személyes
hajlékába, a lelki birodalom legfelső bolygójába. Részletes leírást aBrahma
samhitában találhatunk. A Védikus Irodalom kij elenti: semmi sem maga
sabbrendű Kr�i:ia hajlékánál, ami egyben a legvégső cél is. Ha valaki eljut
oda, sohasem fog többet visszatérni az anyagi világba. Kr�i:ia transzcen-
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dentális hajléka és Maga Kr�i:ia között nincsen különbség, mert mindkettő
azonos tulajdonságú. Földünkön is van egy Vrndavana, Delhitől kilencven
mérföldnyire délkeletre, ami a lelki világ Goloka Vrndavanájának mása. Srt
Kr�i:ia e faluban és környékén, Mathura körzetében nyilvánította ki
transzcendentális kedvteléseit, amikor ötezer évvel ezelőtt alászállt a
Földre.
22. VERS
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puru:ja}J sa para}J pdrtha
bhaktya labhyas tv ananyaya
yasyanta}Jsthani bhütani
yena sarvam idam tatam
puru:ja}J -a Legfelsőbb Személyiség; sa}J - Ő ; para}J-a Legfelsőbb
( akinél senki sem hatalmasabb);partha -óh, Prtha fia; bhaktya-az odaadó
szolgálat által; labhya}J-elérhető; tu-de; ananyaya-szeplőtlen, vegyítet
len; yasya - Övé; anta}Jsthani-belül; bhütani-(ez az egész) anyagi
megnyilvánulás; yena-aki által; sarvam -minden; idam-látható; tata m 
szétosztott
FORDÍTÁS

A mindenkinél hatalmasabb Istenség Legfelsőbb Személyiségét
kizárólag vegyítetlen szeretettel lehet elérni. Habár lelki hajlékán
tartózkodik, mégis áthat mindenen, és Ő benne van minden, ami létezik.
MAGYARÁZAT
Az előző vers világosan kij elentette, hogy a legvégső cél Kr�i:ia, a
Legfelsőbb Személy hajléka, ahonnan nincs visszatérés. A Brahma-samhita
a legfelső hajlékot ananda-cinmaya-rasá -nak írja le, vagyis olyan helynek,
ahol minden teljes lelki gyönyör, semmi sem anyagi. Minden változatosságot
a lelki üdvösség jellemez, s minden Maga a Legfelsőbb Istenség lelki
kiterjedése. Ezt már a Hetedik Fejezet megmagyarázta. Habár Kr�i:ia mindig
transzcendentális hajlékán marad, energiái által mégis áthat mindent, így az
anyagi világot is. Ő tehát lelki és anyagi energiái által mindenhol, a lelki és
az anyagi világban is jelen van. Yasyanta}Jsthani azt jelenti, hogy a lelki
vagy pedig az anyagi energia révén Ő tart fenn mindent.
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Ez a vers félreérthetetlenül kihangsúlyozza, hogy csakis bhakti, vagyis
odaadó szolgálat által juthat el valaki a Vaiku1.1tha bolygórendszerbe. Ott
Kr�1.1a sok millió teljesértékü, lelki formája létezik, de Legfelsőbb Istenség
csak egy van, s az Kr�1.1a. Kiterjedései négykarúak, és Ő k uralkodnak a
megszámlálhatatlan lelki bolygón. Mindegyiket sajátságos néven ismerik:
Puru�ottama, Trivikrama, Ke5ava, Madhava, Aniruddha, Hr�Ikesa, Sailkar
�a1.1a, Pradyumna, S rtdhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Naraya1.1a,
Vamana, Padmanabha stb. Ezek a teljesértékű kiterjedések falevelekhez
hasonlíthatók, Kr�1.1a pedig magához a fához. Kr�1.1a tehát mindig Goloka
Vrndavanán lakozik,de mindent-átható képessége által hibátlanul igazgatja a
lelki és anyagi univerzum ügyeit.
23 . VERS
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yatra kci/e tv anavrttim
avrttim caiva yoginab
prayata yanti tam kalam
vak$yfimi bharatar$abha
yatra -abban; kcile-idöben; tu -de; anavrttim -nincs visszatérés;
avrttim -visszatérés; ca -is; eva-bizonyára; yoginab-a különféle yogiké;
prayatab -az elmenö; yanti-eltávoznak; tam -azt; kalam-időt; vak$yfi
mi-1e fogom írni; bharatar$abha -óh, Bharaták legjobbja

FORDÍTÁS
Ó h, Bharaták legjobbja, most a különböző időpontokat magyarázom
el neked, amikor az ember örökre, vagy pedig csak egy időre hagyja el
ezt a világot.
MAGYARÁZAT
A Legfelsőbb Személy vegyítetlen bhaktái, a teljesen meghódolt lelkek
nem törődnek azzal, hogy milyen folyamattal, s mikor hagyják el testüket.
Mindent Kr�1.1ára bíznak, s így könnyen és boldogan térnek vissza az
Istenséghez. A nem tiszta yoglknak, akik ehelyett olyan lelki megvalósítástól
függnek, mint például a karma-yoga, jfiana-yoga, ha{ha-yoga stb., a
megfelelő időben kell elhagyniuk testüket, máskülönben vissza kell térniük a
születés és halál világába.
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A fejlett yogI képes kiválasztani a megfelelő helyet és időt, s így saját
akaratától irányítva hagyja el az anyagi világot. Kevésbé tökéletes lévén
azonban a természet törvényei kényszerítik teste elhagyására. A következő
versekben Kp�i:ia leírja a test elhagyására legmegfelelőbb időpontot, amikor
az ember nem kényszerül majd visszatérni többé.
Acarya Baladeva Vidyabhü�ai:ia szerint az itt használt ka/a szanszkrit szó
az idő félistenére utal.
24. VERS
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agnir jyotir aha/; suk/al;
$ar.z-masa uttarayar.zam
tatra prayata gacchanti
brahma brahma-vido janal;

agnil; -tüz; jyotil; -fény; ahal; -nap; faklal; -fehér; $af-masal; -hat
hónap; uttarayar.zam - amikor a Nap az északi féltekén jár; tatra -ott;
prayatal; -akik elmennek; gacchanti -eltávoznak; brahma-az Abszolút;
brahma-vidal; -az Abszolútat ismerők; janal; -személyek
FORDÍTÁS
A Brahmant ismerők kedvező pillanatban, a tűzisten hatásának ideje
alatt, fényben, a holdvilágos két hét és a Nap északi pályájának hat
hónapja alatt távoznak el e világból.
MAGYARÁZAT
Amikor tűzről, fényről, Napról és Holdról olvasunk, meg kell értenünk,
hogy ezeknek a félistenei rendezik el a lélek szabad útját. A halál beállta után
a jiva új életet kezd. Ha valaki a fentiekben leírt időben hagyja el testét, az
eljuthat a személytelen brahmajyotiba. A fejlett yogik képesek kiválasztani a
megfelelő időt és helyet testük elhagyasára. Más yogik, akik nem rendel
keznek ilyen képességgel, kényszerítve lesznek a születés és halál körfo
lyamatába való visszatérésre, hacsak a szerencsés véletlen folytán nem a
megfelelő időben hagyják el testüket. Azonban a tiszta Kr�i:ia-tudatú bhakta
számára ez a veszély nem létezik, akár kedvező, illetve kedvezőtlen időben,
akarva vagy akaratlanul hagyja el testét.
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25. VERS

dhumo ratris tatha krpJ.alJ
$a1J.-mdsa dak$i1J.dyanam
tatra candra m asa m jyotir
yogi prapya nivartate
dhumalJ-füst; ratrilJ -éjszaka; tatha-is; kr$1J.alJ -a holdnélküli két hét;
$a{-masalJ-hat hónap; dak$i1J.a-ayanam-amikor a Nap a déli féltekén jár;
tatra -ott; candramasam-a Hold; jyotilJ - fény; yogi-a yogi; prapya
elérve; nivartate-visszatér
FORD ÍTÁ S
A yogi ismét visszatér, ha a füst, az éjszaka, a holdfogyatkozás két
hete és a Nap déli pályájának hat hónapja alatt hagyja el ezt a világot,
illetve ha a Holdra jut.
MAGYARÁZAT

A Srimad-Bhagavatam Harmadik É nekében azt olvashatjuk, hogy a
gyümölcsöző cselekedetekben és a különféle áldozatok végrehajtásában
ügyes emberek haláluk után a Holdra jutnak. Ezek a magasztos lelkek a
félistenek időszámításával mérve körülbelül tízezer évig élnek ott, és a
soma-rasa italt fogyasztva élvezik az életet. Bizonyos idő elteltével azonban
ők is visszatérnek a Földre. Eszerint a Holdon fejlett civilizációjú élőlények
lakoznak, csak a durva érzékek által nem lehet észlelni őket.
26. VERS
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5ukla-k!$1J.e gati hy ete
jagatalJ sasvate m ate
ekaya yaty anavrttim
anyayavartate p una lJ
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suk/a -fény; kr$�e-sötétben; gatf-eltávozván; hi-bizonyára; ete
mindezek; jagatal;.-az anyagi világé; sásvate-a Vedákban; mate
véleményük szerint; ekayá-egyikben; yáti- megy; anávrttim -nincs
visszatérés; anyayá-a másikban; ávartate-visszajön; punal;. -ismét

FORD ÍTÁ S
Az anyagi világegyetem elhagyásának két módjáról írnak a Vedák. Az
egyik világosságban, a másik sötétségben történik. A világosságban
távozó nem jön vissza, míg a sötétségben elmenönek vissza kell térnie.
MAGYARÁ ZAT
Acarya Baladeva Vidyabhű�ru:ia a Chandogya-Upani$adból az eltávozás
és visszatérés ugyanilyen leírását idézi, s hozzáteszi: a munka gyümölcseiért
dolgozók és a spekuláló filozófusok Uöanik) időtlen idők óta jönnek és
mennek ily módon. Végső felszabaduláshoz sohasem jutnak, mivel nem
hódolnak meg Kr�Qa előtt

27. VERS
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naite srtf pártha jánan
yogf muhyati ka.SCana
tasmát sarve$U kále$U
yoga-yukto bhavárjuna

na -sohasem; ete-ezek; srtf-különféle utak; pártha -óh, Prtha fia;
jánan -még ha tudják is; yogf-lsten bhaktái; muhyati-megtéveszt;
kascana-bárki; tasmát-ezért; sarve$u-mindenben; kále$u -időben;
yoga-yuktal;. -elfoglalt a Kr�Qa-tudatban; bhava -legyél; arjuna-óh,
Arjuna

FORD ÍTÁ S
Ó h, Arjuna, a bhakták ismerik e két utat, és sohasem kerülnek
tévhitbe. Ezért gyökerez z szilárdan az odaadásban !
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MAGYARÁZAT
Kmia itt azt tanácsolja Arjunának, hogy ne törődjön azokkal a különféle
utakkal, amelyeken a lélek elhagyhatja az anyagi világot. A Legfelsőbb
Személy bhaktájának nem szabad aggódnia afelől, miképpen hagyja el a
testét. A bhakta mélyüljön el rendíthetetlenül a Kmia-tudatban, és vibrálja a
Hare Kr�i:ia mantrát. Tudnia kell jól, csak felesleges probléma e két út miatt
nyugtalankodnia. A legjobb a Kr�i:ia-tudatban való elmélyülés, és a teljes
önátadás az Ő szolgálatában. Ez a biztos és egyenes útja a lelki világba
jutásnak. Ebben a versben a yoga-yukta szó különösen nagy jelentőségű.
Aki állandóan, minden tettében Kr�i:ia-tudatú, az szilárd a yogában. Srt
Rüpa Gosvami azt tanácsolja: Ne kötődjék az ember az anyagi világhoz,
itassa át minden tettét a Kr�i:ia-tudat. Ily módon lehet elérni a tökéletességet.
A bhaktát ezért nem zavarják a test elhagyásának különféle útjairól szóló
leírások, mert tudja, hogy az odaadó szolgálat garantálja eljutását a legfelső
hajlékra.
28. VERS

vede$U yajfie$U tapal)su caiva
d<ine$U yat purJ.ya-pha/am pradi${am
atyeti tat sarvam idam viditv<i
yogf param sth<inam upaiti c<idyam
vede$U - a Vedák tanulmányozásában; yajfie$U-a yajöák, vagyis áldo
zatok végrehajtásában; tapal)su-a különféle önfegyelmező gyakorlatokban;
ca -is; eva -bizonyára; d<ine$u -adományozásban; yat -ami; pu!J.ya
pha/am-a jámbor munka gyümölcse; pradi${am -irányított; atyeti-túljut;
tat-azon; sarva m -mindent; idam-ezeket; viditv<i-tudván; yogf-a
bhakta; param-legfelsőbbet; sth<inam - hajlékot; upaiti-elé ri ; ca-is;
<idyam -eredeti
FORD ÍTÁ S
Az odaadó szolgálat útját járó személy nincs megfosztva az olyan
eredményektől, melyek különben a Vedák tanulmányozásából, az
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önsanyargató áldozatok végzéséből, adományozásból vagy filozófiai és
gyümölcsöző cselekedetekből származnak. Ö végül is eljut a transzcen
dentális világba.

MAGYARÁZAT
Ez a vers a Hetedik és Nyolcadik fejezetet foglalja össze, amelyek a
Kr�r:ia-tudatról és az odaadó szolgálatról szólnak. A Vedákat hiteles lelki
tanítómester vezetése alatt kell tanulmányozni, és az ő felügyelete alatt sok
önfegyelmező és vezeklő gyakorlatot kell végezni. A brahmacarl éljen
mindig a lelki tanítómesterrel, legyen szolgája és házról-házra járva koldulja
az élelmet. A kapott ételt vigye mestere elé, csak az ő felszólítására egyen, s
ha a guru netalán egész nap nem szólna az evésről, akkor a tanuló böjtöljön.
Mindez csupán néhány azokból a védikus utasításokból, melyeket egy
brahmacarlnak be kell tartania.
Miután ötéves korától kezdve húsz éven át tanulta a Vedákat lelki
tanítómesterétől, a brahmacan tökéletes jelleművé válik. A Vedák tanulmá
nyozása nem a „karosszék"-spekulálók szórakozására, hanem jellemfor
málásra való. Kiképzése után a brahmacarl megházasodhat, és beléphet a
grhastha életrendbe. Házasemberként sok yajiiát kell végrehajtania, és
tovább kell törekednie a lelki tudás gyarapítására. A házas élettől való
visszavonuláskor a vanaprastha rendbe lép, amely oly szigorú tapasyákkal
jár, mint például erdőben élés, faháncsba öltözködés, szakáll növesztése stb.
A brahmacarl, grhastha, vanaprastha és végül sannyasa rend követésével az
ember az élet tökéletes síkjára emelkedik. Ezután némelyik a felsőbb
bolygók valamelyikére kerül, s ha ott még többet fejlödik, akkor felszabadul,
és eljuthat a lelki világba, pontosabban a személytelen brahmajyotiba, vagy
a Vaikur:iPia bolygókra, esetleg Kr�r:ialokára. Ez a Védikus Irodalom által
kijelölt fokozatos út.
A Kr�r:ia-tudatban ellenben az a csodálatos, hogy az ember az odaadó
szolgálat végzésével egycsapásra túlhaladja a különféle rendek minden
rituációjával elért eredményét.
A Bhagavad-git<i Hetedik és Nyolcadik Fejezetét nem a tudományosság
és intellektuális spekuláció által kell megpróbálnunk megérteni, hanem
azáltal, hogy tiszta bhaktától halljuk. A Bhagavad-gft<i lényegét a Hatodik
Fejezettől kezdődő és a Tizenkettedik Fejezettel záródó rész alkotja. Ha
valaki elég szerencsés ahhoz, hogy a bhakták társaságában megértse a
Bhagavad-gft<if - főleg a középső hat fejezetet -, akkor élete azon
nyomban dicsővé válik, túl a tapasyák, yajiiák, adományozások, spekulációk
stb. minden eredményén. A Bhagavad-gftát tehát a bhaktáktól kell
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megtanulni, mert csakis ők érthetik meg teljesen, mint ahogy azt a Negyedik
Fejezet elején is olvashatjuk. Hitnek azt nevezzük, amikor az ember nem az
intellektuális spekulálóktól, hanem a bhaktáktól hallja a Bhagavad-gltá
tanítását A bhaktákkal való társulás által az ember elkezdi az odaadó
szolgálatot, minek következtében fokozatosan megtisztul, minden kételye
szétfoszlik, és Kr�r:ia tettei, fonnája, kedvtelései, Neve stb. mind világossá
válnak előtte. A Bhagavad-gita tanulmányozása akkor lesz felettébb kelle
mes, ha az ember mentessé vált minden kétségtől. A fejlett síkon a bhakta
teljesen szerelmes lesz Kfg1ába. Ez az élet legtökéletesebb szintjének
kezdete, amely előkészíti a bhakta átjutását Kr�Qa lelki világban lévő
hajlékára, a Goloka Vrndavanába, ahol örökkévaló lelki gyönyört élvez.
Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srtmad-Bhagavad-gita
nyolcadik fejezetéhez, melynek címe: A Legfelsőbb elérése.

KILENCEDIK FEJEZET

A legbizalmasabb tudás

1. VERS
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sri bhagav<in uvaca

idam tu re gu hyarama m

pravak!jy<imy anasüyave
Jii<inam vijiiana-sahitam
yaj jiiatv<i mok!jyase'fabh<it
fri bhagav<in uvaca-a Legfelsőbb Ú r mondta; idam-ezt; tu-de; te
neked;guhyatamam -legtitkosabb;pravak!jy<imi-el fogom mondani; ana
süyave-a nem irigynek; jflanam -bölcseletet; vzjflana -megvalósított
tudás; sahitam-amivel; yat-amelyet; jnatv<i-megismerve; mok!jyase
meg fogsz szabadulni; afabhcit-az anyagi lét szenvedéseitől
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Kilencedik Fejezet
FORD ÍTÁ S

A Legfelsőbb S zemély szólt:
Kedves Arjunám, mivel te sohasem irigykedsz Rám, átadom neked a
legtitkosabb bölcseletet, melyet megismerve megszabadulsz az anyagi
lét szenvedéseitől.
MAGYARÁZAT
A bhakta annál jobban felvilágosul, minél többet hall a Legfelsőbb Ú rról.
A Srimad-Bhagavatam a következő folyamatot ajánlja: „Az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének üzenetei tele vannak energiával, amiket akkor
lehet megvalósítani, ha a bhakták maguk között a Legfelsőbb Istenségről
tárgyalnak. Miután ez megvalósított tudás, ezért nem lehet hozzájutni az
intellektuális elmélkedők és akadémikus tudósok társaságában."
A bhakták állandóan a Legfelsőbb szolgálatával foglalják le magukat.
Isten megérti a Kfg1a-tudatban tevékeny élőlény mentalitását és komoly
ságát, ezért megadja neki azt az értelmet, mellyel - a bhakták társaságában
- megértheti az Ő róla szóló tudományt. A Kr�i:iáról folyó társalgás nagyon
hatásos. Ha egy szerencsés embernek módjában áll társulni a bhaktákkal, és
megpróbálja megemészteni ezt a tudást, akkor biztosan haladni fog a lelki
megvalósításban. Sn Kr�i:ia lelkesíteni akarja Arjunát, hogy egyre magasabb
szintre fejlődjön az Ö szolgálatában, ezért feltárja előtte az eddigieknél még
titkosabb tudományt.
Az Első Fejezet többé-kevésbé bevezetése a könyvnek. A Második és
Harmadik Fejezet meghittnek írja le a tudást A Hetedik és Nyolcadik
Fejezet témái főleg az odaadó szolgálattal kapcsolatosak, s mert felvilágo
sítják az embert a Kr�i:ia-tudatról, ezért még bizalmasabbnak nevezhetők. A
Kilencedik Fejezet témái azonban a vegyítetlen, tiszta odaadásról szólnak.
Ezért hívják ezt a fejezetet a legbizalmasabbnak. Aki rendelkezik ezzel a
Kr�i:iáról szóló legbizalmasabb tudással, az természetesen transzcenden
tális, ezért - bár az anyagi világban van - nincsenek anyagi fájdalmai. A
Bhakti-rdsamrta-sindhu írja, hogy bár a Legfelsőbb Úr szerető szolgálatára
komolyan vágyó bhakta az anyagi lét feltételekhez kötött állapotában van,
mégis felszabadultnak kell tekinteni. A Bhagavad-gita Tizedik Fejezete
szerint is az odaadó szolgálatot végző személy már felszabadult.
A Kilencedik Fejezet első verse különösen nagy jelentőségű. A tudás
(idam jiianam ) a tiszta, odaadó szolgálatra utal, ami kilenc különböző
tettből áll: hallás, ismétlés, emlékezés, szolgálat, imádat, imádkozás,
engedelmeskedés, barátkozás és minden tulajdonnal való meghódolás Kr�i:ia
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előtt. Az odaadó szolgálat e kilenc részének gyakorlásával az ember
felemelkedik a lelki tudat, a Kr�r:ia-tudat síkjára. Ezt a Kr�r:iáról szóló
tudományt akkor lehet megérteni, amikor az ember szíve megtisztult minden
anyagi szennyeződéstől. Nem elegendő csupán annak megértése, hogy az
élőlény nem azonos az anyagi testtel, mert ez mindössze a lelki megvalósítás
kezdete. Azt, hogy lélek az énünk, akkor lehet megérteni, ha felismerjük a
testi és a lelki cselekedetek közötti különbséget.
A Hetedik Fejezet már tárgyalta az Istenség Legfelsőbb Személyiségének
fenséges hathatósságát, különféle energiáit, az alsóbb- és felsőbbrendű
természetet, valamint az anyagi megnyilvánulást. A Kilencedik és Tizedik
Fejezet Sri Kr�r:ia dicsőségéről fog szólni.
Ebben a versben az anasüyave szó is nagyon fontos. Á ltalában a
Bhagavad-gita magyarázói - sokszor nagy műveltségük ellenére is irigyek Kr�r:iára, az Istenség Legfelsőbb Személyiségére. Még a nagytudású
értelmiségiek is felettébb pontatlanul értelmezik a Bhagavad-gitát. M iután
irigyek Kr�r:iára, ezért magyarázataik mind hasznavehetetlenek. Egyedül az
Úr bhaktái által írt magyarázatok hitelesek. Ha irigy Kr�r:iára, senki sem
képes megmagyarázni a Bhagavad-gitát, sem tökéletes tudásban részesíteni
másokat. Aki ismeretlenül kritizálja Kr�r:ia természetét, az ostoba. Az ilyen
emberek magyarázatait teljesen el kell kerülni.
Ezek a fejezetek nagy hasznára válnak azoknak, akik megértették, hogy
Kr�r:i a a tiszta és transzcendentális Istenség Legfelsőbb Személyisége.

2. VERS
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rdja-vidy<i rdja-guhyariz
pavitram idam uttamam
pratyak$<ivagamariz dharmyam
susukhariz kartum avyayam

raja-vidya-az oktatás királya; r<ija-guhyam-a titkok királya; pavi
tram-a legtisztább; idam-ez; uttamam -transzcendentális; pratyak$a 
közvetlenül tapasztalt; avagamam -megértett; dharmyam -a vallás elve;
susukham -nagyon boldog; ka rtu m -végezni; avyayam örökkévaló
-
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Ez a tudás a bölcsesség királya, a legnagyobb titok az összes titok
közül. Ez a legtisztább tudás, örökkévaló, örömmel végezhető, és a
vallás tökéletessége, mert megvalósítása által közvetlen tapasztalatot
nyújt az önvalóról.

MAGYARÁZAT
A Bhagavad-git<i e fejezetét minden tudomány királyának nevezik, mert
ez a lényege minden előzőleg ismertetett filozófiának és doktrinának.
Indiának hét fő filozófusa van: Gautama, Kai:iada, Kapila, Yajflavalkya,
Sai:ic;lilya, Vaisvanara és végül Vyasadeva, a Ved<inta-sütra szerzője. A
filozófia vagy transzcendentális tudás terén tehát nincsen hiány. Az Úr itt
kijelenti: ez a fejezet minden tudás királya, és az összes olyan tudomány
lényege, amit a Vedák és a különféle filozófiák tanulmányozásából lehet
elsajátítani. Ez a legintimebb, ugyanis bizalmas vagy transzcendentális
tudás alatt a test és lélek közötti különbség megértését értjük. Valamennyi
bizalmas tudás az odaadó szolgálatban tetőzik.
Az embereket általában nem képezik ki a transzcendentális tudományról,
csupán a külső, materialista tudást tanítják. Ebből áll a közönséges oktatás, s
ennek oly sok válfaját tanulmányozzák: politika, szociológia, fizika, kémia,
matematika, asztronómia, technika stb. Világszerte nagy-nagy egyetemeken
oktatják ezeket, ám szerencsétlen módon egy egyetem vagy oktatási forma
sincs, ahol a lélekről szóló igazi tudományt tanítanák. Tudnunk kell
azonban, hogy a lélek a test legfontosabb része, enélkül a test értéktelen. Az
emberek mégis a testi létszükségletek fontosságát hangsúlyozzák, nem
törődvén az életfontosságú lélekkel.
A Bhagavad-git<i nagy hangsúlyt fektet a lélekre, főleg a Második
Fejezettől. Az Úr rögtön az elején figyelmeztet, hogy a test mulandó, míg a
lélek elpusztíthatatlan. Ez a tudás egyik bizalmas része: csupán megérteni
azt, hogy a lélek különbözik az anyagi testtől, s hogy természeténél fogva
változhatatlan, elpusztíthatatlan és örökkévaló. Ez a leírás azonban még
nem ad pozitív információt a lélekről. Néha az emberek abban a tévhitben
vannak, miszerint a lélek különbözik ugyan a testtől, ám a test halálával vagyis miután a lélek eltávozott a testből - elveszti személyiségét, és ily
módon semmivé válik. Ez a felfogás azonban nem igaz. Hogyan válhatna
tétlenné a test elhagyása után a különben annyira aktív lélek? Az mindig
aktív. Ha léte örökkévaló, akkor aktivitása is az, s a lelki világban végzett
tettei képezik a transzcendentális tudás legmeghittebb részét, ahogyan ez a
vers is utal rá.
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A Védikus Irodalom magyarázata szerint ez a tudás a legtisztább
tettekhez vezeti az embert. A Padma Purat;a az ember bűnös cselekvését
analizálja, megmagyarázza, hogy ez előző bűnös tetteinek tulajdonítható. A
gyümölcsöző tetteket végzők a bűnös visszahatások különféle formáiba és
fokozataiba bonyolódnak. A visszahatásoknak különféle fokozatai vannak.
Az elvetett mag például nem azonnal hajt ki, hanem csak hosszabb idő
után. Először megjelenik egy piciny, csirázó hajtás, ami évek múlva fává nő,
s csak akkor virágzik, és hoz gyümölcsöt. Növekedése akkor tekinthető
befejezettnek, amikor a magot elültető személyek képesek élvezni a fa
virágait és termését. Hasonlóan, a bűnös tett sem azonnal hozza meg
gyümölcsét. Lehet, hogy az ember már nem folytat vétkes cselekedetet, de
annak eredményeit vagy gyümölcseit még élvezi. Vannak tettek, melyek
visszahatásai továbbra is magként várnak a kihajtásra, míg mások már
meghozták a boldogtalanság és fájdalom formájában fogyasztható termései
ket, ahogyan ezt a Hetedik Fejezet is megmagyarázta.
Aki teljesen megszüntette bűnös tetteinek minden visszahatását, és mentes
az anyagi világ kettősségeitől, valamint csakis jámbor tetteket végez, az
hozzáfog Km1ának, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének odaadó szol
gálatához. Más szóval, akik ténylegesen a Legfelsőbb Úr odaadó szolgálatá
ban élnek, azok már megszabadultak a vétkes tettek minden visszahatásától.
Számukra minden bűnös visszahatás - Jegyen az mag, éretlen vagy érett
gyümölcs formájában - fokozatosan megszűnik. Tehát az odaadó szolgálat
tisztító ereje nagyon hatásos, ezért ezt pavitram uttamam nak nevezik.
Tamas az anyagi világra vagy sötétségre utal, így az uttamam jelentése: ami
transzcendentális az anyagi tettekhez képest. Néha úgy tűnik, mintha a
bhakták közönséges emberekhez hasonlóan cselekednének, ám ennek
ellenére az odaadó tetteket sohasem szabad anyagiaknak tekinteni. A
felvilágosult ember - aki jól ismeri az odaadó szolgálatot - tudja, hogy a
bhakták tettei nem materiálisak. Odaadással hajtják végre őket, ezért lelki
természetűek, és mentesek az anyagi természet kötőerőinek szennyezödésé
től.
Úgy mondják; az odaadó szolgálat végrehajtása annyira tökéletes, hogy az
ember azonnal észlelheti az eredményt. A gyakorlatban már többször
tapasztaltuk, hogy a Kr�1.1a Szent Neveit (Hare Kr�1.1a, Hare Kr�1.1a, Kr�1.1a
Kr�1.1a, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare)
vibráló ember idővel transzcendentális örömöt érez, és nagyon hamar
megtisztul minden anyagi szennyeződéstől. Ez valóban kimutatható. To
vábbá, ha valaki nemcsak hallja Isten dicsőségének leírását, hanem ezen
kívül megpróbálja terjeszteni az odaadó szolgálat üzenetét, vagyis ha aktívan
-
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részt vesz a Kr��a-tudat missziós tevékenységében, akkor érezni fogja, hogy
fokozatosan fejlődik a lelki életben. Ez a fejlődés nem függ semmiféle előző
iskolázottságtól vagy más anyagi képességtől. Maga a folyamat olyannyira
tiszta, hogy csupán végzésével megtisztul az ember. A Vedanta-sütra ezt az
alábbi szavakkal írja le:
prakafos ca karma1J.y abhyasat
„Az odaadó szolgálat olyannyira hatásos, hogy általa az ember kétség
telenül felvilágosul" (V.s. 3 .2.26.).
Narada például nagyon egyszerű családban, egy cseléd fiaként született,
és nem részesült oktatásban. Anyja munkája a nagy bhakták szolgálata volt,
s ebben Narada is segédkezett. Néha, amikor anyja távol volt, egymaga
szolgálta a kiváló bhaktákat. Maga Narada így beszél erről: „Szíves
beleegyezésükkel egyszer elfogyasztottam ételmaradékukat, s ezzel minden
bűnöm azon nyomban gyökerestől kiveszett. Ily módon szolgálva őket
szívem megtisztult, s attól fogva a transzcendentalisták valóságos természete
nagyon vonzóvá vált számomra." (Bhag. l .� .25 .) Narada elbeszéli tanít
ványának, Vyasadévának, hogy előző életében kisfiúként szolgálta a tiszta
bhaktákat, akik az esős időszak négy hónapja alatt annak a brahma�ának a
házában kerestek menedéket, ahol Narada édesanyja szolgált. Ez időszak
alatt nagyon közeli kapcsolatba került a bölcsekkel. A bhakták néha
maradékot hagytak tányérjukon, amit később a tálakat mosó fiú megkívánt.
Illemtudóan megkérdezte a nagy bhaktákat, elfogyaszthatja-e azt, s ők
beleegyeztek. Narada a szentek ételmaradékának fogyasztásával megtisztult
minden bűnös visszahatástól. Mivel a későbbiekben is folytatta a bhakták
ételének fogyasztását, fokozatosan maga is tiszta szívűvé vált, mint a
szentek, és kívánságai is lelki természetűek lettek. Már Narada is Kr��a
tetteiről akart hallani, s Őt kívánta dicsőíteni. A nagy szentekkel való
társulás következtében heves vágyat kapott az odaadó szolgálatra, s ezért
idézi a Vedanta-sütrát: prakasas ca karma1J.y abhyasat ( Vs. 3.2.26.). Ha
valaki egyedül az odaadó szolgálat tetteit végzi, akkor neki mindenre
automatikusan fény derül, s mindent meg fog érteni. Ezt hívjákprakasának ,
azonnali érzékelésnek.
Naradának, mint egy cseléd fiának sohasem volt lehetősége iskolába járni.
Ehelyett édesanyjának segédkezett, aki szerencsés módon a bhaktákat
szolgálta. Ily módon a gyermek Narada is lehetőséget kapott erre, és csupán
a bhaktákkal való társulás hatására elérte minden vallás legmagasabb célját:
az odaadó szolgálatot. A Snmad-Bhagavatam szerint a vallásos emberek
általában nem tudják, hogy a vallás legmagasabb tökéletessége az odaadó
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szolgálat szintjének elérése. A Vedák tanulmányozása általában szükséges,
mielőtt az ember megértené az önmegvalósítás útját. Narada azonban
anélkül jutott a Vedák tanulmányozásának legjobb eredményéhez, hogy
védikus oktatásban részesült volna. Az odaadó szolgálatnak olyan ereje van,
hogy az ember a vallásos rituációk rendszeres végzése nélkül is elérheti a
legfelsőbb tökéletességet. Miként lehetséges ez? Erre így válaszol a Védikus
Irodalom: acaryavan puru$O veda (Chandogya Upani$ad 6 . 1 4.2.). Vagyis:
még ha valaki nem is részesült kellő oktatásban, vagy nem tanulmányozta a
Vedákat, ha a nagy acaryákkal társul, akkor jártassá válhat a lelki
megvalósításhoz szükséges minden tudásban.
Az odaadó szolgálat folyamata nagyon örömteli. Vajon miért? Azért, mert
főleg az Úr dicsőségének hallásából és ismétléséből (fravar;zam kirtanam
vi$r;zo}J ) áll, s ez a legnagyobb öröm forrása. Tehát az embernek csak
hallgatnia kell Isten dicsőítését, vagy részt vennie az autentikus acaryák
transzcendentális tudásról tartott filozófiai előadásán. Tanulhat csupán
azáltal, hogy leül, és hallgatja őket. Ezután fogyaszthatja az Istennek
ajánlott étel maradékait, a finomabbnál finomabb ételeket Az odaadó
szolgálat minden szakaszában örömteli, s még a legszegényebb ember is
végezheti, mert Kr�i;ia mondja: patram pu$pam phalam toyam (9.26.). Ő
kész elfogadni a bhaktától bármit, amit szeretettel áldoz: virágot, levelet, egy
darabka gyümölcsöt vagy egy kis vizet; ezek a világ bármelyik részén
me'gtalálhatók. Kr�i;ia tehát társadalmi helyzetét figyelmen kivül hagyva
bárkitől bármit elfogad, feltéve, ha azt szeretettel ajánlja. A történelem sok
példával szolgál erre. Nagy bölcsek, mint például Sanatkumara és fivérei a
Kr�i;ia lótuszvirág lábához ajánlott tulasi levél megízlelése által váltak
bhaktákká. Az odaadó szolgálat folyamata tehát nagyon csodálatos, és
végzése jó kedéllyel párosul. Isten tehát csak a szeretetet fogadja el, amivel a
tárgyakat felajánlották Neki.
Ez a vers megemlíti, hogy az odaadó szolgálat örökké létező. Ez nem
egyezik meg a mayavadI filozófusok elképzelésével. Ők néha belefognak
egyfajta ún. odaadó szolgálatba, amit addig folytatnak, amíg fel nem
szabadulnak, de azután az Istennel való „eggyé válást" részesítik előnyben.
Az efféle ideiglenes, köpönyegforgató szolgálatot nem lehet tiszta odaadó
szolgálatként elfogadni, mert a tiszta bhakti még a felszabadulás után is
folytatódik. A bhakta akkor is szolgálja a Legfelsőbb Urat, miután eljutott
Isten birodalmának egyik lelki bolygójára. Az ilyen igazi bhakta sohasem
próbál eggyé válni a Legfelsőbb Személyiséggel.
Mint majd látni fogjuk, a Bhagavad-gitá azt írja; az igazi odaadó szolgálat
a felszabadulás, a Brahman szint (brahma-bhüta ) elérése után kezdődik. Az
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Istenség Legfelsőbb Személyiségét a bhakti-yoga végzésével lehet megér
teni. Senki sem teheti azt a kanna-yoga, jridna-yoga, a.ffdriga-yoga , vagy a
bhaktitól különálló bármilyen más folyamat végzésével. Szeretetteljes
odaadó szolgálat nélkül nem lehet felfogni Őt. A Srimad-Bh<igavatam is
megerősíti, hogy az ember csak akkor képes belátni a Kr�i:táról, vagyis
Istenről szóló tudományt, miután megtisztult az odaadó szolgálat folyama
tának végzésével, különösen azáltal, hogy a Snmad-Bh<igavatamot és
Bhagavad-git<it a tiszta bhakták ajkairól' hallja (evam prasanna-manaso
bhagavad-bhakti-yogata}J ; Bhag. 1 .2.20.). Tehát előbb meg kell tisztítani a
szívet minden ostobaságtól, s csak azután értheti meg az ember Istent.
Láthatjuk, hogy az odaadó szolgálat folyamata, vagyis a Kr�i:ia-tudat az
oktatás és minden bizalmas tudás királya. Ez a vallás legtisztább formája,
amit minden nehézség nélkül, boldogan lehet végezni, ezért mindenkinek el
kellene fogadnia.
3. VERS

afraddadh<in<i}J puru.fd
dhannasyasya parantapa
aprdpya m<im nivartante
mrtyu-samsdra-vartmani
afraddadh<in<i}J-a hit nélkülniek; puru.fdb -emberek; dhannasya -a
vallás (e folyamatát); asya-ettől; parantapa-óh, Ellenség Legyőzője;
apr<ipya-nem érvén el; m<im-Engem; nivartante-visszatérnek; mrtyu
a halál; sams<ira-az anyagi lét; vartmani-útján
FORD ÍTÁ S
Ó h, Ellenség Legyőzője, akik az odaadó szolgálatban nem rendelkez
nek hittel, azok nem érhetnek el Engem, hanem visszatérnek az anyagi
világbeli születéshez és halálhoz.

MAGYARÁZAT
Ennek a versnek a magyarázata szerint, aki nem rendelkezik hittel, nem
képes befejezni az odaadó szolgálat folyamatát A hit a bhakták társulásából
születik. A szerencsétlen emberek nem hisznek Istenben még azután sem, ha
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nagy egyéniségektől hallották a Védikus Irodalom bizonyítékait. Határozat
lanok, és nem képesek megmaradni Kr�l).a odaadó szolgálatában. A
Caitanya-caritamrta írja: az ember legyen teljesen meggyőződve arról,
hogy csupán Sn Kr�l).a, a Legfelsőbb Személy szolgálatával elérhet minden
tökéletességet. E zt hívják igazi hitnek. A Srimad-Bh<igavatamban
( 4.3 1 . 1 4. ) az áll, hogy a fa gyökerét öntözve az ágak, gallyak és levelek is
táplálékhoz jutnak, az étel gyomorba való juttatásával pedig kielégül a test
minden érzéke. Hasonlóan, a Legfelsőbb Úr transzcendentális szolgálatával
automatikusan valamennyi félistent és élőlényt elégedetté teszünk.
A Bhagavad-git<i olvasása után haladéktalanul magunkévá kell tennünk a
végkövetkeztetést: fel kell hagynunk minden más feladattal, és el kell
kezdenünk Kr�l).a, az Istenség Legfelsőbb Személyisége szolgálatát. Ha
valaki meggyőződött erről az életfilozófiáról, annak igazi hite van. A Kr�l).a
tudat az a folyamat, amivel az ember kifejlesztheti ezt a hitet.
A Kr�l).a-tudatú embereknek három csoportja létezik. Az első csoportba
tartozó bhakták ismertetőjele a rendkívül erős hit, s az Írások alapos
ismerete. Ők feltartóztathatatlanul haladnak előre, és előbb-utóbb elérik a
végső célt. A második csoportba azok tartoznak, akik nem olyan fejlettek a
bhakti irodalom megértésében, de spontán, rendületlenül hiszik, hogy a
Kr�l).a-bhakti, vagyis Kr�l).a szolgálata a legjobb folyamat, ezért nagy hittel
elkezdik azt. Ezek a bhakták magasabb szinten vannak, mint a harmadik
csoportbeliek, akiknek sem az Írásokról való átfogó tudásuk, sem pedig erős
hitük nincsen. Egyszerűségük révén mégis megpróbálják a többi bhakta
társaságában követni az odaadó szolgálat útját Több, mint valószínű, hogy
egy idő után teljesen visszaesnek az anyagi síkra, de az első, vagy második
csoportba tartozók nem. Ők nem érhetik el a legfelsőbb tökéletesség szintjét,
ha az odaadó szolgálatot hivatalosan, valamely rejtett anyagi célból végzik.
Erőfeszítésük ellenére a teljes meggyőződés és hit hiányában nagyon nehéz
lesz számukra a Kr�l).a-tudat folytatása. Misszionárius tevékenységünk
közben a gyakorlatban is módunkban állt tapasztalni, miképpen fog néhány
ember valami rejtett indítéktól hajtva a Kr�l).a-tudatba, ám mihelyt gazdasági
helyzetük fellendül, azonnal feladják ezt, és visszatérnek régi útjaikhoz.
Pedig csakis a hit segítségével fejlődhet az ember a Kr�l).a-tudatban. A
harmadik csoportban lévők, még ha Kr�l).a szolgálatát jónak is tartják, nem
rendelkeznek a Kr�l).áról szóló tudással az olyan Írásokból, mint a Srimad
Bh<iga vatam és a Bhaga vad-git<i. Ezek a kezdő bhakták olykor fogékonyak
a karma-yoga ésjri<ina-yoga iránt, s ezért gyakran problémáik vannak. A
karma ésjri<ina „fertőzéséből" kígyógyulván, rögtön ők is másod vagy első
osztályú bhaktákká válnak.
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A Srimad-Bhagavatam megmagyarázza, hogy a Kfg1ába vetett hit
három kategóriába osztható. A Tizenegyedik Énekében a Kr�r.iához fűződő
első, másod és harmad osztályú vonzódásról is ír. Akiknek még azután sincs
hitük, hogy Kr�Qáról és az odaadó szolgálat kiválóságáról hallottak; akik az
egészet csupán dicsőítő, üres beszédnek tartják, azok -még a látszólagos
odaadó szolgálat végzése ellenére is - nagyon nehéznek találják ezt az utat.
A hitnek tehát roppant nagy jelentősége van az odaadó szolgálat folyama
tában.
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maya tatam idam sarvam
jagad avyakta-mürtina
mat-sthani sarva-bhütani
na caham te�v avasthita}J
maya-Általam; tatam-szétterjedt; idam-ezek (a megnyilvánulások);
sarvam-mind; jagat-a kozmosz; avyakta-mürtina-megnyilvánulatlan
fonna; mat-sthani-Bennem; sarva-bhütani-minden élőlény; na -nem;
ca-is; aham -Én; te�u-bennük; avasthita}J-helyezkedem
FORD ÍTÁ S
Megnyilvánulatlan formámban ezt az egész univerzumot áthatom.
Minden lény Bennem van, de É n nem vagyok bennük.
MAGYARÁZAT

Az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, valamint Nevét, hírét, kedvteléseit
stb. nem lehet felfogni durva anyagi érzékekkel. Ő csak azok előtt tárja fel
Magát, akik megfelelő vezetés alatt tiszta, odaadó szolgálatot végeznek. A
Brahma-samhita azt írja: Csak az láthatja Govindát, az Istenség Legfelsőbb
Személyiségét mindenhol, testén kívül és testén belül (a szívében) is, aki
szemét a transzcendentális Istenszeretet írjával kente be (premafljana
cchurita-bhakti-vilocanena ; B.s. 5 . 38.). Az átlagemberek tehát nem
láthatják Őt. E vers szerint bár Ő mindent-átható, tehát jelen van
mindenhol, mégsem érzékelhető az anyagi érzékek által. Ennek ellenére a
valójában minden Őbenne nyugszik. A Hetedik Fejezetben már meg-
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magyaráztuk, hogy az egész kozmikus megnyilvánulás csupán az Ő két
különféle energiájának, a felsőbbrendű lelki és az alsóbbrendű anyagi
energiának kombinációja. A napfényhez hasonlóan Kr�i:ia energiája is
szétterjed az egész teremtésben, és minden abban az energiában nyugszik.
Ugyanakimr nem szabad arra a következtetésre jutnunk, hogy Ő elveszíti
személyes létét, ha áthatja az egész megnyilvánulást. Kr�i:ia az ilyen
értelmezést akarja elhárítani, amikor így szól ebben a versben: „Én
mindenhol vagyok, és minden Bennem van, de mégis különállóan létezem."
Ezt a következő egyszerű példa jól megmagyarázza: A király kormányozza
az államot, amely nem más, mint energiájának megnyilvánulása (a különféle
miniszterek képviselik a különböző energiáit, ám mindegyikük teljesen a
király hatalmától függ). Senki sem várhatja el a királytól, hogy személyesen
legyen jelen az adminisztráció különféle osztályain.
Minden, ami az anyagi és a lelki világban létezik, az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének energiáján nyugszik. A teremtés az Ő különféle energiái
nak szétosztása által történik, és miképpen a Bhagavad-gítá is meg
magyarázza, Ő mindenhová szétterjed, mindenütt jelen van energiái képviselői - által.
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na ca mat-stháni bhütáni
pasya me yogam aisvaram
bhüta-bhrn na ca bhüta-stho
mamátmd bhüta-bhávana}J

na -sohasem; ca -is; mat-sthani-Bennem yan; bhütdni-az egész
teremtés; pasya-lásd hát; me Enyém; yogam aisvaram fenséges és
felfoghatatlan misztikus hatalmam; bhüta-bhrt-az összes élőlény fenntar
tója; na-sohasem; ca-is; bhüta-stha}J-a kozmikus megnyilvánulásban;
mama -Enyém; dtma- Személyem; bhüta-bhavana}J -minden megnyil
vánulás forrása
FORD ÍTÁ S
És mégsem nyugszik Bennem minden teremtett. Íme misztikus
hatalmam ! Habár É n vagyok az összes élölény fenntartója, s jelen
vagyok mindenhol, mégis É n Magam vagyok a teremtés eredeti forrása.
-

-
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MAGYARÁZAT
Nem szabad félreérteni Kr�l')a kijelentését: „minden Rajtam nyugszik". Ő
ugyanis nem áll közvetlen kapcsolatban az anyagi megnyilvánulás fenntar
tásával és ellátásával. Néha látunk egy képet Atlaszról, ahogy majd
összeroskad a vállain nyugvó földgolyó súlyától. Amikor Kr�l')a azt mondja,
hogy Ő a teremtett univerzum fenntartója, nem szabad ezt Atlasz mintájára
elképzelni. Kr�l')a azt mondja, bár minden Rajta nyugszik, Ő mégis
különálló. A különféle bolygók és bolygórendszerek az űrben lebegnek. Az
űr a Legfelsőbb Úr energiája, ám Ő nem azonos azzal, kívül áll rajta. Ezért
mondja: bár minden az Ő elképzelhetetlen energiáján nyugszik, az Istenség
Legfelsőbb Személyiségeként mégis függetlenül létezik. Ez Kr�l')a felfog
hatatlan fensége.
A védikus értelmezőszótár mondja: „Amikor a Legfelsőbb Úr felfedi
belső, lelki energiáját, akkor ez elképzelhetetlenül csodálatos li/tik-ként,
kedvtelésekként nyilvánul meg. Az Ő személyisége különféle dinamikus
energiákkal teli, akarata pedig magában való tény. Ily módon kell megérteni
az Istenség Személyiségét". Ha mi csinálni akarunk valamit, mindig sok
akadályba ütközünk, néha pedig lehetetlen végrehajtanunk a terveinket.
Kr�l')a azonban pusztán az akaratával olyan tökéletesen képes megtenni
bármit, hogy mi nem tudjuk felfogni, miképpen történt. Ezt az Úr Maga így
magyarázza meg: bár Ő az anyagi megnyilvánulás forrása és fenntartója,
mégsem áll közvetlen kapcsolatban vele. Mindent pusztán legfelsőbb
akarata teremt, tart fenn, és semmisít meg. Miután abszolút, ezért nincsen
különbség teste, elméje és lelke között (míg az anyagi világ élőlényeinek
anyagi elméje és lelke között különbség van). A feltételekhez kötött lélek
képtelen megérteni, miképpen van jelen Kr�l')a mindenben energiái és
kiterjedései által - de megőrizve különálló személyes létét is. Minden Rajta
nyugszik, ám Ő mégis különbözik az anyagi megnyilvánulástól. Ez a vers ezt
yogam aisva ram nak, az Istenség Legfelsőbb Szem�lyisége misztikus
hatalmának magyarázza.
-

·
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tath<i sarvdlJÍ bhüt<ini
mat-sth<inity upadh<iraya
yatha-ahogyan; akasa-sthital;-az űrben nyugodva; nityam -mindig;
vayul;-szél; sarvatra-gal;-mindenhol fújó; mahan-nagy; tatha-ha
sonlóan; sarva1Ji-minden; bhütani-teremtett lény; mat-sthani-Bennem
helyezkedik; iti-ily módon; upadharaya-próbáld megérteni
FORDÍTÁS
Tudd meg, hogy minden élőlény úgy nyugszik Bennem, miként a
mindenhol fújó, erős szél állandóan az éteri űrben.

MAGYARÁZAT
A közönséges ember számára szinte elképzelhetetlen, hogy az anyagi
teremtés Istenben nyugszik. Ezért Kr�1.1a egy példával segít nekünk ezt
megérteni. Az űr számunkra a felfoghatóság határain belül a lehető
legnagyobb megnyilvánulás. A különféle bolygórendszerek és bolygók mind
itt lebegnek. Az űrben minden mozgásban van, a parányi atomoktól kezdve
az olyan hatalmas bolygókig, mint a Hold és a Nap. Habár az ég (a levegő és
a szél) számunkra hatalmas kiterjedésű, mégis az űrben nyugszik. Nem a
világűr van az atmoszféránkban, hanem az atmoszféránk (vagy a végte
lennek tűnő szél) nyugszik a világűrben. Hasonlóan, a csodálatos kozmikus
megnyilvánulások mind Isten akarata által léteznek, ennek alárendeltjei.
Miképpen mondani szokás: az Istenség Legfelsőbb Személyiségének óhaja
nélkül még egy fűszál sem mozdulhat Minden az akarata szerint mozog, ez
teremt, tart fenn, és semmisít meg mindent. Ő mégis kívül áll mindenen, mint
ahogyan az űrt sem érintik az atmoszféránkban mozgó szelek. Az
Upani�adok szerint a szél a Legfelsőbb Úrtól való félelmében fúj. Az
Upani�adok egyik verse szerint: „A Hold, a Nap és a nagy bolygók az
Istenség Le�elsőbb S zemélyiségének felügyelete alatt, az Ő parancsára
keringenek." Ezt a Brahma-samhita is megerősíti. Ez a mű a Nap mozgását
is leírja. Arról is tájékoztat, hogy a Napot a Legfelsőbb egyik szemének
tekintik, amely hőjét é s fényét óriási energiával árasztja szét a kozmoszban.
Mégis, ez a hatalmas és csodálatos bolygó is Govinda, a Legfelsőbb akarata
által mozog és kering előírt pályáján. A Védikus Irodalomban tehát
bizonyítékot találunk arra, hogy ez a számunkra felettébb csodálatosnak és
hatalmasnak tűnő anyagi megnyilvánulás teljesen az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének irányítása alatt áll. Ezt a későbbi versek még részleteseb
ben megmagyarázzák majd.
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sarva-bhütani kaunteya
prakrtim yanti mamikam
kalpa-k$aye punas tani
ka/padau visrjamy aham

sarva-bhütani-minden teremtett élőlény; kaunteya-óh, KuntI fia;
prakrtim -természet; yanti-behatolnak; mamikam -Énbelém; ka/pa
k$aye-a kalpa végén; punaQ -ismét; tani-mindazok; ka/pa-adau-a
kalpa kezdetén; vi$rjami-teremtek; aham-Én
FORD ÍTÁS
Ó h, Konti fia, a korszak végével minden anyagi megnyilvánulás
visszatér Belém, de a következő korszak hajnalán újra teremtek
energiám által.

MAGYARÁZAT
Az anyagi kozmikus megnyilvánulás teremtése, fenntartása és meg
semmisülése teljesen az Istenség Személyiségének legfelsőbb akaratától
függ. A kalpa-k$aye (a kalpa végén) kifejezés Brahma halálára utal. Brahma
egy napja a mi időszámításunk szerint 4 320 OOO OOO évből áll, éjszakája
ugyanennyiből. Harminc nap és éjszaka képez egy hónapot, tizenkét hónap
pedig egy évet Brahma bolygóján. Ö száz ilyen évig él, majd meghal, és ezzel
megkezdődik az univerzum megsemmisülése. Ez azt jelenti, hogy a
Legfelsőbb Úr ismét Magába vonja kinyilvánított energiáját Amikor újra
szükségessé válik a kozmikus világ teremtése, akkor ez is akarata által
történik. Ezzel kapcsolatban így hangzik a védikus aforizma: „Egy vagyok,
mégis sok leszek." Az anyagi energiával kiterjeszti Magát, és így ismét
létrejön az egész kozmikus megnyilvánulás.
8. VERS
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prakrtim svam a vafifabhya
visrJani punal;z punal;z
bhüta-gramam imam krtsnam
a vaSariz prakrter vasat
prakrtim -anyagi természet; svam -saját Magam által; a vafifabhya 
behatol; visr}ami-teremtek; punal;z punal;z-újra meg újra; bhüta-gra
mam - a kozmikus megnyilvánulásokat; imam-ezt; krtsnam-egészet;
a vasam -automatikusan; prakrtel;z -a temészet ereje által; vasat-kény
szerből
FORDÍTÁS

Ez az egész kozmikus megnyilvánulás Nekem van alárendelve.
Akaratom által újra meg újra megnyilvánul, s végezetül akaratom által is
semmisül meg.
MAGYARÁZAT
Mint már előzőleg többször megmagyaráztuk, az anyag az Istenség
Legfelsőbb Személyisége alsóbbrendű energiáj ának megnyilvánulása.
Teremtéskor az anyagi energia mahat-tattva-ként kioldódik, amibe Isten
első Purufia inkarnációjában Mahá-Vi�1mként
behatol. Ez az avatAra az
.
Okozati-óceánon nyugszik, és légzésritmusa által megszámlálhatatlan, egyre
táguló anyagi kozmosz árad ki Belőle. Kr�i:ia ismét behatol mindegyik
kozmoszba, ezúttal GarbhodakasáyI Vi�i:iuként Ily módon teremt minden
univerzumot. Egy másik inkarnáció, a K�IrodakasáyI Vi�i:iu mindenbe, még
a legkisebb atomba is behatol.
Az anyagi természet megtelik élőlényekkel, akik előző tetteikhez mérten
különböző körülmények közé kerülnek. Tehát a különféle élőlények tettei a
teremtés első pillanatától kezdődnek, a fajok ugyanis nem fokozatosan
fejlődnek ki, miként az evolúciós elmélet tanítja. Az élet különböző fajai az
univerzummal egyidejűleg jönnek létre. Az élőlények (tudatos vagy ösztö
nös) kívánságai ugyanazok, mint amivel az előző kozmosz megsemmisülé
sekor rendelkeztek. Í gy érthető az emberek, állatok, madarak stb. egyidejű
keletkezése. Ez a vers érthetően mondja, hogy az élőlényeknek semmi közük
ehhez a folyamathoz, mert mindent Kr�i:ia akarata végez. Az Ő akarata által
nyerik vissza az élőlények azt a tudatszintüket és testi állapotukat,
amelyekkel az előző teremtésben rendelkeztek. Ilyen az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének felfoghatatlan hatalma. A különféle életformák megterem
tése után az Ú rnak nincsen további kapcsolata azokkal. A teremtés a
különféle élőlények hajlamainak kielégítéséért történik, s ezekbe Kr�i:ia nem
avatkozik bele.
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na ca mam tani karmal')i
nibadhnanti dhanafijaya
udasinavad asinam
asaktam te$U karmasu
na -sohasem; ca- is; mam - Engem; tani- mindezek; karmal')i -tettek;
nibadhnanti-megkötnek; dhanafijaya-óh, bőség meghódítója; udasi
navat-semlegesként; asinam -helyezkedem; asaktam-vonzódás nélkül;
te$u-azokban; karmasu-tettekben

FORD ÍTÁ S
Ó h, Dhanaöjaya, mégsem kötnek meg ezek a tettek Engem. Mindig
különálló vagyok tölük, mintha semleges lenne helyzetem.
MAGYARÁZAT
Ez a vers ne késztessen senkit se arra a gondolatra, hogy az Istenség
Legfelsőbb Személyisége teljesen tétlen, ugyanis lelki bolygóján Ő mindig
aktív. A Brahma-samhita írja: „Ő mindig aktív örökkévaló, gyönyörrel teli
lelki tevékenységében, ám nincs kapcsolatban az anyagi tettekkel." Azokat
különféle energiái végzik. Az Úr mindig semleges a teremtett világ anyagi
tettei iránt. Ez a vers ezt a kívülállást említi. Habár közvetve Ő irányít
minden parányi anyagrészecskét, mégis semleges módon tétlen. Ezzel
kapcsolatban a bíró példáját lehet felhozni. A bíró kényelmesen ül, mialatt
parancsára oly sok minden történik: valakit felakasztanak, másvalakit
börtönbe zárnak, megint másokat pedig pénzjutalomban részesítenek. Maga
a bíró azonban pártatlan, akár nyereségről, akár veszteségről van szó.
Hasonló módon semleges mindig Kr�1.1a, bár keze mindenhová elér. A
Vedanta-sütra szerint Ő nem függ az anyagi világ kettősségeitől, hanem
transzcendentális azokhoz képest. Az anyagi világ teremtéséhez és meg
semmisítéséhez sem ragaszkodik. Az élőlények azok, akik előző kívánságaik
és tetteik szerint megszületnek különféle életformákban; az Ú r nem
avatkozik bele a vágyaikba.
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mayadhyak$e1Ja prakrtil;
süyate sa-cardcaram
hetunanena kaunteya
jagad viparivartate

maya-Általam; adhyak$el}a -fe1ügye1etem által; prakrtil; -az anyagi
természet; süyate-megnyilvánul; sa-együtt; cara-acaram-mozgó és
mozdulatlan; hetuna-ebbő1 az okból; anena-ez; kaunteya-óh, KuntI fia;
jagat-a kozmikus megnyilvánulás; vipan·vartate-működik
FORD ÍTÁ S
Ó b, Konti fia, az anyagi természet az É n irányításom alatt működik,
létrehozva a mozgó és mozdulatlan lényeket. Az anyagi természet
törvénye alapján ismétlödve teremtődik, és semmisül meg ez a meg
nyilvánulás.
MAGYARÁ ZAT

Ebből a versből kiderül, hogy a Legfelsőbb Úr marad mindíg a legfelsőbb
irányító, bár távol áll az anyagi világ tetteitől. Az Ő felsőbb akarata az
anyagi megnyilvánulás háttere, de a részletmunkát az anyagi természet
végzi. Kr�i:ia azt is mondja a Bhagavad-gitaban, hogy Ő az atyja a különféle
fajok élőlényeinek. Miként az apa a gyermek megfogamzásához az anya
méhbe juttatja a magot, a Legfelsőbb csupán a pillantása által élőlények
tömkelegével termékenyíti meg az anyagi természet méhét. Az élőlények
előző vágyaik és tetteik alapján a különféle fajok különféle formáit öltik
magukra. Bár Kr�i:ia pillantására születnek, mégis előző vágyaik és tetteik
szerint kapnak testeket. Isten tehát nem áll közvetlen kapcsolatban a
teremtéssel: Ő csupán rápillant az anyagi természetre. Ily módon teszi
tevékennyé azt, és ezáltal egyszerre létrejön minden. A smrti ezzel
kapcsolatban az alábbi példát említi: egy illatos virághoz hajolva az illat
megcsapja az ember szaglószervét, bár az orr nem érinti magát a virágot.
Ehhez hasonló viszony létezik az anyagi világ és az Istenség Legfelsőbb
Személyisége között. Valójában semmi kapcsolata nincs az anyagi világgal,
de mégis - pillantása és akarata által
Ő teremti meg azt
-
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Összefoglalóul annyit, hogy az anyagi természet semmire sem képes az
Istenség Legfelsőbb Személyisége felügyelete nélkül, de Ő ennek ellenére
külön áll minden anyagi tettől.
1 1 . VERS

��'itl�Ri lli �T �tff �rf�I( 1
tit lil�+t'itl"Rtt llll 6{�� 1 1 � � 1 1
avajananti mam mürj.ha
manu$im tanum afritam
param bhavam ajananto
mama bhüta-mahesvaram

avajananti-kigúnyolnak; mam -Engem; mürj.hab -ostobák; manu
$im -emberhez hasonlóan; tanum-testet; afritam -felöltve; param
transzcendentális; bhavam -tennészetet; ajanantab-nem ismerve; ma
ma -Enyém; bhüta -minden létező; mahesvaram -legfelsőbb irányító és
birtokos
FORD ÍTÁS
Az ostobák kigúnyolnak, mikor alászállok emberi alakomban. Nem
ismerik transzcendentális természetem és mindenek felett álló, páratlan
uralmam.
MAGYARÁZAT

Az előző versek magyarázataiból világossá válik, hogy az Is_tenség
Legfelsőbb Személyisége nem ember, bár ahhoz hasonlóan jelenik meg. A
teljes kozmikus megnyilvánulás teremtését, fenntartását és megsemmisítését
irányító Istenség Személyisége nem lehet emberi lény. Mégis sok olyan
ostoba személy van, akik Kr�1.1-át csupán nagy személyiségnek, embernek
hiszik. A valóságban Kr�1.1-a Maga az Isten, az eredeti Legfelsőbb Szemé
lyiség. Ezt a Brahma-samhita is megerősíti (isvarab paramab k!$1Ja b ; B.s.
5 . 1 .).
Sok isvara vagy irányító van, és egyikük hatalmasabbnak tűnik a
másiknál. A társadalom mindennapi adminisztrációjában is tapasztalhatjuk,
hogy egy csoport vagy iroda vezetője felett a titkár, afelett a miniszter, a
miniszter felett pedig az államelnök van. Mindegyikük irányító, de az egyik a
másik vezetése alatt áll. A Brahma-samhita szerint kétségtelenül sok vezető
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személyiség létezik az anyagi és a lelki világban, de Kr�1.1a mindegyikük
végső irányítója (isvara}J. parama}J. krpJa}J. ). Az Ö teste sac-dd-<inanda ,
vagyis örökkévaló, teljes tudással és üdvösséggel teli. Ezt nem nehéz
megérteni, hiszen az előző versekben említett csodálatos tettek nem
hajthatók végre anyagi testtel. Mindezek ellenére az ostobák embernek
hiszik Kr�1.1át. Ez a vers mtinU$im-nak írja le az Ö testét, mert emberi
szerepben, Arjuna politikus barátjaként vett részt a kuruk�etrai csatában.
Sok esetben úgy tűnik, mintha közönséges emberhez hasonlóan cselekedne,
ám ez csak látszat, mert valójában az Ö teste sac-dd-tinanda-vigraha
(örökkévaló, abszolút tudással és lelki üdvösséggel teli). Ezt több Védikus
Írás is megerősíti: „Hódolatomat ajánlom Kr�J.la, az Istenség Legfelsőbb
Személyisége előtt, kinek teste örökkévaló, lelki gyönyörrel és boldogsággal
teli" (sac-cid-tinanda-rüptiya k!$1Jtiya ; Goptila-pürva-ttipani Upani$ad
2.). „Te vagy Govinda, az érzékek és tehenek örömforrása. A Te tested
transzcendentális, teljes tudással, gyönyörrel és örökkévalósággal rendel
kezik" (tam ekam govindam sac-cid-tinanda-vigraham ; Gopti/a-pürva
ttipani Up. 8.).
Az Úr Kr�1.1a testének transzcendentális jellemei ellenére oly sok ún.
értelmiségi és Bhagavad-gitti magyarázó akad, aki közönséges embernek
gondolja Kr�1.1át, s kigúnyolja Öt. Lehet, hogy ezek a tanult emberek előző
életük jámbor cselekedetei révén a szokottnál nagyobb értelemmel ellátott
testhez jutottak, ám mégis tudatlanoknak nyilváníthatók, ha Srl Kr�1.1át
embernek hiszik. Azért hívja ez a vers az ilyeneket müt;ihák-nak, mert csakis
az ostobák vélik Kr�1.1át közönséges emberi lénynek, mivel nem ismerik a
Legfelsőbb Személy és az Ö különféle energiáinak csodálatra méltó
cselekedeteit. Arról sem tudnak, hogy Kr�1.1a teste a teljes tudás és lelki
üdvösség szimbóluma, s hogy Ö minden létező tulajdonosa, aki képes bárkit
felszabadulásban részesíteni. Az ostobák tehát nem tudnak Krsna transz
cendentális tulajdonságairól, s kigúnyolják Öt. Azt sem tudj ák; hogy az
Istenség Legfelsőbb Személyiségének megjelenése ebben az anyagi világban
a belső energiájának megnyilvánulása. Ö az Ura az anyagi energiának, és
sohasem kerül annak befolyása alá. A Bhagavad-gittiban Kr�1.1a több helyen
megmagyarázza: bár az anyagi energia rendkívül hatalmas, mégis az
irányítása alatt áll, és csak az szabadulhat meg a kötelékeiből, aki meghódol
Őelőtte (7. 1 4.). Hogyan is lenne a Legfelsőbb Úrnak, az egész kozmosz
teremtő, fenntartó és megsemmisítő irányítójának hozzánk hasonlóan anyagi
teste, ha a feltételekhez kötött lelkek az Előtte való meghódolás által
kiszabadulhatnak az anyagi világból? A Kr�1.1áról alkotott ilyen anyagi
elképzelés tehát teljesen nevetséges. Az ostoba személyek nem tudják
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felfogni, miképpen lehet a látszólag közönséges emberként megjelenő Kfg1a
az Istenség Személyisége, s az atomok és a gigantikus univerzális megnyil
vánulás irányítója. A legnagyobb és a legkisebb fogalma meghaladja
elképzelésüket, ezért nem bírják felfogni: miképpen tudja egyszerre szabá
lyozni az emberhez hasonló formájú Kr�i:ia a végtelenül nagyot és a
végtelenül parányit Annak ellenére, hogy Ö a végső irányítója mindennek,
mégis különáll az anyagi megnyilvánulástól. E lőzőleg már fény derült arra,
hogy az elképzelhetetlen transzcendentális energiája képes egyedül irányí
tani a makro- és mikrokozmoszt is, ám mégis távol áll mindkettőtől. Az
ostobákkal ellentétben a tiszta bhakták elfogadják, és megértik, hogy az
emberhez hasonlóan megjelenő Kr�i:ia ilyen képességgel rendelkezik, mert
tudják: Ö az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Ezért a bhakták teljesen
meghódolnak Előtte, és aktívan részt vesznek a Kr�i:ia-tudatban, vagyis az
Úr odaadó szolgálatában.
Az imperszonalisták és a perszonalisták között sok vitára adott okot Isten
emberhez hasonló formában való megjelenése. Azonban a Kr�i:iáról szóló
tudomány hiteles forrásait, a Bhagavad-gitat és a Srimad-Bhagavatamot
tanulmányozva beláthatjuk, hogy Kr�i:ia az Istenség Legfelsőbb Személyi
sége. Tudnunk kell: Ö nem ember, bár a Földön emberhez hasonló formában
jelent meg. A Srimad-Bhagavatam Első Énekének Első Fejezetében -ahol
a bölcsek Kr�i:ia tettei felől érdeklődnek - az áll, hogy az Ö, emberhez
hasonló megjelenése megtéveszti az ostobákat. Egy ember sem képes olyan
csodálatos tettekre, amiket Kr�i:ia hajtott végre földi jelenléte ideje alatt.
Kr�i:ia apja és anyja (Vasudeva és DevakI) előtt négykarú formában jelent
meg, de kérésükre később látszólag közönséges gyermekké változott. Az a
képessége, amely által színleg közönséges emberként tud megjelenni, egyike
transzcendentális teste tulajdonságainak. A Bhagavad-gita Tizenegyedik
Fejezetében Arjuna kérésére ismét megmutatta eredeti, négykarú formáját
( 1 1 .49.). A Legfelsőbb Személy e különféle arculatai mind bizonyítékok
arra, hogy az Ö teste nem anyagi, bár emberi formájában jelenik meg.
Az Úr Kr�i:iát kigúnyolói közül egyesek, akiket megfertőzött a mayavadI
filozófia, az alábbi verset idézik a Srimad-Bhagavatamból annak bebizo
nyítására, hogy Kr�i:ia is csupán ember: „Én (az Isten) jelen vagyok minden
élőlényben" (aham sarve$u bhüte$U bhütatmavasthita}J sada; Bhag .
3.29.2 1 .). Ezt a verset azonban nem a szakértelmet mellőző, Kr�i:iát
kigúnyoló személyek félremagyarázásával, hanem a hiteles Vai�i:iava acar
yák (mint pl. Jiva GosvamI) segitségével kell megérteni. Ezt a verset
magyarázva Jiva GosvamI azt mondja, hogy Kr�i:ia teljesértékű kiterjedése
ként, mint Paramatma jelen van a mozgó és mozdulatlan élőlényekben
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egyaránt. Tehát annak a kezdő bhaktának hiábavaló az imádata, aki nem
tanúsít tiszteletet más élőlények (és így a bennük lakozó Paramatma) iránt,
hanem figyelmét kizárólag a Legfelsőbb Ú r templomban jelenlevő arca
mürti formájára rögzíti. A bhaktáknak három csoportja létezik, melyek közül
a kezdők képezik a legalsóbb szintet. Közülük sokan a templomban nagyobb
figyelmet tanúsítanak a Mortínak, mint bhaktatársaiknak, ezért Jiva Go
svamI figyelmeztet bennünket, hogy az ilyen mentalitáson minél előbb
változtatni kell. A bhaktának látnia kell Kpg1át, aki Paramatmaként
mindenki szívében jelen van, s azt is, hogy minden test Isten templomának
számít emiatt. Ezt megértve éppúgy kell tisztelni az élőlényeket, melyekben
a Paramatma lakozik, mint ahogyan az Ú r templomát tiszteljük. Fontos,
hogy kivétel nélkül mindenkinek megadjuk a kellő megbecsülést.
Létezik sok olyan imperszonalista is, aki gúnyt űz Isten templomi
imádatából. Véleményük szerint Isten mindenhol megtalálható, ezért feles
leges az embernek a templomban történő imádkozásra korlátoznia magát.
Erre viszont a válasz az, ha Isten mindenhol jelen van, akkor miért ne lenne
jelen a templomában vagy a Mürtíban is? A perszonalisták és az imperszo
nalisták között szüntelenül dúló vita ellenére a Kr�r.ta-tudatú, tökéletes
bhakta tudja, hogy bár Kr�r.ta, a Legfelsőbb Személyiség egy, mégis mindent
áthat. Ezt a Brahma-samhit<i is megerősíti. Habár Kr�r.ta mindig személyes
hajlékán, a Goloka Vrndavanán tartózkodik, különféle energiáinak meg
nyilvánulása, és teljesértékű kiterjedése révén mégis mindenhol, az anyagi és
lelki teremtésben egyaránt jelen van.

12. VERS

..t��itíun in�!ltl'íf• r�: 1
mi�ff � � int{;ff f�: l l t� l l
antf•�

mogh<is<i mogha-karm<i1JO
mogha-jnán<i vicetasal)
r<ik$asfm <isurfm caiva
prakrtim mohinfm srit<i/J
mogh<isá/J -meghiúsult remények; mogha-karm<i1Ja!J -meghiúsult gyü
mölcsöző cselekedetek; mogha-jn<in<il) -meghiúsult ismeretek; vicetasal)
megzavarodott; r<ik$asfm -démoni; <isurfm -ateista; ca -is; eva -bizo
nyára; prakrtim -természet; mohinfm -megtévesztő; srit<il) -menedéket
keresvén
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FO R D ÍTÁ S

Ezek a megtévesztett emberek vonzódnak a démoni és ateista
nézetekhez. Ebben az illuzórikus állapotban a felszabaduláshoz, a
gyümölcsöző tettekhez és a tudomány műveléséhez fűzött összes
reményük vereséget szenved.

MAGYARÁZAT
Sok olyan ember van, akik magát Kr�i;ia-tudatúaknak véli, és odaadó
szolgálatot végez, ám valójában nem hiszi tiszta szívből, hogy Kr�i;ia az
Abszolút Igazság és az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Az ilyen
„bhakta" sohasem fogja az odaadó szolgálat gyümölcsét, a tiszta Istenszere
tetet megízlelni. A gyümölcsöző jámbor cselekedeteket végzők - akik végső
soron az anyagi kötelékekből való felszabadulást óhajtják - sem lesznek
soha sikeresek, mert gúnyt űznek Kr�i;iából, az Istenség Legfelsőbb
Személyiségéből. Más szóval: a Kr�i;iát kigúnyolókról tudnunk kell, hogy
démoniak és ateisták. A Hetedik Fejezet szerint az ilyen démoni bűnösök
sohasem hódolnak meg Őelőtte. Elmebeli spekulációval akarják elérni az
Abszolút Igazságot, ezért arra a téves következtetésre jutnak, hogy az
élőlény és Kr�i;ia ( Isten) egy és ugyanaz. Erre a téves meggyőződésre
alapozva úgy vélik, hogy - bár a lelket pillanatnyilag az anyagi test takarja
- a felszabadulás után azonnal megszűnik minden különbség a lélek és Isten
között. Ez a Kr�i;iával való eggyé válás kisérlete illuzórikus, ezért kudarcban
fog végződni. Mint ez a vers is rámutat, az ilyen ateista és démoni erőfeszítés
a tudás után mindig reménytelen marad. Ezek az emberek mindig kudarcot
vallanak kísérleteikben, amikor megpróbálják elsajátítani a Védikus Iroda
lom (mint például a Vedanta-sütra és az Upani$adok) tudományát Kr�i;iát,
az Istenség Legfelsőbb Személyiségét tehát nagy vétek egyszerű embernek
hinni. Akik így tesznek, azok minden bizonnyal az illúzió rabjai, mert
képtelenek megérteni Kr�i;ia örökkévaló, transzcendentális formáját A
Brhad-vai$rJava mantra kihangsúlyozza, hogy a Kr�i;ia testét anyaginak
vélő ember számára tilos a srutiban (kinyilatkoztatott Írásokban) leírt
rituációk és tettek végzése. Ha pedig valaki véletlenül megpillantja egy ilyen
bűnös személy arcát, annak azonnal tisztító fürdőt kell vennie a Gangesz
ban. Az emberek azért űznek gúnyt Kr�i;iából, mert irigyek Rá, az Istenség
Legfelsőbb Személyiségére. Az ő jövőjük kétségtelenül az ateista és démoni
fajok közötti ismétlődő születés lesz. Az illúzió szüntelenül be fogta takarni
igazi tudásukat, s így fokozatosan a teremtés legsötétebb rétegeibe
süllyednek.
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1 3 . VERS

mah<itm<inas tu m<im p<irtha
daivim prakrtim afritalJ
bhajanty ananya-manaso
jn<itv<i bhüt<idim avyayam
mah<itm<inalJ -a nagy lelkek; tu-de; m<im -Nálam; p<irtha-óh, Prtha
fia; daivim -isteni; prakrtim -természet; afrit<i/J -védelmet keresve;
bhajanti-szolgálatot rendelnek; ananya-manasa!J-rendületlen elmével;
jn<itva-ismerve; bhüta -teremtés; <idim -eredeti; a vyayam -kimeríthe
tetlen
FORD ÍTÁ S
Ó h, Prtha fia, a nagy lelkek, akik nincsenek illúzióban, az Isteni
természet védelme alatt állnak. Teljesen lefoglalják magukat az odaadó
szolgálatban, mert az Istenség Legfelsőbb Személyiségeként, eredetinek
és kimeríthetetlennek ismernek Engem.
MAGYARÁZAT

Ez a vers világosan leírja a mahatma jelentését. A mahatma első
ismertetőjele, hogy nem áll az anyagi természet irányítása alatt, mert már
elérte az Isteni természetet. Hogy ez miképpen lehetséges, azt a Hetedik
Fejezet már megmagyarázta: aki meghódol Srt Kfgia, az Istenség Legfel
sőbb Személyisége előtt, az azon nyomban felszabadul az anyagi természet
irnyítása alól. A szükséges tulajdonság tehát a meghódolás. Mihelyt az
ember átadja lelkét az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, azonnal
felszabadul az anyagi természet rabságából. Az élőlény az Úr szélső
energiáját képezi, ezért rögtön a lelki természet irányítása alá kerül, mihelyt
megszabadul az anyagi természet befolyásától. Ezt a lelki vezetést daivim
prakrtim-nak, vagyis az Isteni természet vezetésének hívják. Amikor tehát
az ember annyira fejletté válik, hogy meghódol az Istenség Legfelsőbb
Személyisége előtt, akkor eléri a mahatma szintet.
A mahatma figr_elmét Kr�i:ián kívül nem köti le semmi más, mert tudja
nagyon jól, hogy 0 az eredeti Legfelsőbb Személy, minden ok oka. Efelől
még halvány kétsége sincs. Az ilyen mahatma, vagy nagy lélek más
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maMtmák, vagy tiszta bhakták társaságában fejlődik ki. A tiszta bhaktákat
még Kr�J.la más transzcendentális formája - mint például a négykarú Maha
Vi�I)U - sem érdekli. Ő ket kizárólag Kr�J.la eredeti, kétkarú formája vonzza,
és nem törődnek sem a félistenek, sem pedig az emberek imádásával.
Egyedül Kr�J.lán meditálnak, és eltérés nélkül, szakadatlanul szolgálják Ö t a
Kr�J.la-tudatban.
1 4. VERS

satatani kirtayanto m<ini
yatantas ca dr<fha-vrat<il;.
namasyantas ca mani bhaktya
nitya-yukt<i upasate
satatam -mindig; kirtayantal;.-dicsőítve (énekelve, zengve); m<im 
Engem; yatantal;. -teljes igyekezettel; ca -is; dr{iha-vrat<il;. -elszántság
gal; namasyantal;. -hódolatot ajánlva; ca-is; m<im -Előttem; bhakty<i
odaadásban; nitya-yukt<il;. - szakadatlanul elfoglaltak; upasate-imádat

FO R D ÍTÁ S
Ezek a nagy lelkek állandóan az É n dicsőségem zengik, nagy
elszántsággal igyekeznek, s leborulva Előttem szüntelen odaadással
imádnak Engem.

MAGYARÁZAT
A mahatma címmel nem lehet akárkit felruházni, mert ahhoz bizonyos
tulajdonságok kellenek, amikről az előző versek már írtak: egy mahatma
mindig az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Kr�J.la dicsőségét zengi, más
dolga nincs; tehát nem imperszonalista. Imádat alatt a Legfelsőbb Személy
imádatát kell érteni, Szent Nevének, örökkévaló formájának, transzcenden
tális tulajdonságainak és rendkívüli kedvteléseinek dicsőítésével együtt. A
mahatma ezért nagyon ragaszkodik az Istenség Legfelsőbb Személyi
ségéhez.
A Bhagavad-git<i nem nevezi mahatmának a Legfelsőbb Ú r személytelen
arculatához, a brahmajyotihoz vonzódó embert. A mahatmáról mást ír a
következő vers. A Srimad-Bhagavatam szerint is a mahatma mindig az
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odaadó szolgálat különféle tetteivel foglalja le magát. Ez az odaadás: nem
egy félistenről, sem egy emberről, hanem Vi�i:iuról kell hallani, Öt kell
dicsérni, és Őrá kell emlékezni ($rava1:zani kirtanani VÍ:f!JO/J, smara!Jam :
Bhag . 7.5 .23 .). Az ilyen mahatma rendületlen elhatározásában, hogy végül
is elérje Kr�i:ia társaságát az öt transzcendentális rasa valamelyikében.
Ennek érdekében minden tettét, gondolatait, testét és szavait, azaz mindenét
Srt Kr�i:ia, a Legfelsőbb Úr szolgálatába állítja. Ezt hívják tökéletes Kr�i:ia
tudatnak. Az odaadó szolgálatban vannak bizonyos szabályozó tettek,
melyeket ajánlatos elszántan, fogadalomként végezni. Ide sorolható a
böjtölés bizonyos napokon, mint például az Úr megjelenési napján, vagy a
holdtölte és a holdfogyta utáni tizenegyedik napon (az ekadasin). Ezeket a
szabályokat és előírásokat mind nagy acaryák ajánlják azok számára, akiket
valóban érdekel az Istenség Legfelsőbb Személyisége társaságának el
nyerése a transzcendentális világban. A mahatmák szigorúan betartják az
összes szabályt és előírást, s ezért biztosan elérik a kívánt lelki eredményt.
Mint ahogyan e fejezet második verse írta, az odaadó szolgálat nemcsak
könnyű, de örömteli is. Az embernek nem szükséges feleslegesen szigorú
vezeklésen és önmegtagadáson keresztülmennie. A kiváló lelki tanító
mester vezetése alatt boldogan élhet az odaadó szolgálatban bármilyen
helyzetben: brahmacartként, grhasthaként vagy sannyasiként. Életkörül
ményeitől függetlenül bárhol, a világ bármelyik részén odaadással szolgál
hatja az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, s ezáltal igazi mahatmává, nagy
lélekké válik majd.
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jfiana-yajfiena capy anye
yajanto mam upasate
ekatvena prthaktvena
bahudha visvato-mukham

1nana-ya1nena -a tudás művelésével; ca-is; api-bizonyára; anye
mások; yajantalJ-imádva; mám-Engem; upasate - imádat; ekatvena
egységben; prthaktvena -kettősségben; bahudha-sokféleség; visvatalJ
mukham -az univerzális formában
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FORDÍTÁS
A tudást művelők a Legfelsőbb Urat imádják, mint a páratlanul állót,
a sokban jelenlevőt és az univerzális formát.
MAGYARÁZAT
Ez a vers az előzőek összefoglalása. Sri Kr�i:ia megmagyarázta Arjuná
nak, hogy a tiszta bhaktát hívják mahatrnáknak, akit nem érdekel más, mint
Kr�i:ia és az Ő szolgálata. Vannak azonban mások, akik nem érték el a
mahatrna szintet, és szintén Kr�i:iát imádják, bár más módon. Ezek közül a
boldogtalanról, a szegényről, a kíváncsiról és a tudás művelőjéről már volt
szó. Vannak azonban olyanok, akik még alacsonyabb szinten állnak, és ezek
három csoportra oszthatók: 1 .) aki magát a Legfelsőbb Úrral azonosítva
önimádó, 2.) aki saját elképzelése szerint kiagyal valami formát a Legfelsőbb
Úrról, és azt imádja, és 3.) aki az Istenség Legfelsőbb Személyisége
visvarüpáját, vagyis univerzális formáját imádja. A három közül aki
istenként imádja magát, vagyis a monista van a legalacsonyabb szinten, és
ugyanakkor ez a leggyakoribb is. Az is egyfajta Isten-imádat, mert legalább
megértették, hogy nem az anyagi test, hanem a szellemi lélek az énük. Az
imperszonalisták általában ily módon hódolnak Kr�i:ia előtt. A második
csoportot a félistenek imádói alkotják, akik bármilyen elképzelt formát
Kr�i:ia formájának vélnek. A harmadik csoport azokból áll, akik az anyagi
univerzumon kívül nem képesek semmi mást elfogadni. Magát az univerzu
mot hiszik a Legfelsőbb Létezőnek, s így közvetve ők is Istent imádják, mert
az univerzum is Kr�i:ia egyik formája.
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aham kratur aham yajria}J
svadh<iham aham au$adham
mantro 'ham aham evajyam
aham agnir aham hutam

aham -Én; kratu}J-rituáció; aham -Én; yajria}J -áldozat; svadh<i
felajánlás; aham -Én; aham -Én; au$adham-gyógynövény; mantra/;-
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transzcendentális vibráció; aha m - É n; aham- É n; eva -bizonyára; a
jyam - tisztított vaj (ghí); aham - É n; agni}J -tüz; aham- É n; hutam
felaj ánlás
FORD ÍTÁ S

É n vagyok a szertartás, az áldozat, az ősatyáknak szóló áldozás, a
gyógyító fű és a transzcendentális mantra. É n vagyok a vaj, a tűz és a
felajánlás.
MAGYARÁZAT
A jyolÍ!ifomaként ismert áldozat és a mahd-yajria is Krg1a. A
Pitrlokán lakozó ősatyák kielégítése végett ajánlott áldozat - ami a tisztított
vaj fonnájában egyfajta gyógyszernek tekinthető - szintén Km1a. Az ez
alkalommal vibrált mantrák szintén lelki természetűek, ezért Km1ának
tekinthetők. A sokféle ételre (amit felajánlás céljából tejfélékből készítenek)
szintén ez vonatkozik. A tűz is Kr�l)a, mert egyike az öt durva anyagi
elemnek, melyek az Ő különálló energiáját képezik. Más szóval: a Vedák
karma-kd1J.</.a fejezetében ajánlott áldozatok tartozékaikkal együtt mind a
lelki célt szolgálják, ezért Kr�l)ának tekinthetők. Ebből arra a következte
tésre lehet jutni, hogy akik közvetlenül, az odaadó szolgálattal imádják
Kr�l)át, azok már előző életeikben végrehajtották a Vedák ajánlotta összes
áldozatot.
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pitaham asya jagato
mdtd dhdtd pitdmaha}J
vedyam pavitram om kdra
rk sdma yajur eva ca

pita-apa; aham - É n; asya -ezé; jagata}J -az univerzumé; mdtd
anya; dhdtd-fenntartó; pitdmaha}J -nagyatya; vedyam -a tudnivaló;
pa vitram-a tisztító; omkdra}J -az om szótag; rk -a J!.g-veda ; sdma -a
Sama-veda ; yaju}J -a Yajur-veda ; e �a -bizonyára; ca -és
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FO R DÍTÁ S
É n vagyok az univerzum atyja, az anya, a fenntartó és az ősatya. É n
vagyok a tudás tárgya, a tisztító és az om szótag. A Rg, Sama és Yajur
szintén É n vagyok.
·

MAGYARÁZAT
Kr�i:ia energiájának különféle tevékenységei által létezik az egész kozmi
kus megnyilvánulás, mozdulatlan és mozgó lényeivel együtt. Az anyagi
létben különböző kapcsolatokat teremtünk a különféle élőlényekkel, akiket a
prakrti (az anyagi energia) befolyása alatt apánknak, anyánknak, nagya
tyánknak, eltartónknak stb. hiszünk. Valójában azonban mindezek Kr�i:ia
szélső energiáját képezik, tehát az Ő részei. Ebben a versben a dh<it<i szó
teremtőt jelent. Nemcsak anyánk és apánk a részei Kr�i;iának, de az ő
teremtőik, vagyis a nagyanyáink, nagyapáink stb. is. Tulajdonképpen, egy
bizonyos értelemben véve minden élőlény Kr�i;ia, mert mindenki az Ő
szerves része. Az összes Veda egyedül az Eredeti Forrást, Kr�i;iát tartja
végső céljának. A Vedákban ismertetett különféle tudományágak mind
Kr�i:ia megértéséhez segitik az embert. Különösen az a téma tekinthető
Isteninek (vagyis Kr�i;iának), ami segít bennünket felfedni eredeti természe
tünket. A védikus elvek megértésére törekvő élőlény hasonlóan Isteninek
(Kr�i;iának) tekinthető, mert az Ő szerves része. A transzcendentális
hangvibráció, apra!Java vagy om is - ami megtalálható az összes védikus
mantrában - Kr�i;ia. A négy Veda (S<ima, Yajur, J!.g és A tharva )
himnuszaiban nagyon gyakori az omk<ira (pral)ava ), ezért ez is Kr�i;iának
tekinthető.
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gatir bhart<i prabhul; s<ik�f
niv<isal; saral)am suhrt
prabhaval; pralayal; sth<inam
nidh<inam bf}am avyayam

gatil;-cél; bhart<i-fenntartó; prabhul;- Ú r; s<ik�f-tanú; niv<isal;
hajlék; saral)am-menedék; suhrt-legjobb barát; prabhava}J -teremtés;
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pra/ayal) -megsemmisülés; sthánam - alap; nidhánam -nyugvóhely;
bijam-mag; avyayam-elpusztíthatatlan
FORDÍTÁS
É n vagyok a cél, a fenntartó, az ú r, a tanú, a hajlék, a menedék és a
legkedvesebb barát. É n vagyok a teremtés és a megsemmisülés, min
dennek alapja, a nyugvóhely és az örök mag.

MAGYARÁZAT
Gati arra a célállomásra utal, ahova el szeretnénk jutni. A végső cél
azonban Kr�i:ia, bár az emberek nagy része ezt nem tudja. Tévúton járnak és
az ún. progresszív fejlődésük vagy nagyon jelentéktelen, vagy pedig csupán
érzékcsalódás, káprázat. Sokan a félistenek különféle hajlékait tekintik
céljuknak, és a megfelelő folyamat szigorú betartásával el is jutnak a
különféle félistenek bolygóira, mint például a Candralokára, Süryalokára,
lndralokára, Maharlokára stb. Ezek a /okák vagy bolygók mind Kr�i:ia
teremtései, ezért tekinthetők egyidejűleg Kr�i:iának is, meg nem is. Mint
energiájának megnyilvánulásai, ezek a bolygók is egy bizonyos értelemben
Kr�i:iának tekinthetők, de valójában elérésük csak kis előrelépést jelent a
megvalósításhoz vezető úton. Kr�i:iát közvetve közelítjük meg, ha különféle
energiái által közeledünk Hozzá. De Kr�i:iát közvetlen módon kell megköze
lítenünk, mert ezzel időt és energiát takarítunk meg. Minek választanánk
például a lépcsőt, hogy feljussunk egy felhőkarcoló legmagasabb emeletére,
amikor rendelkezésünkre áll a lift is?
Minden Kr�i:ia energiáján nyugszik, ezért az Ő oltalma nélkül semmi sem
létez�et. Kr�i:ia a legfelsőbb vezető, mert minden az Ő tulajdonát képezi, s
minden az energiáján nyugszik. Ő a végső tanú is, mert mindenki szívében
jelen van. A menedéket adó lakhelyek, szülőhazák vagy bolygók, melyeken
élünk, szintén Kr�i:tát képviselik. Ő a legvégső menedék, ezért az ember
keressen oltalmat Nála, hogy védelemben részesülhessen, és megszabadul
hasson a szenvedéstől. Bármikor is próbáljunk menedéket keresni, mindig
tudnunk kell, hogy ezt csakis egy élő erő nyújthatja. Miután Kr�i:ia a
Legfelsőbb Élőlény, ezért Ő adhatja az igazi oltalmat. Ő az élőlények
generációinak forrása, vagyis az eredeti atya, ezért Nála senki sem lehet
nagyobb barát vagy jóakaró. Ő a teremtés eredeti forrása és a megsemmi
sülés után mindennek nyugvóhelye. Láthatjuk tehát, hogy Kr�i:ia minden ok
örökkévaló oka.
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tapamy aham aham var$arfz
nigrhlJ.timy utsrJami ca
amrtam caiva mrtyus ca
sad asac caham arjuna

tapami-hőt adó; aham-Én; aham-Én; var$am-esőt; nigrh1J.timi
visszatartom; utsrjami-előreküldöm; ca-és; amrtam-halhatatlanság;
ca-és; eva-bizonyára; mrtyub -halál; ca-és; sat-létező; asat-nem
létező; ca-és; aham-Én; arjuna-óh, Arjuna

FORD ÍTÁ S
Ó h, Arjuna, É n adom a hőt, s É n irányítom az esőt és a szárazságot.
Én vagyok a hallhatatlanság megszemélyesítője is; a létezők és a
nemlétezők egyaránt Bennem vannak.

MAGYARÁZAT

Kr�i:ia különféle energiái által, a Nap és az elektromosság tevékenysége
révén hőt és fényt áraszt szét az univerzumban. Ő az, aki a forró indiai nyár
idején meggátolja a csapadék hullását, majd az esős évszak ideje alatt
szakadatlan esővel árasztja el a kitikkadt földet. Az életünket fenntartó és az
élettartamunkat meghosszabbító energia is Kr�i:ia, s életünk végén, a halál
formájában szintén Ővele találkozunk. Kr�i:ia e különféle energiáit tanul
mányozva az ember rájön arra, hogy Isten számára nincs különbség az
anyag és lélek között, más szóval: mivel minden Őtőle számazik, ezért Ő az
anyag és a lélek is. A Kr�i:ia-tudatban fejlett bhakta ezért nem a különbséget,
hanem mindenben csupán Kr�i:iát látja.
Megértve azt, hogy Kr�i:ia az eredete a léleknek és az anyagnak is, a
hatalmas anyagi megnyilvánulás szintén Kr�i:iának tekinthető. A kétkarú,
fuvoláján játszó Syamasundara viszont, aki kinyilvánította a kedvteléseit
Vrndavanában, Maga az eredeti Istenség Legfelsőbb Személyisége.
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trai-vidya mam soma-pa}J pata-papa
yajriair i${Va svargatim prarthayante
te pwJ,yam asadya surendra-lokam
asnanti divyan divi deva-bhogan
trai-vidya}J -a három Veda ismerői; mam-Engem; soma-pa}J-a soma
nektár fogyasztói; pata -megtisztítva; papa}J -bűnök; yajriai}J -áldozatok
által; i${Va-imádván; svargatim -a mennyei felsőbb bolygók elérése;
prarthayante-imádkoznak; te-ők;pu�yam -erkölcsi tisztaság; asadya
élvezve; surendra -Indráé; lokam-bolygót; afoanti-élveznek; divyan 
mennyei; divi-a mennyben; deva-bhogan -a félistenek örömeit
FORD ÍTÁ S
Akik a felsőbb bolygókra vágyva a Vedákat tanulmányozzák, és a
soma italt fogyasztják, azok közvetve imádnak Engem. Ő k Indra
bolygóján f�gnak megszületni, hogy isteni élvezetekben vegyenek részt.
MAGYARÁZAT
A trai-vidya}J a három Veda (Sama, Yajur ésJ!,.k) tanulmányozóira utal.
Azt a brahmal,'lát, aki már áttanulmányozta a három Vedát, tri-vedf-nek
hívják. Nagy tiszteletnek örvend az államban az, aki jártas ebben a tudásban.
Sajnálatos módon sok olyan, a Vedákat tanulmányozó tudós is létezik, aki
nem tudja, mi ennek a megismerésnek a végső célja. Ezért jelenti ki Kr�l,'la
ebben a versben, hogy Ö maga a tri-vedfk végső célja. Az igazi tri-vedfk
Kr�l,'la lótuszvirág lábainál keresnek menedéket, és tiszta, odaadó szol
gálattal kedveskednek az Ú rnak. Az odaadó szolgálat a Hare Kr�l,'la mantra
vibrálásával kezdődik, de ezzel egyidejűleg mindig akarni is kell Kr�l,'la igazi
megértését Sajnálatos módon a Vedákat kizárólag hivatalból tanulmányo-
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zókat jobban érdeklik a különféle félistenek - mint például lndra, Candra
stb. - számára végzett áldozatok. Igaz, hogy a különböző félistenek imádói
megtisztulnak az anyagi természet szennyeződéseitől, de mivel ez csak
részleges, ezért a lelki világ helyett a felsőbb, vagyis mennyei bolygókra
(Maharlokára, Janalokára, Tapolokára stb.) jutnak. Ott élve az embernek
több ezerszeresen nagyobb a lehetősége az érzékei kielégítésére, mint itt a
Földön.

"' .

<I' <I'

21. VERS

.
Wfffi ((41
i �(ifi· ��1�

� � q�Jl4' ��Rt 1
� :t4h1�tt�stq'11
•1(1l•ld Cfilt(Cfilt(I � 1 1 � t 11

te tam bhuktvá svarga-lokariz visálariz
k$fTJ,e puTJ,ye martya-/okariz vifanti
evariz trayf-dharmam anuprapanná
gatágatariz káma-kámá labhante

te-ők; tam-azt; bhuktvá-élvezve; svarga-lokam-a mennyei bolygók;
visá/am -nagymértékű; k$fTJ,e- kifogyván; puTJ,ye-jámbor tettekből;
martya-/okam-a halandók bolygójára (a Földre); vifanti-visszatérnek;
evam-ily módon; trayf-a három ( Veda ); dharmam -doktrinákat; anu
prapannáb-követve; gata-agatam-születést és halált; káma-kámáb
érzékkielégítésre vágyva; /abhante-elérnek
FO R D ÍTÁ S
A mennyei érzéki örömök élvezete után ismét visszatérnek a halandók
bolygójára. fgy a védikus elveket követve csupán röpke boldogsághoz
jutottak.
MAGYARÁZAT
A felsőbb bolygókra jutó ember hosszabb életet élvez, és ott a körül
mények is sokkal jobbak az erzékkielégítésre. Mindezek ellenére az ember
ott nem maradhat örökre. Előző, jámbor tettei gyümölcsének elfogyasztása
után ismét visszakerül a Földre.
A Vedánta-sütra szerint az igazi tudás azt jelenti, hogy megértjük: Kr�i;ia
a forrása minden oknak (janmády asya yatab; V.s. 1 . 1 . 2.). Aki nem érte el
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a tudás e tökéletes szintjét, az sikertelen lesz az élet vegso céljának
elérésében, s így annak a körfolyamatnak válik alárendeltjévé, amely
óriáskerékként hol felsőbb, hol ismét az alacsonyabb bolygókra juttatja az
embert. Más szóval ez azt jelenti, hogy az odaadó szolgálat (és Kr�r:ia
megértése) nélkül az ember nem juthat el a lelki világba (ahonnan a
visszatérésre nincsen már több esély), hanem ehelyett a születés és halál
körforgásában vándorol az alsóbb és felsőbb bolygók között Terniészetes,
hogy az ember inkább a lelki világot választja, ahol örökkévaló, teljes
tudásból és boldogságból álló életet élvezhet, és ahonnan sohasem fog
visszatérni ebbe a szenvedésekkel teli, anyagi létbe.
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ananyas cintayanto mam
ye janab paryupasate
te$tiliz nityabhiyuktanam
yoga-k$emam vahamy aham

ananyab -minden más nélkül; cintayantab -összpontosítva; mtim
Rám; ye-akik; jantib -személyek; paryupasate-helyesen imádnak;
te$tim -az övék; nitya -mindig; abhiyukttintim -rendületlen az odaadás
ban; yoga-k$emam-szükségleteket; vahámi-megadom; aham -Én

FORDÍTÁ S
De akik odaadással imádnak Engem, transzcendentális Formámon
meditálva, azoknak elhozom, amire szükségük van, s megőrzöm, amijük
van.
MAGYARÁZAT
Aki képtelen akár egy pillanatra is a Kr�r;ia-tudat nélkül élni, az mást sem
csinál, mint Kr�r;iára gondol napi huszonnégy órán át. Az ilyen bhakta
mindig odaadó szolgálatot végez hallás, dicsőítés, emlékezés, imádkozás,
imádás, az Úr lótuszvirág lábainak szolgálása, más szolgálatok végzése,
barátság kialakítása révén, és azáltal, hogy mindennel meghódol Kr�r:ia előtt.
Ezek a tettek mind nagyon kedvezőek és lelki erővel teliek. Ezek teszik
tökéletessé a bhaktát az önmegvalósításban. Azután egyetlen kívánsága,
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hogy az Istenség Legfelsőbb Személyiségének társaságát elnyerje. Ezt hívják
yogának. Az Úr kegye jóvoltából az ilyen bhakta sohasem tér vissza az
anyagi életfeltételek közé. A k$ema szó Kr�JJa irgalmára utal. Ez segíti a
bhaktát, hogy a yoga (összekapcsoló folyamat) segítségével Kr�JJa-tudatúvá
válhasson. Ha ez megtörtént, vagyis ha a bhakta teljesen Kr�JJa-tudatúvá
vált, akkor az Úr megvédi öt attól, hogy visszaessen a szenvedésekkel teli,
feltételekhez kötött életbe.
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ye'py anya-devatá-bhaktá
yajante fraddhayánvitál)
te 'pi mám eva kaunteya
yajanty avidhi-pürvakam

ye- azok; api-is; anya-más; devatá-félistenek; bhaktál) -bhakták;
yqjante-imádnak; fraddhaya-anvitál)-hittel; te-ők; api-is; mám
Engem; eva-még; kaunteya-óh, KuntI fia; yqjanti- áldoznak; avidhi
pürvakam -rossz módon
FORD ÍTÁ S
Ó h, Kunti fia, amit az ember a félisteneknek ajánl, igaz tudás nélkül
teszi, hiszen valójában Engem illet az.

MAGYARÁZAT
Kr�JJa mondja: „Bár közvetve Engem imádnak, mégis, a félistenek imádói
kevésbé okos emberek. " Például, a fa gyökere helyett a leveleket és ágakat
öntöző ember cselekedete hiányos tudásának, és az ajánlott folyamat
elhanyagolásának tudható be. Hasonlóan, a test különféle tagjait oly módon
kell energiával ellátni, hogy az ételt a gyomorba, nem pedig máshová
juttatjuk. A félistenek különféle vezetői tisztségeket töltenek be a Legfelsőbb
Úr államrendszerében. Az embernek végső soron az állam, nem pedig a
különféle tisztviselők és igazgatók törvényeit kell követni. Hasonlóan,
minden embernek kizárólag a Legfelsőbb Személyt kell imádnia. Ezzel
automatikusan kedvébenjár Kr�JJa különféle tisztségviselőinek és vezetőinek
is. Az ilyen funkciót betöltő emberek az állam képviselői, megvesztegetésük
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azonban jogellenes. Ez az avidhi-pürvakam jelentése ebben a versben. Más
szóval: Kr�r:ia nem helyesli, ill. feleslegesnek tartja a félistenek imádását.

24. VERS
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aham h i sarva-yajflánám
bhoktá ca prabhur eva ca
na tu mám abhijánanti
tattvenátas cyavanti te

aham -Én; hi-biztosan; sarva -minden; yajflán ám -áldozatnak;
bhoktá élvező; ca -és; prabhul;z -Úr, eva -is; ca -és; na -nem; tu -de;
m ám
Engem; abhijánanti-isme rnek; tattvena -igazán; atal;z -ezért;
cyavanti visszaesnek; te ők
-

-

-

-

FORDÍTÁ S
É n vagyok az egyetlen élvező, és az áldozat egyedüli célja. Visszaes
nek azok, akik nem ismerik fel igazi, transzcendentális természetemet.

MAGYARÁZAT
Ebben a versben érthetően küejezésre jut, hogy bár a Védikus Irodalom
sokféle yajfla végrehajtását ajánlja, valójában azonban mindegyik a Legfel
sőbb Úr kielégítésére való. Yajna Vi�r;u egyik neve. A Bhagavad-gltá
Harmadik Fejezetének kilencedik verse világosan kijelenti, hogy az ember
nek csakis Yajfla, vagyis Vi�r;u kielégítéséért kell dolgozni. A varr;asrama
dharmaként ismert tökéletes emberi társadalom kimondottan úgy van
felállítva, hogy Vi�r;u kielégítését szolgálja. Ezért mondja Kr�r:ia ebben a
versben: „Én vagyok a Legfelsőbb Úr, ezért Én élvezek minden áldozatot."
Azonban a kevésbé értelmes emberek nem tudják ezt, s az ideiglenes
nyereség reményében a félisteneket imádják. Ezért nem érik el az élet végső
célját, hanem az anyagi létben maradnak. Ha valakinek anyagi vágyai
vannak, akkor jobb, ha a Legfelsőbb Személyhez imádkozik (bár ez nem
tiszta odaadás), mert így vágyai teljesülni fognak.
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yanti deva-vrata devan
pitrn yanti pitr-vrataf;,
bhütani yanti bhütejya
yanti mad-yajino 'pi mam

yanti-elérnek; deva-vrataf;, -a félistenek imádói; devan -a félistenek
hez; pitrn -az ősatyákhoz; yanti-mennek; pitr-vrataf;, -az ősatyák
imádói; bh1Úani-a szellemekhez és kísértetekhez; yanti mennek; bhüte
jyaf;,-a szellemek és kísértetek imádói; yanti-mennek; mat-Enyém;
yajinaf;,-bhakták ; api is; mam-Hozzám
-

-

FORDÍTÁ S

A félisteneket imádók a félistenek között fognak újraszületni, akik a
szellemeket és hasonlókat imádják, azok közéjük születnek, az ősatyák
imádói az ösatyákhoz jutnak, s akik Engem imádnak, azok Velem
fognak élni.
MAGYARÁZAT
Ha valaki a Holdra, a Napra vagy bármelyik más bolygóra akar jutni,
akkor könnyen elérheti célját, ha az ezzel kapcsolatban álló védikus
előírásokat követi. Ezekről a Vedák gyümölcsöző cselekedetekkel foglal
kozó részében találunk leírást, amit szaknyelven darsa-paun:zamasl-nak
ismernek. Ez a különféle felsőbb bolygókon lakozó félistenek sajátságos
imádatát ajánlja. Hasonló módon lehet elérni a pita bolygókat is, az ehhez
ajánlott yajiia végzésével. Az ember a sok szellembolygó valamelyikére is
eljuthat, hogy ott yak�a. rak�a vagy pisaca legyen. A pisaca imádatot
hívják varázslatnak vagy fekete mágiának. A fekete mágiát sokan űzik, és azt
hiszik, hogy ez a lelki élethez tartozik, ám ezek a cselekedetek teljesen
materialisták.
Az Istenség Legfelsőbb Személyi§égét imádó tiszta bhakta biztosan a
Vaikul).Pia bolygókra vagy Kr�l).alokára jut. Ebből a fontos versből könnyű
megérteni a következőt ha a félistenek imádói elérhetik a mennyei felsőbb
bolygókat, vagy ha a pita imádója a pita bolygókra jut, a fekete mágiát
végzők pedig a szellembolygókra, akkor miért ne érhetné el a tiszta bhakta
Vi�l).U vagy Kr�l).a boÍygóját? Sajnálatos módon a legtöbb ember nem tud
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Vi�1.1u és Kr�1.1a csodálatos bolygóiról, ezért még ha fejlett síkon is van,
vissza fog esni. Az imperszonalisták is visszaesnek a brahmajyotiból. A
Kr�1.1a-tudat mozgalma ezért az egész emberi társadalmat informálja arról a
csodálatos dologról, hogy csupán a Hare Kr�1.1a mantra vibrálásával az
ember tökéletessé teheti életét, és visszatérhet az őshazába, vissza az
Istenséghez.
26. VERS
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patram pu$pam phalam toyam
yo me bhakty<i prayacchati
tad aham bhakty-upahrtam
asn<imi prayat<itmanab
patram-1eve1et;pu$pam-virágot;phalam-gyümölcsöt; toyam-vizet;
yab -bárki; me-Nekem; bhakty<i-odaadással; prayacchati-felajánl;
tat-azt; aham-Én; bhakti-upahrtam -odaadássa1 ajánlott; afoami
elfogadom; prayata-<itmanab-a tiszta tudatúét

FORDÍTÁS
Ha valaki szeretettel és áhítattal áldoz Nekem egy levelet, virágot,
gyümölcsöt vagy egy kis vizet, Én elfogadom azt.

MAGYARÁZAT
Itt Srt Kr�1.1a felfedi, hogy miféle áldozatot kíván (miután kijelentette, hogy
Ö az egyedüli élvező, az elsődleges Úr és minden áldozati ajánlás igazi
célja). Ha valaki odaadóan akarja szolgálni a Legfelsőbbet, hogy meg
tisztuljon, és elérje az élet végső célját (az Isten iránti transzcendentális
szeretetet és szolgálatot), akkor a végére kell járnia annak, hogy mit kíván
tőle az Úr. Aki szereti Kr�Qát, az mindent megad Neki, bármit is kívánjon,
és elkerüli az olyan dolgok felajánlását, melyeket Kr�Qa nem óhajt. Így
érthető, hogy húst, halat és tojást nem szabad felajánlani Kr�1.1ának. Ha
kívánt volna ilyeneket, akkor ezt mondta volna. Ehelyett azonban világosan
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azt kéri, hogy levelet, gyümölcsöt, virágot és vizet adjunk Neki, mert ezeket
szívesen elfogadja. Tehát elutasítja a húst, a halat és a tojást. Srt Kr�Qa a
zöldségeket, gabona-, gyümölcs- és tejféléket valamint a vizet írja elő az
emberek számára helyes ételként. Ezen kívül semmi mást nem ajánlhatunk
fel Őneki. Ha tehát a felsoroltakon kivül más ételt akarunk feláldozni Neki,
akkor nem mondhatjuk azt, hogy szeretettel és odaadással szolgáljuk Kr�Qát.
A Harmadik Fejezet tizenharmadik versében SrI Kr�Qa megmagyarázza,
hogy akik fejlődni kivánnak a lelki életben, és meg szeretnének szabadulni az
anyagai kötelékektől, azok számára kizárólag az áldozat megtisztított
maradékai jelentik a helyénvaló ételt. Ugyanez a vers hozzáteszi, hogy csak
bűnt esznek azok, akik nem ajánlják fel ételüket Istennek. Más szóval
minden falattal egyre mélyebbre süllyednek az anyagi természet mocsará
ba. Ha azonban valaki egyszerű, de finom vegetáriánus ételt főz, amit
leborulva felajánl Srt Kr�Qa képe vagy Mürtij a előtt, kérve Őt, hogy fogadja
el a szerény ajánlatot, akkor ez segiti a lelki életbeli gyors fejlődésében, a test
megtisztításában, és olyan finom agyszövetek teremtésében, melyek tiszta
gondolkodást eredményeznek. A legfontosabb a felajánlás szeretetteljes
végzése. Kr�Qa minden birtokosa, ezért Őneki nincs szüksége ételre, ám
mégis elfogadja a felajánlást az olyan személytől, aki ily módon akar a
kedvében járni. Az étel készítésében, tálalásában és felajánlásában tehát a
Kr�Qa iránti szeretet játsza a legnagyobb szerepet.
Az imperszonalista filozófusok, akik azt állítják, hogy az Abszolút Igazság
érzékszervek nélküli, nem tudják felfogni a Bhagavad-gitd e versét.
Számukra ez metafórának tűnik vagy pedig Kr�Qának, a Bhagavad-gitd
elbeszélőjének világi jellemét bizonyítja. Az igazság azonban az, hogy
Kr�Qának, a Legfelsőbb Istenségnek vannak érzékszervei, melyek minde
gyike képes a többi feladatát is elvégezni. Ezt kell érteni az alatt, hogy Kr�Qa
abszolút. Őt nem lehetne minden tekintetben tökéletesnek tekinteni, ha nem
rendelkezne érzékszervekkel. Srt Kr�Qa a Hetedik Fejezetben meg
magyarázta: Ő termékenyíti meg élőlényekkel az anyagi természetet. Ez
rápillantással történik. Tehát vannak érzékszervei, melyek helyettesíthetik
egymást. Ebben az esetben Kr�Qa hallja, amint a bhakta szeretetteljes
szavakkal felajánlja ételét Őneki, s ez a hallás teljesen azonos az Ő
ételízlelésével és evésével. Ennek a lényeges pontnak nagy nyomatékot kell
adni: mivel Ő abszolút, ezért hallása teljesen azonos evésével és ízlelésével.
Egyedül az a bhakta értheti meg, hogy a Legfelsőbb Abszolút Igazság képes
ételt fogyasztani és élvezni, aki Kr�Qát külön értelmezés nélkül, olyannak
fogadja el, amilyennek Ő leírja Magát.
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yat karo# yad asnasi
yaj juho�i dadasi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuru�va mad arpa1Jam

yat -amit; karo�i-teszel; yat-b ánn it; asnasi-eszel; yat-bármit;
juho$i-áldozol; dadasi- elajándékozol; yat-bármit; yat-bármit; tapa
syasi-vezekelsz; kaunteya-óh, Kuntl fia; tat-azt; kuru�va -tedd; mat
Nekem; arpa1Jam -felajánlás
FORD ÍTÁ S
Óh, Kunti fia, ajánld fel Nekem mindazt, amit cselekszel, eszel,
elajándékozol, valamennyi vezekléseddel együtt!
MAGYARÁZAT
Láthatjuk, mindenkinek oly módon kell alakítania életét, hogy Km1át
soha, semmilyen körülmények között se felejtse el. Az egészséges test és
szellem fenntartása érdekében mindenkinek dolgoznia kell, de Kr�i;ia ebben a
versben azt ajánlja, hogy Őérte dolgozzunk. Aki élni akar, annak ennie kell,
tehát az evés is fontos, ám vigyáznunk kell arra, hogy csupán a Kr�i;iának
ajánlott étel maradékait fogyasszuk. Minden embernek végeznie kell
valamiféle vallásos rituációt, ezért Kr�i;ia azt ajánlja, ezt az Ő érdekében
tegyék. Kr�i;ia rituális imádatát hívják arcaná-nak, vagyis Mürti-imádatnak.
Hasonlóan, mindenkiben van hajlam az adományozásra, ezért Kr�i;ia azt
mondja: „Add azt Nekem". Ez azt jelenti, hogy minden összegyűlt
többletpénzt a Kr�i;ia-tudat mozgalmának terjesztésére kell felhasználni.
Manapság az emberek egyre jobban érdeklődnek a különféle meditációs
folyamatok iránt ( melyeknek végzése nem praktikus ebben a korszakban),
ám ha valaki napi huszonnégy órán át meditál Kr�i;ián a japázás, vagyis a
Hare Kr�i;ia mantra vibrálása által, az minden kétséget kizárva a legnagyobb
yogI, ahogyan a Bhagavad-gitli Hatodik Fejezetének utolsó verse írja.
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iubh<iiubha-phalair evam
mok(fyase karma-bandhanail;z
sanny<isa-yoga-yukt<itm<i
vimukto m<im upai(fyasi

subha-jó; asubha -rossz; pha/ail;z -eredmények; evam-ily módon;
mok(fyase-megszabadulsz; karma -tett; bandhanail;z -kötelékektöl;
sanny<isa -(emondás; yoga-yoga; yukta-<itm<i-rögzített elmével; vimu
ktal;z-felszabadulást; mam-Hozzám; upai(fyasi-el fogsz jutni
FORDÍTÁS
Ily módon megszabadulsz a jó és a rossz cselekedetek összes vissza
hatásától, s a lemondás ezen elvével felszabadulsz, és eljutsz Hozzám.

MAGYARÁZAT
Aki felsőbb vezetés alatt a Kr�r.ia-tudatban cselekszik, azt yuktá-nak,
lemondását pedig szaknyelven yukta-vair<igyá-nak nevezik. Ezt Rupa
GosvamI a következőképpen magyarázta meg: amíg az anyagi világban
vagyunk, addig cselekednünk kell; ettől nem tudunk elállni. Ha viszont
munkánk gyümölcseit Kr�r.iának adjuk, akkor ezt yukta-vair<igyá-nak
hívják. Ez az igazi lemondás. Az ilyen tettek megtisztítják az elme tükrét, s
amint a cselekvő fokozatosan fejlődik a leki megvalósításban, úgy végül
teljesen meghódol az Istenség Legfelsőbb Személyisége előtt. Testének
elhagyása után ezért felszabadul, ez azonban nem jelenti azt, hogy eggyé
válik a brahmajyotival, hanem Isten lelki bolygójára jut Ezt érthetően
kifejezi ez a vers: „Hozzám jön" (m<im upai(fyasi). Az ilyen bhakta tehát
visszatér az őshazába, vissza az Istenséghez. A felszabadulásnak ötféle
változata van 1 , és vers szerint aki egész életében az Úr Kr�r.ia vezetése alatt
1 .)

a Brahmannal való eggyéválás,
az Úréval egyenlö fenség,
3. sárupya
az Úréhoz hasonló lelki test,
4. samepya
Isten személyes társaságának és,
S. sálokya
a lelki bolygók elérése.
1. sáyujya

2. sami

-

-

-

-

-
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élt, az annyit fejlődött, hogy teste elhagyása után visszatérhet Istenhez, és
közvetlen társaságában szolgálhatja Őt
Igazi sannyasinak azt nevezik, akinek nincs más érdeke, mint életét Isten
szolgálatának szentelni. Az ilyen személy magát Kr�i:ia örökkévaló szolgájá
nak, az Ő legfelsőbb akaratától függőnek tekinti mindig. Ezért, bármit is
tegyen, azt Kr�i:ia javáért, az Ő szolgálatában cselekszi. Nem tanúsít
nagyobb figyelmet a Vedákban említett gyümölcsöző cselekedeteknek, vagy
az ott leírt kötelességek végrehajtásának. A közönséges emberek számára
kötelező a Vedákban előírt kötelességek végrehajtása, s ezeket a magát
teljesen Isten szolgálatának szentelt tiszta bhakta sem töri meg, mégha ez
úgy is tűnik néha.
A hiteles Vai�i:iava források ezért az tanítják, hogy még a legokosabb
ember sem képes megérteni a tiszta bhakta terveit és tetteit (vai.p.zavera
kriya mudrö. vijne na bujhaya). Aki ily módon mindig Kr�i:ia szolgálatával
foglalja le magát, és állandóan azon meditál, hogyan fokozza ezt, arra úgy
kell tekinteni, mint aki mentes minden anyagi szennyeződéstől most és a
jövőben egyaránt. Visszatérése az őshazába, vissza az Istenséghez garantált
Kr�i:iához hasonlóan öt sem érheti semmilyen anyagi kritika.
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samo 'harit. sarva-bhüte$U
na me dve$yO 'sti na priya!.z
ye bhajanti tu mam bhaktya
mayi te te$U capy aham

samal.z -egyenlö; aham -Én; sarva-bhüte$u-minden élőlénnyel szem
ben; na-senki; me-Nekem; dve$ya!.z-gyülölt; asti-van; na-sem;
priya!.z -kedves; ye-akik; bhajanti-transzcendentális szolgálatot végez
nek; tu-mégis; mam -Nekem; bhaktya-odaadással; mayi-Számomra;
te-ők; te$u -bennük; ca-is; api-bizonyára; aham -Én
FORD ÍTÁ S
É n mindenkivel szemben egyenlő vagyok: senkire sem irigykedem, és
olyan sincs, akivel pártoskodnék. De aki odaadással szolgál Engem, az
Bennem van, a barátja vagyok, s Nekem is barátom ö.
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MAGYARÁZAT
Most felmerülhet az a kérdés, hogy ha Kr�i:ia egyenlő mindenkivel
szemben, és senkit sem tekint külön barátjának, akkor miért mutat
megkülönböztetett érdeklődést azon bhakták iránt, akik mindig az Ö
transzcendentális szolgálatában élnek? Ez azonban nem részrehajlás, hanem
magától értetődő és természetes. Az anyagi világban is láthatjuk, hogy a
mindenkivel szemben jószándékú ember is külön érdeklődést mutat gyerme
kei iránt. Az Úr minden élőlényt (bármilyen testben is legyenek) saját
fiainak tekint, ezért mindenkit bőségesen ellát életszükségleti dolgokkal. Ö a
felhőhöz hasonlítható, ami megkülönböztetés nélkül mindent, sziklát, földet
és tengert is megöntöz. De Kr�i:ia a bhaktáival szemben mégis külön
figyelmet tanúsít. Mégpedig azokkal, akik mindig tudatosak Róla, s ezért
természetfölötti módon „Kr�i:tában vannak" - miként ez a vers írja. Maga a
Kr�i:ia-tudat is arra utal, hogy akiknek ilyen a tudatuk, azok igazi
transzcendentalistákként Őbenne is vannak. Az Úr félreérthetetlenül mond
ja: „Bennem vannak" (mayi te). Ennek eredményeképp természetes, hogy
Kr�i:ia is bennük van. A fenti vers szerint ez a viszony kölcsönös (asti na
priyalJ ye bhajanti). Másutt azt mondja Isten: „Mindenkinek úgy viselem
gondját, amilyen mértékben átadja magát Énnekem" (Bg. 4 . 1 1 .). Ez a
transzcendentális, kölcsönös viszony azért létezik, mert Kr�i:ia és a bhaktája
is tudatos. Az aranygyürűbe foglalt gyémánt nagyon szépen mutat. Ez a
kombináció a gyémánt, de ugyanakkor az arany tündöklésén is emel. Kr�i:ia
és az élőlények is örökké ragyogóak, cie egy gyönyörű párosítással az Úr
gyémánthoz, az Öt szolgálni hajlamos élőlények pedig az aranyhoz
hasonlíthatók.
Bhaktáknak azokat az élőlényeket hívjuk, akik megőrizték, vagy visz
szanyerték tiszta természetüket. A Legfelsőbb Urat annyira megörven
dezteti bhaktái szeretete, hogy viszonzásul az ö szolgájukká (bhaktájukká)
válik. Perszonalista (személyes) filozófia csak az Úr és bhaktái közötti
kölcsönös viszony jelenlétekor létezik. Az imperszonalista filozófia tagadja a
Legfelsöbb Személy és az élőlény közötti kölcsönös viszonyt, míg a
perszonalista filozófiában ez tény és való.
Istent gyakran hasonlítják kívánságfához, amitől bárki bármit kérhet és
kaphat. Ez a vers azonban még többet mond erről, amikor azt írja, hogy
Kr�i:ia részrehajló a bhaktáival szemben, ami az irántuk kimutatott külön
leges kegyének tudható be. Isten ilyen viszonzását azonban nem szabad a
karma törvényének felfogni. Ez ahhoz a transzcendentális természethez
tartozik, ami Istent és bhaktáit jellemzi. Az Ö odaadó szolgálása nem az
anyagi, hanem a lelki világ része, ahol örökkévalóság, lelki gyönyör és teljes
tudás uralkodik.
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api cet sudur<ic<iro
bhajate m<im ananya-bh<ik
s<idhur eva sa mantavyal:z
samyag vyavasito hi sal:z

api-annak ellenére; cet-habár; sudur<ic<iral:z-a legszörnyűbb tetteket
végrehajtó; bhajate-odaadó szolgálatot végez; m<im -Irántam; ananya-·
bh<ik-eltérés nélkül; s<idhul:z -szent; eva-bizonyára; sal:z-ő; manta
vyal:z-tekintendő; samyak-teljesen; vya vasital:z-helyezkedik; hí-bizo
nyára; sal:z -ő
FORD ÍTÁ S
Még ha valaki a legszörnyűbb tettet is követi el, ha odaadó szolgálatot
végez, szentnek kell tekinteni, mert a helyes utat járja.
MAGYARÁZAT

Ebben a versben a sudur<ic<iral:z szó nagy jelentőségű, ezért helyesen kell
megérteni. Az anyagi világban tartózkodó élőlény kétféle tettet hajt végre: az
egyik feltételes, a másik pedig természete szerinti. Az előbbiek a feltételek
hez kötött élettel kapcsolatosak, amelyeket a test védelme vagy a társadalmi
törvények követésének érdekében kell végrehajtani. Ezek a cselekedetek a
bhaktákat is érintik. Ezenkívül a lelki terniészetéről tudva tudó élőlénynek,
aki Kr�i:ia-tudatban, vagyis Isten odaadó szolgálatában él, más, transz
cendentális tettekkel is kell foglalkoznia. Ezeket eredeti, lelki természete
szerint végzi, s ezért (szaknyelven) ezt odaadó szolgálatnak hívják. A
feltételekhez kötött létállapotban az odaadó, és a testtel kapcsolatos
feltételes szolgálat egyidejűleg történik. Ugyanakkor néha ezek a tettek teljes
ellentétben állhatnak egymással. Amennyire csak lehet, a bhakta nagyon
óvatos, hogy ne tegyen semmi olyat, ami felborítaná ezt az egységet. Tudja:
munkája olyan arányban válik tökéletessé, amilyen arányban megvalósítja a
Kr�i:ia-tudatot.
Néha azonban azt tapasztaljuk, hogy egy Kr�i:ia-tudatú olyan tettet hajt
végre, amit a társadalom vagy politika nagyon förtelmesnek könyvel el. Az
ilyen ideiglenes visszaesés azonban nem fosztja meg őt tulajdonságaitól, nem
semmisíti meg addigi eredményeit. A Srimad-Bh<igavatam szerint, ha egy
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személy visszaesik, de továbbra is szívvel-lélekkel résztvesz a Legfelsőbb Úr
transzcendentális szolgálatában, azt a szívben jelenlevő Isten megtisztítja és
megbocsátja szörnyű tettét Az anyagi szennyeződés annyira erős, hogy
néha még a teljesen az Úr szolgálatában élő yogI is megtévelyedik. A Kr�i:ia
tudat azonban olyannyira hatásos, hogy az ilyen ideiglenes visszaesést
azonnal kijavítja. Az odaadó szolgálat folyamata ezért mindig sikeres. Az
ideális útról véletlenül lelépő bhaktát senkinek sem szabad kigúnyolnia, mert
a következő vers megmagyarázza, hogy az ilyen ideiglenes visszaesés
megszűnik, mihelyt a bhakta teljesen Kr�i:ia-tudatúvá válik.
Ezért a Kr�i:ia-tudatban élő embert, aki nagy igyekezettel végzi a Hare
Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare mantra vibrálását, transzcendentális helyzetűnek
kell tekinteni, még ha véletlenül és akaratlanul le is tért az útról. A vers
kihangsúlyozza: „Az ilyen személy szent" (sddhur eva ). Ez figyelmezteti az
abhaktákat, hogy nem szabad kigúnyolniuk a véletlen folytán visszaesett
bhaktát, hanem továbbra is szentnek kell tekinteni öt. A mantavyal:z szó még
nyomatékosabb. Ha valaki nem tartja be ezt a szabályt, és kigúnyolja öt
ideiglenes visszaeséséért, az megszegi a Legfelsőbb Úr parancsát Az
egyetlen tulajdonság, amely által a bhakta alkalmasnak bizonyul: a rendít
hetetlenül és kiválóan végzett odaadó szolgálat
A Holdon látható folt nem gátolja a holdfényt. Hasonlóan, a szent jellem
útjáról véletlenül letért bhaktát sem teszi vétke förtelmessé.
Ugyanakkor nem szabad azt hinnünk, hogy a transzcendentális, odaadó
szolgálatot végző bhaktának szabad mindenféle förtelmes módon cseleked
nie. Ez a vers csak a véletlen esetekre utal, melyek az anyagi kötelékek erős
hatására történtek. Az odaadó szolgálat többé-kevésbé hadüzenetet jelent az
illuzórikus energia ellen. A véletlen visszaesések számbajöhetnek mindad
dig, amíg az ember nem eléggé erélyes, hogy sikeresen megküzdjön az
illuzórikus energiával. Ha kellő erőt szerzett, akkor többé nem kényszerül a
visszaesésre, miként az előzőekben ezt már megmagyaráztuk. Senkinek sem
szabad fölhasználnia ezt a verset arra, hogy mindenféle buta dolgot
csináljon, s ugyanakkor bhaktának higgye magát. Ha az odaadó szolgálat
által nem javít karakterén, akkor érthető módon nem éppen nevezhető fejlett
bhaktának.
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k$iprariz bhavati dharm<itm<i
sasvac-ch<intiriz nigacchati
kaunteya pratij<infhi
na me bhakta}J. prar;asyati
k$ipram-hamarosan; bhavati-lesz; dharma-<itm<i-erényes; fosvat
s<intim -maradandó békét; nigacchati-elér; kaunteya -óh, Konti fia:
pratij<infhi-hirdesd jogasan; na-sohasem; me-Enyém; bhakta }J. - a
bhakta; prar;asyati-megsemmisül
FORD ÍTÁ S

Hamarosan tisztességessé válik, és maradandó békét ér el. Ó h,
Kaunteya, hirdesd bátran, az É n hívem nem vész el soha !
MAGYARÁZAT

Ezt sem szabad félreérteni. A Hetedik Fejezetben azt mondja Sri Kr�i:ia,
hogy a förtelmes tetteket végző nem lehet bhakta, aki pedig nem bhakta,
annak nincsenekjótulajdonságai. Felmetiil tehát az igazságos kérdés, hogy a
véletlenül, vagy akaratlanul förtelmes tetteket végző miképp lehet tiszta
bhakta? A Bhagavad-gft<i Hetedik Fejezete, valamint a Srimad-Bh<iga
vatam is kijelenti: a bűnös tettek elkövetői, akik sohasem fognak hozzá az
odaadó szolgálathoz, nem rendelkeznek jótulajdonságokkal. Az odaadó
szolgálat kilencféle tettével a bhakta megtisztítja szívét minden anyagi
szennyeződéstől. A szívébe zárja az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, s
ezáltal természetesen minden bűntől megtisztul. Természete folttalanná
válik azáltal, hogy állandóan a Legfelsőbb Úrra gondol. A Vedák bizonyos
szabályokat, valamilyen rituáció végrehajtását írják elő a fejlett síkról
visszaesett embernek. A bhakta számára azonban nem szükségesek az ilyen
tisztító folyamatok, mert azok már a szívében vannak, miután állandóan
emlékezik az Istenség Legfelsőbb Személyiségére. Ezért kell a Hare Kr�i:ia,
Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Hare mantrát folytonosan, megállás nélkül vibrálni. Ez meg
fogja védeni a bhaktát minden alkalmi visszaeséstől, s így tartósan mentes
marad az anyagi fertőzésektől.
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mam hi partha vyapasritya
ye 'pi syul:z papa-yonayaJ:z
striyo vaisyas tatha südras
te'pi yanti param gatim
mam -Nálam; hí-bizonyára; partha-óh, Pft}ta; vyapasritya-védel
met keresve; ye-bárki; api-is; syul:z -lesz; papa-yonayal:z-alsóbbrendü
család szülöttjei; striyaJ:z -nők; vaisyaJ:z -kereskedők; tatha-is; südraJ:z 
sudrák; te-ők; api-még; yanti-mennek; param - legfelsőbb; gatim 
rendeltetési hely
FORDÍTÁ S
Óh, Pártba, legyen az bárki: nő, kereskedő, vagy alacsony család
szülötte, ha oltalmat keres Nálam, elérheti a legfelsőbb rendeltetési
helyet.
MAGYARÁZAT
Itt világosan kij elenti a Legfelsőbb Úr, hogy az odaadó szolgálatban
nincsen különbség az emberek között. Materialista életfelfogással szemlélve
vannak alacsonyrendű és magasabbrendű emberek, ám K[gia transz
cendentális odaadó szolgálatában élők között nincsen ilyen különbség.
Mindenki alkalmas a végső cél elérésére. A Srimad-Bhagavatam szerint
még a ca1J.</.<ilákként (kutyaevőkként) ismert legalacsonyabbrendű emberek
is fejlődhetnek a tiszta bhaktákkal való társulás és a helyes vezetés által.
Ehhez viszont szükséges, hogy menedéket keressenek a tiszta bhaktánál. Az
odaadó szolgálatnak és a tiszta bhakták vezetésének tehát olyan hatásos lelki
ereje van, hogy bárki számára lehetővé teszi Kr�i:ia szolgálatát. tekintet
nélkül arra, hogy az illető az emberek melyik csoportjához tartozik. A tiszta
bhakta vezetése alatt a legegyszerűbb ember is megtisztulhat.
Az embereket az anyagi tennészet különféle kötőerői szerint négy
csoportra osztják: brahmai:iák (a jóság minőségében levők), k�atriyák (a
szenvedély minőségében levő adminisztrátorok), vaisyák (a szenvedély és
tudatlanság kötőerejében levő kereskedők) és südrák (a tudatlanság kötőere
jében élő dolgozók). Az ennél alacsonyabb fokon levő embereket candalák
nak nevezik, akik bűnös családokban születnek. A felsőbb osztályok
általában kerülik az ilyenek társaságát. Az odaadó szolgálat és a Legfelsőbb
Úr tiszta bhaktájával való társulás azonban olyannyira hatásos, hogy általuk
az alacsonyabbrendű osztályok is elérhetik az élet legvégső célját. Ez csak
akkor lehetséges, ha az ember Kr�i:iánál keres menedéket Ha valaki teljesen
alárendeli magát Őneki, akkor sokkal fejlettebbé válhat. mint a nagy jiianik
és yogik.
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kim punar brahmal)al) pul)y<i
bhakta rajar$ayas tatha
anityam asukham lokam
imam prapya bhajasva mam

kim -mennyire; punal) -megint; brahmal)<il) -a brahmal).ák; pul)yal)
tisztességesek; bhaktal) -a bhakták; rajar$ayal)-a szent királyok; tatha
is; anityam - ideiglenes; asukham -boldogtalan; /okam-bolygók; imam
ezt; prapya -nyerve; bhajasva-szerető szolgálatot végezve; mam -Irán
tam

FORDÍTÁS
Akkor hát mennyivel jobbak a brahmal}ák, az igazak, a bhakták és a
szent királyok! Ő k ebben az ideiglenes és nyomorúságos világban
szeretettel szolgálnak Engem.

MAGYARÁZAT
Ebben a világban az embereknek különféle osztályai léteznek, ám egyikük
sem lehet boldog az anyagi létben. Ezt világosan kifejezi a fenti vers: anitya
asukham /oka m . Ez a világ ideiglenes, szenvedésekkel teli, ezért egyetlen
józan úriember sem találja lakhatónak. Néhány filozófus, különösen a
kevésbé ismertek, azt mondják, hogy ez a világ hamis, a Bhagavad-gitában
azonban Maga az Istenség Legfelsőbb Személyisége juttatja tudtunkra, hogy
a világ nem hamis, hanem ideiglenes és szenvedésekkel teli. A kettő nem
ugyanaz. Ez a világ átmeneti, de létezik egy másik világ is, amely
örökkévaló. Ez a szenvedések világa, de a másik örökkévaló és gyönyörteli.
Arjuna szent királyi család szülöttje volt. Öt is felszólítja Isten: „Fogj az
Én odaadó szolgálatomba és térj haza minél előbb, vissza az Istenséghez!"
Senkinek sem szabadna ebben az ideiglenes, szenvedésekkel teli világban
maradnia. Mindenkinek menedéket kellene keresnie az Istenség Legfelsőbb
Személyiségénél az örök boldogság elérése miatt. Kr�i:ia odaadó szolgálata
az egyetlen folyamat, amely által az emberek különböző osztályainak
minden problémája megoldódhat. Ezért mindenkinek Kr�i:ia-tudatúvá kel
lene válnia, hogy életét tökéletessé formálhassa.

498

Kilencedik Fejezet
34. VERS

man-mana bhava mad-bhakto
mad-yajf mam namaskuru
mam evai�yasi yuktvaivam
atmanam mat-paraya!Ja}J
mat-mana}J -gondolj mindig Rám; bhava-legyél; mat-Enyém;
bhakta}J-bhaktám; mat-Enyém; yajf-imádó; mam-Nekem; nama
skuru-ajánld tiszteletedet; mam-Bennem; eva-teljesen; e�yasi-legyél;
yuktva evam -elmélyülve; atmanam-lelked; mat-paraya!Ja}J -Nekem
átadván
FORD ÍTÁ S
Elmédben gondolj mindig Rám, légy bhaktám, ajánld hódolatodat
Nekem, és imádj Engem! A Bennem való teljes elmélyüléssel biztosan
eljutsz Hozzám.

MAGYARÁZAT
Ez a vers világosan utal arra, hogy egyedül a Kr�i:ia-tudat által lehet
megszabadulni a fertőzött anyagi világ karmai közül. Néha a Bhagavad
gfta lelkiismeretlen magyarázói eltorzítják e vers világos mondanivalóját,
miszerint Kr�i:iát, az Istenség Legfelsőbb Személyiségét kell szeretettel
szolgálni. Ezek a magyarázók sajnálatos módon eltérítik az olvasók
figyelmét valami másra, ami egyáltalán nem fontos. Ezek a lelkiismeretlen
emberek nem tudják, hogy nincsen különbség Kr�i:ia elméje és Maga Kr�i:ia
között. Ő nem egy közönséges ember, hanem Maga az Abszolút Igazság.
Teste, elméje és Ő Maga mind egy és abszolút. Az Anubha�ya című
művében Srtla Bhaktisiddhanta Sarasvau GosvamI a Caitanya-caritamrta
Adi-lf/ája Ötödik Fejezetének 4 1 -48. versét magyarázva a Kürma Puraná
ból idéz: „A Legfelsőbb Úr (Kr�i:ia) teste és lelke között nincsen különbség"
(deha-dehi-vibhedo 'yam nesvare vidyate kvacit). A nem hiteles magyará
zók azonban nem ismerik ezt a Kr�i:iáról szóló tudományt, s így elhatárolták
az Ő személyét testétől és elméjétől. A Kr�i:ia-tudományról mit sem tudó
személyek így, az emberek félrevezetésével jutnak pénzhez.
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Vannak olyan démonok is, mint például DevakI fivére, Karilsa király, aki
szintén Km1ára gondolt mindig, de merő irigységből. Karilsa királynak
szakadatlanul Kr�i:ián jártak a gondolatai, ám ellenségének vélte Őt.
Állandóan attól tartott, hogy Kr�i:ia jön és megöli. Az efféle meditálás nem
segít. Az embernek odaadó szeretettel kell gondolnia Kr�i:iára; ez az igazi
bhakti. Művelje folytatólagosan a Kr�i:táról szóló tudást. „Miképpen történik
ez?" - kérdezi valaki. A válasz: hiteles lelki tanítómestertöl kell tanulnunk.
Meddő próbálkozás, ha Kr�i:tát helytelen, megbízhatatlan forrás által
akarjuk megérteni. Ha valaki bhakta akar lenni, akkor sokat segít, ha helyes
módon, a hiteles források tanítása szerint beszél Kr�i:iáról: Kr�i:ia az Istenség
Legfelsőbb Személyisége, az Ő teste nem anyagi, hanem örökkévaló, teljes
tudással és boldogsággal teli.
Az ember tehát foglalja le gondolatait Kr�i:ia elsődleges, örökkévaló
formájával, és fogjon az Ő imádatába azzal a szívből jövő meggyőződéssel,
hogy Kr�i:ia az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Indiában sok százezer
templom van, ahol Kr�i:iát szolgálják odaadással. A templomi imádat
magába foglalja az ember Kr�i:iának kifejezett tiszteletét és hódolatát; vagyis
az embernek meg kell hajtania fejét a Mürti előtt, és elméjét, testét, tetteit,
azaz mindenét Kr�i:ia szolgálatába kell állítania. Ez hozzásegíti ahhoz, hogy
eltérés nélkül, teljesen elmélyüljön Kr�i:tában, és eljuthasson Kr�i:ialokára.
Nem szabad, hogy a lelkiismeretlen magyarázók tévútra vezessenek bennün
ket. Rendületlenül kell végezni az odaadó szolgálat kilenc folyamatát, amely
a hallással és ismétléssel (vibrálással) kezdődik. A tiszta odaadó szolgálat az
emberi társadalom legtökéletesebb vívmánya.
Összefoglalva: a Bhagavad-git<i Hetedik és Nyolcadik Fejezetében a
tudás yogájától, a misztikus yogától és a gyümölcsöző cselekedetektől
különálló, Kr�i:ia tiszta odaadó szolgálatáról volt szó. Akik még nem
tisztultak meg teljesen, azok vonzódnak Kr�i:ia különféle aspektusaihoz,
például a személytelen brahmajyotihoz és a lokalizált Paramatmához, de a
tiszta bhakta közvetlenül a Legfelsőbb Úr szolgálatába fog.
Az egyik Kr�i:iáról szóló gyönyörű vers szerint a félistenek imádatával
foglalkozó személy a legbutább, s ö sohasem juthat a legnagyobb ajándék
hoz, Kr�i:tához. Néha, fejlődése elején a bhakta visszaeshet az elért
színvonalról, de még akkor is felsőbbrendűnek kell tekinteni öt a többi
filozófusnál és yoginál. A mindig Kr�i:ia-tudatban cselekvöröl tudnunk kell,
hogy ö a tökéletes szent. Véletlenszerű világi tettei lemaradnak, és
kétségtelenül hamarosan eléri a teljes tökéletességet. Valójában a tiszta
bhaktáknak nincsen esélyük a visszaesésre, mert a Legfelsőbb Istenség
személyesen gondoskodik róluk. Az okos embernek ezért azonnal el kell
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kezdenie a Kr�Q.a-tudat folyamatát, hogy ily módon boldog életet éljen ebben
az anyagi világban, és végül megkapja a legcsodálatosabb jándékot Kr�l).át.
Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad-Bhagavad-glta
kilencedik fejezetéhez, melynek címe: A legbizalmasabb tudás.
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fri bhagav<in uv<ica
bhüya eva maha-bdhő
SflJU me paramam vacal:z
yat te'ham priyam<i1J<iya
vak�y<imi hita-k<imyay<i
fri bhagav<in uv<ica-az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
bhüya!:z-ismét; eva-bizonyára; mah<i-b<iho-óh, erőskarú; sr1Ju-halld
hát; me-Enyém ; paramam-le gfelsőbb; vacal:z -inform ác ió; yat-amit;
te-neked; aham -Én; priyam<i1J<iya-úgy tekintek rád, mint aki kedves
Nekem; vak�y<imi-el fogom mondani; hita-k<imyay<i-a te érdekedben
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FORD ÍTÁ S
A Legfelsőbb Ú r szólt:
Ó h, kedves barátom, eröskarú Arjuna, figyelj ismét abszolút sza
vaimra, melyeket a te érdekedben szólok; s melyek megörvendeztetnek
majd.
MAGYARÁZAT

Parasara Muni eképpen magyarázta meg a paramam szót: paramam
nak, vagyis az Istenség Legfelsőbb Személyiségének azt lehet nevezni, aki
teljességében rendelkezik a hat fenséges tulajdonsággal: erő, hírnév, gaz
dagság, tudás, szépség és lemondás. Kr�i:ia kinyilvánította mind e hat dicső
jellemvonást földi jelenléte idején. Parasara Muni és a hozzá hasonló
bölcsek ezért mind elfogadták Kr�i:iát az Istenség Legfelsőbb Személyisége
ként. Ebben a fejezetben Kr�i:ia még bizalmasabb tudásban részesíti Arjunát
fenségéről és tevékenységéről. A Hetedik Fejezetben világos leírást adott
különféle energiáiról, hogy szilárd meggyőződéssel alapozza meg az oda
adást.
Minél többet hall valaki a Legfelsőbb Istenről, annál jobban meggyökere
zik az odaadó szolgálatban. Az Úrról mindig a bhakták társaságában kell
hallani, mert ez fokozni fogja az ember odaadó szolgálatát. A bhakták
társalgásaiban és előadásain viszont csak azok tudnak résztvenni, akik
valóban áhítoznak arra, hogy Kr�i:ia-tudatúak legyenek.
Kr�i:ia érthetően mondja: azért fog erről a témáról beszélni, mert Arjuna
nagyon kedves Számára.
2. VERS

íq: ij(•1011: !llfci ;r q"1J: 1
3l(1ttRJl �cttwtl irtcfíort � �ft: 1 1 �

;r

�

11

na me vidul) sura-gaf)á/)
prabhavarh na mahar$ayal)
aham ádir hi devánárh
mahar$íTJárh ca sarvafol)

na-sohasem; me-Engem; v idul)-ismer; sura-gaf)á/) - a félistenek
népe; prabhavam-pompám; na-sohasem; mahar$ayal) -nagy bölcsek;
aham-Én; ádil_z -eredet; hi-bizonyára; devánam -a félisteneké; maha
f1ff)<im-a nagy bölcseké; ca- is; sarvasal_z-minden tekintetben
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FORDÍTÁS
A félistenek serege és a kiváló szentek sem ismerik származásomat,
mert É n vagyok mindnyájuk eredete minden tekintetben.
MAGYARÁZAT
A Brahma-sarizhita kijelenti, hogy l<fg1a a Legfelsőbb Úr, Nálánál senki
sem nagyobb; Ö minden ok végső oka. Ebben a versben személyesen
mondja, hogy Ö az eredete az összes félistennek és bölcsnek. Hogyan
érthetnék meg parányi bolygónk ún. értelmiségei Kr�Qát, Nevét és személyi
ségét, amikor a félistenek és a nagy bölcsek sem képesek erre? Az emberek
nem tudják felfogni, miért jelenik meg a Földön a Legfelsőbb Isten emberhez
hasonló formájában, és miért végez egyidejűleg közönségesnek és csodála
tosnak tűnő tetteket.
Tudnunk kell tehát, hogy a Kr�i:ia megértéséhez szükséges tulajdonság
nem anyagi műveltség. Elmebeli spekuláció által még a nagy félisteneknek
és bölcseknek sem sikerült megérteniük Öt. A Srimad-Bhagavatam
világosan mondja, hogy még a nagy félistenek sem képesek megérteni az
Istenség Legfelsőbb Személyiségét. Spekulálással csak annyit érhetnek el,
amennyit tökéletlen érzékeik megengednek, de így pont az ellenkező követ
keztetéshez jutnak; hogy Isten személytelen valami, ami nem az anyagi
természet három kötőerejének megnyilvánulása. Az is lehet, hogy valami
másféle hamis végeredményhez érnek, ám egy biztos: Kr�i:tát lehetetlen
megérteni ilyen ostoba spekulálással.
Az Abszolút Igazságot megismerni kívánóknak Isten közvetve azt mondja
e versben: „Itt vagyok, jelen vagyok, mint az Istenség Legfelsőbb Személyi
sége. Én vagyok a Legfelsőbb." Ezt tudnunk ·kell. A felfoghatatlan Úr
személyesen jelen van annak ellenére, hogy ezt nem tudjuk megérteni. Az
örökkévaló, teljes tudással és boldogsággal rendelkező Kr�i:tát csak akkor
lehet valóban megérteni, ha tanulmányozzuk 11zavait aBhagavad-gitában és
a Srimad-Bhagavatamban . A személytelen Brahmant azok is felfoghatják,
akik Kr�i:ia alsóbbrendű energiájában vannak, ám az Istenség Személyiségét
csak a transzcendentális síkra jutott ember foghatja fel.
Kr�i:ia indokolatlan kegyénél fogva alászáll, hogy segítsen a sok spekuláló
emberen, akik nem tudják megérteni Öt. A Legfelsőbb Úr rendkívüli tettei
ellenére az anyagi energiától megfertőzött spekulálók továbbra is azt hiszik,
hogy a személytelen Brahman a Legfelsőbb. Egyedül az Őelőtte teljesen
meghódolt bhakták érthetik meg, hogy Ö Kr�i:ia. A bhakták nem törődnek
Isten személytelen Brahman arculatával. Hitük és odaadásuk arra készteti
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őket, hogy azonnal meghódoljanak a Legfelsőbb Úr előtt, s így l(rgia
indokolatlan kegye által képesek megérteni Őt. Kr�Q.át senki más nem képes
felfogni. Még a nag.Y bölcsek is egyetértenek azzal, hogy a Személyes Isten a
Legfelsőbb, ezért Ot kell imádnunk.
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yo mám ajam anádim ca
vetti loka-mahesvaram
asammü<fha}J sa martye$U
sarva-pápai}J pramucyate

ya}J -bárki; mám -Engem; ajam -megszületetlent; anádim -kezdet
nélkülit; ca-is; vetti-ismer; /oka -bolygók; mahesvaram-a Legfelsőbb
Irányítót; asammü<jha}J - kétség nélkül; sa}J-ő; martye$u -a halandók
közül; sarva-pápai}J -minden bűnös visszahatástól; pramucyate-megsza
badul

FORD (TÁ S
Aki Engem megszületetlennek, kezdet nélkülinek és az összes világ
Legfelsöbb Urának ismer, az a többi halandótól eltéröen mentes az
illúziótól és minden bűntől.
MAGYARÁZAT
Amint a Hetedik Fejezet is írja, nem közönségesek azok, akik megpró
bálják elérni a lelki megvalósítás síkját. Ők jobbak annál a sokmillió
embernél, aki mit sem tud erről. A lelki azonosságukat megérteni próbál
kozók közül azok a legsikeresebbek, akik megértették, hogy Kr�Q.a az
Istenség Legfelsőbb Személyisége, mindennek tulajdonosa. Csakis ezen a
szinten, miután teljesen megértettük Kr�Q.a legfelsőbb helyzetét, tisztul
hatunk meg valamennyi bűnös visszahatástól.
Ebben a versben az ajam (megszületetlen) szó nem az élőlényekre utal,
mint a Második Fejezetben, hanem az Úrra. Ő különbözik az élőlényektől,
akik anyagi kötődéseik miatt születnek meg és halnak meg. A feltételekhez
kötött lelkek állandóan cserélik testüket, de az Öve nem változik. Még ha el
is jön ebbe az anyagi világba, azt megszületetlenül, az eredeti formájában
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teszi. Ezért mondja a Negyedik Fejezet: Kr�i:ia belső energiája által száll alá,
tehát sohasem kerül az alsóbbrendű anyagi energia hatásába.
Ő létezett a teremtés előtt is, ezért különbözik attól. Az összes félisten az
anyagi világgal együtt lett teremtve, de Kr�i:ia tőlük is különbözik, mert az
Írások szerint Őt sohasem teremtik. Más szóval: Ő a Legfelsőbb Személy, s
az összes bolygó, valamint Brahma, Siva és a többi félisten létrehozója. Srt
Kr�i:ia tehát teljes mértékben eltér mindentől, ami alkotva van. Aki ilyennek
ismeri Őt, az azonnal felszabadul minden előző tett bűnös visszahatásától.
Az embernek szabaddá kell válnia bűnös tetteitől, ha a Legfelsőbb Úrról
szóló tudáshoz szeretne jutni. A Bhagavad-gita tanítása szerint Őt kízárólag
az odaadó szolgálat által lehet megismerni.
Nem szabad azt hinnünk, hogy Kr�i:ia emberi lény. Az előzőekben
olvashattuk, hogy csak az ostobák vélekednek így. Ugyanez közvetve ebben
a versben is kifejezésre jut. Aki nem buta, vagyis aki eléggé értelmes ahhoz,
hogy megértse Isten igazi természetét, az mindig mentes a bűnös vissza
hatásoktól.
Ezt a verset olvasva felmerülhet az a kérdés, miképpen lehet Kr�i:ia
megszületetlen, ha Őt DevakI fiaként ismerik? Erre a Srimad-Bhagavatam
ad választ: Ő nem közönséges gyermek módjára született. Először eredeti
formájában jelent meg, s csak azután változott át látszólag közönséges
gyermekké.
Bármi is történjék Kr�i:ia irányítása alatt, az transzcendentális, és nem
fertőzhetik be az anyagi, kedvező vagy kedvezőtlen visszahatások. Hiba azt
hinni, hogy ebben az anyagi világban áldásos körülmények is vannak, mert
ezt csak szenvedés - mint pl. születés, öregkor, betegség és halál jellemzi. Az emberek csupán beképzelik maguknak a világ kedvező voltát,
holott ez az anyagi burkolat kedvezőtlen. Az igazi boldogság a teljes
odaadással végzett Kr�i:ia-tudatú tettekből és szolgálatból fakad. Ezért ha
azt akarjuk, hogy tetteink valóban előnyösek legyenek, akkor a Legfelsőbb
Személy utasításai szerint kell cselekednünk. Ezekhez az utasításokhoz a
Srzmad-Bhagavatamból és a Bhagavad-gftából, vagy egy hiteles lelki
tanítómestertől juthatunk. A lelki-tanítómester tanácsadása ugyanaz, mint a
Legfelsőbb Úré, mert Őt képviseli. Az Írások, a szentek és a lelkí
tanítómester tanításai mind megegyeznek. E három forrás nem mond ellent
egymásnak. Ha irányításuk szerint cselekszünk, akkor - az anyagi világban
végzett tettektől eltérően - a mi munkánknak nem lesz semmilyen Uó vagy
rossz) anyagi visszahatása. A bhaktának a tettek végrehajtásában tanúsított
transzcendentális magatartása igazi lemondásra utal, amit sannyasának
hívnak. Az az igazi sannyásI és yogI, akí a Legfelsőbb Úr irányítása alatt
cselekszik, nem pedig az álszent, kinek csupán, az öltözéke sannyasr.
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buddhir jiiánam asarizmohalJ
k�amá satyariz damalJ samalJ
sukhariz dulJkhariz bhavo 'bhávo
bhayariz cábhayam eva ca
ahirizsá samatá tu�fis
tapo dánariz yaio 'yasalJ
bhavanti bhává bhütánáriz
matta eva prthag-vidhálJ

buddhilJ -értelem; jiiánam -tudás; asam-mohalJ-illúziótól (és kéte
lyektől) mentes; 1qamá-megboc sátás; satyam-igazmondás; damalJ az
érzékek szabályozása; fomal;-az elme szabályozása; sukham-boldogság;
dulJkham -boldogtalanság; bhavalJ-születés; abhávalJ-halál; bhayam
félelem; ca-is; abhayam -félelemnélküliség; eva-is; ca -és; ahirizsá
erőszaknélküliség; samatá-egyensúly; tu�/i/J -elégedettség; tapalJ -ön
szigor; dánam -adományozás; yafol;-hírnév; ayasal; -be c stelenség;
bhavanti lesznek; bháválJ -jellemzőik; bhütánám -élőlényeké; mattalJ 
Tőlem; eva-bizonyára; prthak vidhálJ -különféleképpen elrendezett
-
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FORD ÍTÁ S
Értelem, tudás, kétségtől és tévhittől való mentesség, megbocsátás,
igazmondás, önszabályozás, nyugalom, gyönyör és fájdalom, születés és
halál, félelemnélküliség, erőszaknélküliség, kiegyensúlyozottság, elége
dettség, vezeklés, adományozás, hírnév és becstelenség - egyedül Tőlem
származik mindez.
MAGYARÁZAT

Az élőlények különféle tulajdonságait, a jókat és rosszakat egyaránt Kr�l).a
teremtette, miként ez a vers is írja.
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Az értelem (buddhi) az a képesség, mely által a dolgokat helyes
nézőpontból elemezzük, a tudás (jnana ) pedig az az értelem, amellyel
különbséget teszünk a lélek és az anyag között. Az egyetemeken oktatott
közönséges tudás csupán az anyagról szól, ezért nem fogadható el igazi
bölcsességnek. A modern oktatás kizárólag az anyagi elemekről és a testi
szükségletekről tanít, mellőzve a lélekről szóló tudományt. Éppen ezért az
akadémikus tudás nem teljes.
Asammohal) : A félelemtől és illúziótól való mentességet akkor lehet
elérni, ha az ember nem határozatlan, s ha megértette a transzcendentális
filozófiát. Ily módon lassan, de biztosan megszabadul a zavarodottságtól.
Semmit sem szabad vakon elfogadni, hanem mindent nagy figyelemmel és
elővigyázatossággal kell mérlegelni.
K$amti: A megbocsátást minden esetben gyakorolni kell; az embernek
meg kell tudni bocsátani mások apró sértéseit.
Satyam : A tényeket mások érdekében változatlanul kell közölni, nem
szabad elferdítve előadni. A társadalom hagyományos szokásai szerint csak
akkor mond igazat az ember, ha ez örömöt okoz másoknak. Viszont az igazat
mindig meg kell mondani kertelés és körülírás nélkül, hogy mások a
valósághoz hűen ismerhessék meg a tényeket. Ha egy ember tolvaj, és erről
értesítjük a többieket, akkor az igazság szerint cselekszünk. Az igazság néha
fáj, ám ez ne tántorítson el senkit sem a kimondásától. Az igazmondás
megköveteli, hogy (saját érdekükben) változatlanul közöljük a tényeket
embertársainkkal. Ez az igazmondás definíciója.
Damal) : Önszabályozás. Jelentése: az érzékeket nem szabad felesleges
személyi élvezetre használni. Az érzékek kellő szükségleteinek kielégítésére
nincsen tilalom, de a túlzott érzéki élvezet hátráltatja a lelki fejlődést. Ezért
óvni kell őket a felesleges használattól.
Samal) : Ha az elme nem foglalkozik szükségtelen gondolatokkal, akkor
ezt nyugalomnak vagy fomának nevezzük. Senki ne pazarolja az idejét arra,
hogy a pénzszerzésen törje a fejét; ez a gondolkodóképesség rossz célra való
használása. Az elmét inkább arra kell összpontosítani, hogy megértsük az
emberek legfontosabb szükségletét, s ezt később autentikus módon is
mertessük. A gondolkodóképességet az Írások szakértői, szentek, lelki
tanítómesterek és fejlett gondolkodású személyek társaságában kell kifej
lesztenünk.
Sukham : A gyönyört vagy boldogságot mindig olyan dolgokban kell
megtalálnunk, melyek kedvezőek a Kr�1,1a-tudat lelki művelésére.
Dul)kham : Boldogtalanság vagy fájdalom az, ami kedvezőtlen a Kr�1,1a
tudat fejlesztéséhez. Ami előnyös a Kr�1,1a-tudat fejlődéséhez, azt el kell
fogadnunk; minden mást utasítsunk el.
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Bhaval) és abh<iva h : A születés és halál csupán a testre utal. Még a
Bhagavad-git<i elején megtárgyaltuk, hogy a lélek számára nem létezik egyik
sem. Ezek csupán az anyagi világbeli testekre jellemzőek.
Bhayam és abhayam : A félelem annak tudható be, hogy az ember aggó
dik a . jövő felől. A Kr�1,1a-tudatú személy nem fél, mert tudja: lelki
cselekedetei révén biztosan visszatér a transzcendentális világba, vissza az
Istenséghez. Jövője tehát nagyon ragyogó. Mások azonban nem tudják, mit
tartogat számukra a holnap, és a következő életükről is tudatlanok. Érthető
tehát, hogy állandó aggodalom tölti el őket Ha valaki meg akar szabadulni
ettől, akkor a legjobb módszer, ha Kr�1,1a felől érdeklődik, és állandó jellegű
tudást szerez Róla. Ily módon szabadulhatunk meg minden félelemtől. A
Srimad-Bh<igavatamban az áll, hogy a félelmet az illuzórikus energiába
való elmélyülésünk okozza, ám azoknak nincs mitől tartaniuk, akik
megszabadultak ettől, vagyis akik meggyőződtek afelől, hogy nem az anyagi
test az énünk, hanem parányi, lelki részei az Istenség Legfelsőbb Szemé
lyiségének, akit ezért transzcendentális szolgálattal imádnak. Az ő jövőjük
rendkívül fényes. A .félelem olyan személyeket jellemez, akik nem Kr�1,1a
tudatúak. Ezért az abhayam vagy félelemnélküliség csak a Kr�1,1a-tudatúak
számára elérhető.
Ahirhs<i: Az erőszaknélküliség azt jelenti, hogy nem szabad semmi olyat
cselekedni, ami másoknak fájdalmat vagy zavart okoz. A politikusok,
szociológusok, filantrópusok stb. által ígért anyagi tettek nem hoznak jó
eredményt, mert tervezőik nem rendelkeznek transzcendentális látóképes
séggel, s ezért nem tudják, mi az, ami valóban az emberi társadalom javát
szolgálja. A tulajdonképpeni ahirhs<i aztjelenti; oly módon kell kiképezni az
embereket, hogy képesek legyenek kihasználni az emberi élet és a test adta
lehetőségeket, amelyek a lelki megvalósításra valók. Így minden ezt
hátráltató tett vagy utasítás az emberi test elleni erőszakként fogható fel.
Erőszaknélküliségnek tehát azt nevezzük, ami támogatja az emberek
jövőbeli, lelki boldogságát.
Samat<i: A lelki egyensúly a vonzódástól és gyűlölettől való mentességre
utal. Nem jó az anyagi dolgokat túlságosan kívánatosnak tartani, vagy
ellenszenvet táplálni irántuk. Az anyagi világot vonzódás és elutasítás nélkül
kell elfogadni. A lelki egyensúlyt (samat<i) úgy lehet fenntartani, hogy csak
azt vesszük tudomásul, ami előnyös a Kr�1,1a-tudat végzéséhez, ami pedig
kedvezőtlen, azt elvetjük. A Kr�1,1a-tudatú személy semmit sem vesz át, és
semmit nem utasít vissza anélkül, hogy előbb ne mérlegelné: hasznos-e ez a
Kr�1,1a-tudat végzésében vagy sem?
Tu�fil) : Elégedettség - azt jelenti, hogy az embernek nem szabad
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felesleges tettek által egyre több anyagi dolgot gyűjtenie. Bármit is kapjunk a
Legfelsőbb Személy kegyéből, be kell érnünk azzal. Ezt hívják elége
dettségnek.
Tapa}J. olyan nehézségeket jelent, amelyeken az önfegyelmezés kedvéért
kell átmennünk. Ezzel kapcsolatban a Vedákban sok szabály és előírás van,
mint pl. a hajnalban való felkelés, a hideg vízben való fürdés stb. Néha
nagyon nehéz korán felkelni, de bármilyen nehézséget is vállaljon magára ily
módon, önszántából az ember, azt tapah-nak, vagy pedig tapasyának hívják.
Ehhez hasonlóan a Vedák előírják a bizonyos napokon való böjtölést is.
Lehetséges, hogy valakinek nincsen ínyére a böjt, de ha elhatározta magát,
hogy fejlődni fog a Kr�Qa-tudatban, akkor el kell fogadnia az ajánlott, testi
kellemetlenségekkel járó tapasyát. Nem szabad azonban feleslegesen, vagy a
védikus előírásokkal ellenkezően böjtölni. A politikai célokat szolgáló böjt is
tilos. Erről a Bhagavad-gfta Tizenhetedik Fejezete mint a tudatlanság
kötőerejébe tartozóról ír. A tudatlanság vagy szenvedély kötőrejében végzett
tettek pedig sohasem vezetnek lelki fejlődéshez. A lelki életben csak a jóság
minőségében végzett cselekedetek jelentenek előrelépést, így a védikus
utasítások értelmében betartott böjt is gyarapítja az ember lelki tudását.
Danam : Ami az adományozást illeti, az ember áldozza keresetének ötven
százalékát jó célokra. Hogy mi a jó cél? Ami megegyezik a Kr�Qa-tudat
céljával. Ez nemcsak jó, de a legjobb is. Kr�Qa teljesen jó, ezért az Ő ügye is
az. Adományt tehát annak kell adni, aki Kr�Qa-tudatú. A Védikus Irodalom
szerint az adomány a brahrnaQákat illeti. Ezt a szokást mind a mai napig
betartották, bár nem egészen a védikus utasításokkal megegyezően. A
parancs mégis úgy szól, hogy az adomány a brahmaQákat illeti. Miért? Mert
ők a magasabbrendü lelki tudás művelésével vannak elfoglalva. Egy
brahrnaQáról feltételezik, hogy egész életét Brahman megértésére szenteli.
BrahmaQának azt hívják, aki ismeri Brahmant (brahma-jana ). Azért kell
tehát adakozni nekik, mert teljesen lefoglalja őket a felsőbb lelki szolgálat,
így nincs idejük a kenyérkeresésre. A Védikus Irodalom szerint a
sannyasinak, vagyis a lemondott rendben élőnek is illik adakozni. A
sannyasik házról-házra járva kéregetnek, nem a vagyongyűjtés céljából,
hanem missziós okokból. A védikus rendszer szerint sorba látogatják a
családosokat, hogy felrázzák őket mély tudatlanságukból. A családi ügyek
kel túlságosan lefoglalt grhasták megfeledkeztek az élet igazi céljáról (a
szunnyadó Kr�Qa-tudat felélesztéséről), ezért a sannyasik dolga, hogy
koldusként felkeresve, ily módon biztassák őket a Kr�Qa-tudatra. A Vedák
az írják, hogy a szunnyadó Kr�Qa-tudat felélesztése minden emberi forinát
öltött élőlény feladata. A sannyasik az ehhez szükséges tudást és folyamatot
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ismertetik. Nem szabad tehát szeszélyesen és meggondolatlanul adomá
nyozni, az ilyesmi csakis a sannyasikat, brahmat:tákat és más, hasonló jó ügy
képviselőit illetik.
Yasal;. és ayaial;. : Az Úr Caitanya Mahaprabhu szerint az ember akkor
lesz igazán híres, ha nagy bhaktává válik. Ez az igazi hírnév. Ha valakit úgy
ismernek, mint a Kr�i:ia-tudat nagy személyiségét, akkor ő valóban híres. A
hírnév minden más esetben hamis.
Ezek a tulajdonságok jelen vannak az egész világegyetemben, az emberek
és a félistenek társadalmában is. Más bolygókon az emberiség más
változatai léteznek, ám ezek a tulajdonságok ott is megtalálhatók. Minde
zeket Kr�i:ia teremti azok számára, akik fejlődni szeretnének a Kr�i:ia
tudatban. Ezeket azonban belülről kell kifejleszteni. A Legfelsőbb Úr
elrendezése szerint az odaadó szolgálatot végző ember kialakítja az összes
jótulajdonságot.
Kr�i:ia az eredete mindennek, találjunk bár jót vagy rosszat. Ebben az
anyagi világban semmi olyan nem nyilvánulhat meg, aini nincs jelen
Őbenne. A tudás azt a felismerést jelenti, hogy bár a dolgok különféle
tulajdonságokkal és rendeltetéssel bírnak, mégis minden Kr�t:tából árad.
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mahar!jayalJ. sapta pürve
catvaro manavas tatha
mad-bhava manasa jata
ye!j<im /oka imal;. prajalJ.

mahar!jayal;.-a nagy bölcsek; sapta -hat; pürve-előzőleg; catvaralJ.
négy; manaval;.-Manuk; tatha-is; mat-bhtiv<ilJ.-Tőlem lettek; mana
sal;.-az elméből;jatal;.-születtek; ye!jtim -tőlük; /oke-bolygóké; imal;. 
ezeket; prajal;.-népesség
FORDÍTÁS
A hét nagy bölcs, s az őket megelözö másik négy tudós, valamint a
Manuk [az emberiség atyái] az Én elmémből születtek, s e bolygók
összes lénye tölük származik.
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Itt az Úr az univerzum népességéről ad nemzedékrendű összegezést.
Brahma az első teremtmény, aki a Hirru;iyagarbha néven ismert Legfelsőbb
Úr energiájából született. Brahma az atyja Rudrának, a négy bölcsnek
(Sanaka, Sananda, Sanatana és Sanatkumara), majd a hét nagy bölcsnek és
a tizennégy Manunak. Ezt a huszonöt nagy bölcset univerzumszerte úgy
ismerik, mint az élőlények ősatyáit. Az anyagi világ megszámlálhatatlanul
sok univerzumot foglal magába, melyek mindegyikében végtelen számú
bolygó lebeg. Mindegyik égitestet különféle élőlények sokasága lepi be, akik
a huszonöt ősatyától származnak. Brahma előbb ezer félisteni évig nagy
tapasyákat (önfegyelmező tetteket) vállalt, mígnem Kr�r.ia kegye jóvoltából
megvalósította a teremtés tudományát. Ily módon teremtette az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének energiája az összes brahmar.iát és k�atriyát.
Brahmát pitamaha -ként vagy nagyatyaként ismerik, Kr�r.iát pedig a
Bhagavad-gftti prapitd-mahá-nak, vagyis ükapának nevezi (Bg. 1 1 .39.).
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etam -mindez; vibhütim -fenség; yogam -misztikus hatalom; ca -is;
mama -Enyém; ya}J. -bárki; vetti-tudja; tattvata}J. -igazán; sa}J. -ő;
avikalpena -töretlen; yogena-odaadó szolgálatban; yz<iyate-szorgosko
dik; na-sohasem; atra-itt; samsaya}J. -kétsé g
FORDÍTÁS
Aki igazán ismeri az Én dicsőségemet és hatalmamat, az vegyítetlen
odaadó szolgálatba fog - ehhez semmi kétség sem fér.
MAGYARÁZAT

A lelki tökéletesség csúcsát az Istenség Legfelsőbb Személyiségéről szóló
tudás képezi. Senki sem foghat odaadó szolgálatba mindaddig, amíg
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szilárdan meg nem győződött a Legfelsőbb Úr különféle fenséges tulajdon
ságairól. Az emberek általában tudják, hogy Isten nagy, de hogy mennyire,
azt nem. A részletekkel a Bhagavad-gita rendelkezik. Ha valaki valóban
tisztában van Isten hatalmasságával, akkor magától értetődően meghódolt
lélekké válik, és hozzáfog az odaadó szolgálathoz. A Legfelsőbb fenségét
ténylegesen megismerve nincsen más választása, mint ,meghódolni Őelőtte.
A tényleges tudáshoz a Srimad-Bhagavatamból, a Bhagavad-gitából és a
hasonló Írásokból jutunk.
A különféle bolygókon sok félisten él, · akiknek feladata az univerzum
közigazgatása. Közülük a legfőbbek: Brahma, Siva, a négy Kumara és más
ősatyák. Az univerzumban sok ősatya létezik, akiknek mind Kr�i;ia, a
Legfelsőbb Úr az eredete. Tudnunk kell tehát, hogy minden ősatyának az
Istenség Legfelsőbb Személyisége, Kr�i;ia az eredeti ősatyja.
Ez néhány a Legfelsőbb Személy fenséges tulajdonságai közül. Ha valaki
meggyőződik róluk, akkor rendületlen hittel, minden kétség nélkül elfogadja
Kr�i;iát, és hozzákezd az odaadó szolgálathoz. A tudás e sajátságos részei
szükségesek ahhoz, hogy fokozzák az ember érdeklődését Kr�i;ia szerető,
odaadó szolgálata iránt Nem szabad elhanyagolnunk Kr�i;ia nagyságának
megértését, mert csak ennek ismeretében leszünk képesek megszilárdulni és
megkomolyodni az odaadó szolgálatban.
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aham sarvasya prabhavo
mattal;z sarvam pravartate
iti matva bhajante mam
budha bháva-samanvital;z

aham -Én; sarvasya -mindené; prabhaval;z-forrása; mattal;z-Tőlem;
sarvam - minden; pravartate-árad; iti-így; matvá-tudván; bhajante
imádnak; mám -Engem; budhál;z-a műveltek; bháva-samanvitál;z-nagy
figyelemmel
FORDÍTÁS
·

Én vagyok az eredete a lelki és az anyagi világnak, minden Belőlem
árad. A bölcsek, akik tudva tudják ezt, megkezdik odaadó szolgálatukat,
és tiszta szívből imádnak Engem.

H i s D ivine G race A. C. B haktivedanta Swami Prabhupada, a Kr�i:ia-tudat
Nemzetköz i Szervezetének al apitó-acary aj a, aki a történelemben e l őször
India hatarain kívül is terj e sztette a Kr�i:ia-tudatot.

S nla B h aktisiddhanta Sarasvatl Gosvami Thakura, A. C. B h a ktivedanta
Swami Prabhupada lelki tanítómestere, korának legkiemelkedöbb bhaktáj a és
Veda-szakértöje.

S rila G aurakisora Dasa Babajl Maharaj a, S rll a Bhaktisiddhanta S arasvau
tanítómestere.

A másik oldalon - a fehér ménektöl vont nagy h arc i szekéren állva - Srl
Kr�i:rn és Arjuna i s megszól altatták tanszcendentális kagylókürtj e i ket. ( 1 . 1 4 . )

A Lt:gfe lsöbbel való k apcsolat ugyanazon ösi tudományát mondom el m a
neked, s mert az É n bhaktám és barátom v agy, megértheted e tudomány
transzcendentális rej té l y ét. ( 4 . 3 . )

Amint a megtestesült l é l e k áll andóan vándorol ebben a testben a gyermekkor
tól a serdülökoron át az öregkorig; a halál után is egy másik testbe költözik. A z
igazi énét megvalósított embe rt azonban nem zava rj a a z effé l e változás.
(2. 1 3.)

Al landóan az É n dicsőségem zengik. nagy e l szánts ággal i gyekeznek, és
leboru lnak E lőttem: ezek a nagy lelkek szüntelen odaadással i mádnak
E ngem. ( 9 . 1 4 . )

Aki a Felsőlelket minden testben látj a , és m i ndig, m i ndenhol egyenlőnek, az
nem degradálódik elméj e által, s így el éri a legfe lsőbb célt. ( 1 3 . 2 9 . )

Egy yogrnak m i ndig arra kell törekednie, hogy elméjét a Legfelsőbb Személyre
rögzítse. ( 6 . 1 0 . )

A csekély érte lmű e mberek a fé l i steneket imádj ák, de az e ffé l e hódolat
gyümölcsei korlátoltak és mul andóak. ( 7 . 2 3 . )

Ha sok ezer nap egyszerre ! angolna fel az é ge n , az közel ithetné csak meg a
Legfel söbb Személy univerzalis formaj a n ak ragyogasat. ( 1 1 . 1 2 . )

Az élőlény az anyagi v i l ágban úgy viszi különböző életfe l fogása i t egy ik testből
a másikba, mi képpen a szél száll í tj a az i l l atot e gy i k helyről a másikra . ( 1 5 . 8 . )

Í gy az elöleny egy új abb d urva-fizikai testet kap, bizonyos fajta fül l e l ,
nyelvvel. orral es erintöszervvel, melye k m i n d az e l m e körül csoportosu l n ak.
I l y módon e l vezi az erzekek tárgyainak egy bi zonyos csoportj át. ( l 5 . 9 . )

A jámborok fe lszabadítása, a gonoszok megsemmis ítése. valamint a vallás
elvei nek visszaállítása végett korszakról-korszakra megjelenek É n . ( 4 . 8 . )
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A művelt értelmiségi, aki behatóan tanulmányozta a Vedákat, s olyan
hiteles forrásoktól szerzett tudást, mint az Úr Caitanya, valamint tudja,
.niképpen alkalmazza ezeket az ismereteket, az megértheti, hogy Kr�1.1a az
eredete mindennek, a lelki és az anyagi világokban egyaránt. Ha ezt
tökéletesen megérti, akkor rendíthettelenné válik a Legfelsőbb Úr odaadó
szolgálatában. Öt nem téríthetik le útjáról az ostobák, sem a képtelen
magyarázatok. A Vedák minden könyve egyetért abban, hogy Kr�1.1a az
eredete Brahmának, Sivának és az összes félistennek. Az Atharva-veda
írja:
yo brahmánam vidadháti
pürvam yo vai vedams ca gapayati sma kr!i!JalJ
„Kr�1.1a volt az, aki a kezdet kezdetén transzcendentális tudásban
részesítette Brahmát, és aki a múltban elterjesztette a védikus tudást." ·
Szintén a Vedákban olvashatjuk:
atha puru!jo ha vai naraya!Jo 'kamayata praja}J sr}eya iti
„Azután Naraya1.1a, az Istenség Legfelsőbb Személyisége élőlényeket
kivánt teremteni." (Naraya!Ja Upani!jad 1 . ) Majd így folytatják:
narayd!Jdd brahma jayate naráya!Jdd prajapati}J prajayate, naraya!Jdd
indro jayate, náráya!Jdd a!j{au vasavo jayante, naraya!Jdd ekadasa
rudra jayante, naraya!Jdd dvadasaditya}J
„Naraya1.1ától született Brahma és az ősatyák is. Indra szintén Naraya1.1a
által kelt életre, s ugyanúgy a nyolc Vasu, a tizenegy Rudra és a tizenkét
Aditya is." A Vedák világosan kijelentik:
brahma!Jyo devaki-putra}J
„Az Istenség Legfelsőbb Személyisége Kr�1.1a, DevakI fia" (Naraya!Ja
Upani!jad 4.). Megint másutt
eko ha vai naraya!Ja asin na brahma na isano napo nágni!jomau
nemne dyav-áprthivi na nak!jatrd!Ji na süryo na candrama}J
sa ekáki na ramate tasya dhyánanta}J sthasya yajna stomam ucyate
„A teremtés előtt csak az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Narayal).a
létezett. Nem volt Brahma, nem volt Siva, nem volt tűz, víz, sem az egek,
sem a Föld, sem a csillagok, a Nap vagy a Hold. Csakis Kr�1.1a volt,
mindenek teremtője és élvezője." (Maha Upani!jad 1 .)
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Sok Purd!Ja mondja, hogy Siva a Legfelsöbbtöl, azaz az Úr Kr�i:iától
született. A Vedák azt írják, hogy Kr�i:ia Brahma és Siva teremtője, ezért Őt
kell imádni. A Mok:ja-dharmában hasonlóan szól Kr�i:ia:
prajapatim ca rudram capy aham eva srjami vai
tau hi mdm na vijdnfto mama mdya-vimohitau
„Sivát, az ősatyákat és a többit mind Én teremtettem, bár ők ezt nem
tudják, mert illuzórikus engeriám alatt állnak." A Vardha Purd!Ja is
megerősíti:
ndrdya!Ja!J paro devas
tasmdj jatas caturmukha!J
tasmad rudro bhavad deva!J
sa ca sarvajflatam gatalJ
„Az Istenség Legfelsőbb Személyisége Naray�a, és Tőle született
Brahma, valamint Siva."
Az Úr Kr�i:ia valamennyi generáció forrása, és Őt hívják minden
leghathatósabb okának. Ő mondja: „Minden Tőlem származik, Én vagyok
az Eredeti Forrás. Minden az Én irányításom alatt áll, de senki sincs
Felettem." Láthatjuk tehát, hogy Kr�i:ia a legfelsőbb irányító. Aki ily módon
érti meg Őt a Védikus Irodalomból, egy hiteles lelki tanítómester segít
ségével, és aki minden energiáját a Kr�i:ia-tudatban alkalmazza, az valóban
művelt lesz. Hozzá képest mindenki más - aki nem ismeri Őt igazán ostoba. Ugyanis egyedül a buta véli Kr�i:iát közönséges lénynek. A
Kr�i:ia-tudatú személynek nem szabad ilyen emberre hallgatnia. El kell
kerülnie a Bhagavad-gftd hamis magyarázatait és értelmezéseit, s nagy
elszántsággal, rendületlenül kell haladnia a Kr�i:ia-tudat útján.
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mat-cittalJ, -elméjüket teljesen Rám szögezve; mat-gatalJ. prd!Jd/J. 
életüket az Én szolgálatomnak szentelve; bodhayantalJ, -prédikálva;
parasparam -maguk között; kathayantalJ, -beszélgetve; ca-is; mam 
Rólam; nityam-mindig; tu$yanti-kielégülnek; ca-is; ramanti-transz
cendentális örömöt élveznek; ca-is
FORDÍTÁS
Tiszta híveim gondolatai Bennem lakoznak, életüket Nekem ajánlot
ták fel. Nagy örömöt, elégedettséget élveznek ők, amikor felvilágosítják
egymást, és Rólam társalognak.
MAGYARÁZAT

Ez a vers kifejezetten a tiszta bhakták ismertetőjeleiről ír. Ök teljesen
lefoglalják magukat az Úr transzcendentális, szerető szolgálatával. Gon
dolataikat sohasem lehet eltéríteni Kr�i:ia lótuszvirág lábairól, beszélgetéseik
kizárólag transzcendentális tartalmúak. A bhakták napi huszonnégy órán át
dicsérik a Legfelsőbb Úr tetteit. Szívük és lelkük állandóan Kr�i:tában merül
el, és örömüket abban lelik, hogy a többi bhaktával Őróla beszélnek. Az
odaadó szolgálat kezdő fokán a bhakták magából a szolgálatból merítenek
transzcendentális örömöt, fejlettebb szinten pedig a tiszta Istenszeretetet
élvezik. Ezt a transzcendentális állapotot elérve tapasztalhatják azt a
legmagasabb tökéletességet, amit Saját hajlékán nyilvánít ki az Úr.
Az Úr Caitanya a transzcendentális, odaadó szolgálatot az élőlény
szívében elültetett maghoz hasonlítja. A megszámlálhatatlan sokaságú
élőlény bolygóról bolygóra vándorol az univerzumban, de közülük csak
néhány szerencsés találkozik egy tiszta bhaktával, lehetőséget kapva az
odaadó szolgálat megértésére. Az odaadó szolgálat tehát olyan, mint egy
mag. Ha elültetjük szívünkben, és rendszeresen öntözzük a hallás és vibrálás
folyamatával - Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare / Hare
Ráma, Hare Ráma, Ráma Rama, Hare Hare -, akkor megfogan. Ezáltal az
odaadó szolgálat lelki palántája fokozatosan nagy fává növekszik, majd
áttöri az anyagi univerzum burkolatát, és behatol a brahmajyoti ragyo
gásába. Ott tovább nő, míg el nem éri a legfelsőbb lelki bolygót, a Goloka
Vrndavanát, Kr�i:ia transzcendentális lakhelyét. Végül az Úr Kr�i:ia lótusz
virág lábainál keres menedéket, és ott megállapodik. A szakadatlan hallás és
vibrálás eredményeképp az odaadó szolgálat fája fokozatosan kivirágzik,
majd gyümölcsöket terem. A Caitanya-caritamrta részletes leírást közöl a
bhakti fájáról. Ez a mű azt is megmagyarázza: amikor az egész „fa"
védelmet keres a Legfelsőbb Úr lótuszvirág lábánál, akkor az embert teljesen

Tizedik Fejezet

516

eltölti az Istenszeretet, s egy pillanatig sem tud élni Kr�i:ia kapcsolata nélkül,
miként a hal sem képes víz nélkül. Ebben az állapotban a bhakta a
Legfelsőbb Személlyel való kapcsolat hatására teljesen elsajátítja a transz
cendentális jellemeket.
A Srimad-Bhcigavatamban is sok olyan elbeszélés van, mely a Legfel
sőbb Úr és bhaktái közötti kapcsolatról szól. A Srimad-Bhcigavatam ezért
nagyon nagy kincs a bhakták számára. Ez a mű egyáltalán nem tárgyalja az
anyagi tetteket, az érzékkielégítést vagy a felszabadulást. A Srimad
Bhcigavatam az egyetlen olyan Írás, amely teljes közlést ad a Legfelsőbb
Személy és bhaktái transzcendentális természetéről. Az énüket megvalósí
tott, Kr�i:ia-tudatú személyek tehát örömüket mindig az ilyen transzcen
dentális irodalom tanulmányozásából merítik, miként egy fiatal fiú és lány is
örömet merít egymás társaságából.
1 0. VERS
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te$ciriz satata-yuktcincim
bhajatcim priti-pürvakam
dadcimi buddhi-yogam tam
yena mcim upaycinti te

te$cim -nekik; satata-yuktcincim -akik mindig teljesen lefoglaltak; bhaja
tcim -az odaadó szolgálatban; priti-pürvakam - szerető eksztázisban;
dadcimi-adok; buddhi-yogam-igazi értelmet; tam -azt; yena-ami által;
mcim-Hozzám; upaycinti-jönnek; te-ők
FORDÍTÁS
Akik szüntelen odaadással élnek, és szeretettel imádnak Engem,
azoknak megadom azt az értelmet, amellyel eljuthatnak Hozzám.
MAGYARÁZAT

Ebben a versben a buddhi-yogam szó nagy jelentőségű. Talán emlé
kezünk még arra, hogy a Második Fejezetben Kr�i:ia Arjunát oktatva
megemlíti: sok dologról beszélt, és a buddhi-yogáról is szólni fog. E rre most
kerül sor. A buddhi-yoga nem más, mint a Kr�i:ia-tudatbeli cselekvés; ez
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jelenti a legfejlettebb értelmet. Buddhi értelmet, yogam pedig misztikus
tetteket vagy misztikus fejlődést jelent Ha valaki megpróbál visszatérni az
őshazába, vissza az Istenséghez, és teljes mértékben hozzáfog a Kr�i:ia
tudatban való odaadó szolgálathoz, akkor az ő cselekvését buddhi-yogának
hívják. Ez más szóval az a folyamat, mely által az ember megszabadul az
anyagi világ kötelékeitől. A fejlődés végső célja Kr�i:ia, ám az emberek
sajnos nem tudnak erről. Ezért feltétlenül szükséges, hogy egy hiteles lelki
tanítómesterrel és a bhaktákkal társuljunk. Az embernek mindenek előtt azt
kell belátnia, hogy Kr�i:ia a cél. Ha ezt megértette, akkor lassan, de biztosan
haladni kezd az úton, és végül eléri Öt.
Karma-yogában az cselekszik, aki ismeri az élet célját, de ragaszkodik
tettei gyümölcséhez. Aki pedig tudja, hogy a cél Kr�i:ia, de Öt elmebeli
spekulálás által akarja megérteni, s ebből merít örömöt, az ajii<ina-yogában
cselekszik. A teljes yoga a bhakti- vagy buddhi-yoga , melyhez az jut el, aki
ismeri a végső célt, és Kr�i:tát egyedül az odaadó szolgálattal, a Kr�i:ia-tudat
folyamata által kívánja elérni. Ez a teljes yoga képezi .az élet legtökéletesebb
szintjét.
Ha a bhakta eléggé értelmes, akkor fejlődni fog az önmegvalósítás úján.
Ha viszont valakinek hiteles lelki tanítómestere van, és tagja egy lelki
mozgalomnak, ám nem eléggé okos a fejlődéshez, akkor Kr�i:ia belülről látja
el utasításokkal, hogy végül nehézség nélkül elérhesse Öt. A kellő tulajdon
ság az, hogy az ember mindig foglalja le magát a Kr�i:ia-tudattal, és
szeretettel, odaadással végezzen mindenféle szolgálatot Kr�i:tának. Ha
valaki tehát komolyan, odaadóan végzi szolgálatát, annak Isten megadja az
esélyt a fejlődésre, így végül is elérheti Öt

1 1 . VERS

te$<im ev<inukamp<irtham
aham ajii<ina-jariz tamalJ
n<ifoy<imy <itma-bh<ivastho
jii<ina-dfpena bh<isvat<i
te$<im -nekík; eva-bizonyára; anukamp<i-artham -különleges kegyet
mutatva; aham-Én; ajii<ina-jam -tudatlanság miatt; tamalJ -sötétség;
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nafoyami-szétoszlatom; atma-belülröl; bhavastha}J-bennük; jriana 
tudás; dipena-lámpájával; bhasvata-ragyogó
FORDÍTÁS
Együttérzésből szívükben lakozom, s a tudás fénylő lámpásával
szétoszlatom a tudatlanságból származó sötétséget.
MAGYARÁZAT

Amikor az Úr Caitanya Benáreszben volt, hogy ismertesse a maha
mantra (Hare Kr�1.1a, Hare Kr�J.la, Kr�1.1a Kr�1.1a, Hare Hare/ Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare) vibrálását, sok ezer ember követte
példáját. Prakasananda SarasvatI, korának nagyon befolyásos és művelt,
imperszonalista hittudósa kigúnyolta Srí Kr�1.1a Caitanyát, szentimen
talistának mondván Őt. A filozófusok néha kritizálják a bhaktákat, felettébb
tudatlanoknak és a filozófia terén naiv szentimentalistáknak tartván őket. Ez
azonban nem felel meg a valóságnak. Számtalan nagyon művelt, tudós
bhakta létezik, aki jártas a bhakti filozófiájában. De ha van is olyan bhakta,
aki nem képes tanulni műveikből, vagy a lelki tanítómesterétöl, azt Kr�1.1a
megsegíti szívén keresztül, ha komolyan, odaadással szolgálja öt. A Kr�1.1a
tudatban tevékeny, komoly bhakta tehát nem maradhat tudás nélkül. Az
egyetlen szükséges tulajdonság az odaadó, teljesen Kr�1.1a-tudatú szolgálat
végzése.
A modern filozófusok véleménye szerint megkülönböztető elemzés nélkül
nem juthat igazi tudáshoz az ember. Nekik válaszolja a Legfelsőbb Úr ebben
a versben azt, hogy segít a tiszta, odaadó szolgálatot végzőkön, műveltségük
hiányos volta ellenére is, vagy ha nem rendelkeznének elegendő tudással a
védikus elvekről.
Kr�1.1a azt mondja Arjunának: csupán spekulálás által gyakorlatilag
nincsen remény a Legfelsőbb Abszolút Igazság, az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének megismerésére, mert Ő olyannyira hatalmas, hogy kizá
rólag elmebeli erőfeszítés által senki sem értheti meg. Ha az ember nem híve
és szeretője a Legfelsőbb Igazságnak, akkor sohasem fogja megérteni
Kr�1.1át, vagyis a Legfelsőbb Igazságot, még ha sok millió éven át is folytatja
a spekulálást. Kr�1.1át csakis odaadó szolgálattal lehet kielégíteni, és így Ő felfoghatatlan energiája révén - felfedi Magát a tiszta bhakta szívében { ahol
mindig jelen van), transzcendentális Napként szétoszlatván a tudatlanság
sötétségét. Ez Km1a különleges kegye tiszta bhaktája iránt
A sok-sok millió születésen át való anyagi társulás fertőzése következ
tében az ember szívét belepi a materializmus pora, ám ha hozzáfog az
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odaadó szolgálathoz, mindig vibrálva a Hare Kr�Q.a mantrát, akkor gyorsan
megtisztul, és eljut a tiszta tudás síkjára. Vi�Q.Ut, a legvégső célt egyedül a
Szent Nevek vibrálásával és az odaadó szolgálat által lehet elérni, nem pedig
elmebeli spekulációval vagy vitával.
A tiszta bhaktának nem kell aggódnia az életszükségletek felől, mert ha a
szívében szétoszlott a sötétség, akkor a Legfelsőbb Személy - aki nagyon
örül a bhakta szerető, odaadó szolgálatának - automatikusan ellátja
mindennel. Ez a Bhagavad-gita tanításának lényege. A Bhagavad-gitat
tanulmányozva az ember képessé válik a Legfelsőbb Úr előtti teljes
meghódolásra, és a tiszta, odaadó szolgálat végzésére. Ily módon Isten
irányítása alatt teljesen megszabadul mindenféle materialista törekvéstől.
1 2- 1 3. VERS

arjuna u vaca
param brahma param dhama
pavitram paramam bhavan
pUru$ariz Sdsvatam divyam
adi-devam ajam vibhum
ahus tvam Haya}J sarve
devar$ir naradas tatha
asito devalo vyasa}J
svayam caiva bravf$i me
arjuna}J uvaca -Arjuna mondta; param-legfelsőbb; brahma-igazság;
param-legfelsőbb; dhama -hajlék; pavitram-legtisztább; paramam -a
legfelsőbb; bhavan-Te Magad; puru$am-személyiség; sasvatam -ere
deti; divyam -transzcendentális; adi-devam -az eredeti Úr; ajam -meg
születetlen; vibhum -legnagyobb; ahu}J-mondják; tvam - Rólad; f$a
ya}J-a bölcsek; sarve-mindegyik; devar$i}J -a félisten-bölcs; narada}J-
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Narada; tatha-is; asita� -Asita; devala� -Devala; vyasalz -Vyasa;
svayam -személyiség; ca-is; eva -bizonyára; bravf$i-kifejtett; me
nekem
FORDÍTÁS
Arjuna szólott:
Te vagy a Legfelsőbb B rahman, a legvégső hajlék, a tisztító, az
Abszolút Igazság és az örök isteni S zemély. Te vagy az ősi Isten,
transzcendentális és eredeti, és Te vagy a megszületetlen, mindent
átható szépség. Narada, Asita, Devala és Vyasa, valamint minden más
nagy bölcs ezt hirdeti Rólad, és most Te Magad is ezt mondod nekem.
MAGYARÁZAT

Az előző négy vers képezi a Bhagavad-gita lényegét Ezeket hallván
Arjuna teljesen megszabadult minden kételytől, és elfogadta Kr�1,1át az
Istenség Legfelsőbb Személyiségeként Azon nyomban lelkesen közzétette:
„Te vagy Parambrahma, az Istenség Legfelsőbb Személyisége." Az
előzőekben Kr�1,1a kij elentette, hogy Ö az eredete mindennek és minden
kinek. Minden félisten és élőlény Tőle függ. Tudatlanságuk következtében
viszont az emberek és a félistenek magukat abszolútnak és Kr�1,1ától, a
Legfelsőbb Úrtól függetlennek hiszik. Az odaadó szolgálat végzése tökélete
sen eltávolítja ezt a tudatlanságot. Ezt Isten már megmagyarázta az előző
versben. Kegyéből most Arjuna is - a védikus tanításokkal egyetértően elfogadja Öt a Legfelsőbb Igazságként Nem szabad azt hinnünk: mivel
Arjuna Kr�1,1a meghitt barátja, ezért hizelgésképpen szólítja Öt az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének és az Abszolút Igazságnak. A Védikus Írások
ugyanis megerősítenek mindent, amit Arjuna e két versben mondott.
Igazolják azt, miszerint csak az értheti meg a Legfelsőbb Urat, aki szeretettel
és odaadóan szolgálja Öt, s más nem. A Vedák tehát megerősítik Arjuna
minden egyes szavát.
A Kena Upani$ad szerint is a Legfelsőbb Brahman az alapja mindennek.
Az előzőekben SrI Kr�1,1a már megmagyárázta, hogy minden Őrajta
nyugszik. Ezt a Mul)f/.aka Upani$ad is megerősíti, valamint hozzáteszi; Öt
csak azok valósíthatják meg, akik állandóan Rá gondolnak. Ezt smaral)am
nak (emlékezésnek) hivják, és egyike az odaadó szolgálat kilenc folyamatá
nak. Az ember egyedül a Kr�1,1a iránti odaadó szolgálattal értheti meg
helyzetét, és ily módon szabadulhat meg az anyagi testétől.
A Vedák a Legfelsőbb Urat a tiszták közül is a legtisztábbnak fogadják el.
Aki megérti, hogy Kr�1,1a a legeslegtisztább, az megtisztulhat minden bűnös
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tettől. (Ez azonban mindaddig nem lehetséges, amíg az ember meg nem
hódol Őelőtte.) Arjuna a legtisztábbként fogadja el Kr�i:iát, és ez megegyezik
a Védikus Irodalom tanításával. Ezt nagy személyiségek is megerősítik, akik
közül Narada a legelső.
Kr�i:ia az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Az ember kötelessége abból
áll, hogy mindig Őrajta meditáljon, és élvezze az Őhozzá fűződő transz
cendentális kapcsolatát. Ö a legfelsőbb lét, aki mentes a testi szükségletek
től, valamint a születéstől és haláltól. Ezt nemcsak Arjuna mondja, hanem
az összes Védikus Irodalom, a Pur<ir;ák, és a történelmi elbeszélések
(Itih<isák) is. A Védikus Irodalom tehát ilyenképpen írja le Kr�i:iát. Ő Maga
is mondja a Negyedik Fejezetben: „Habár megszületetlen vagyok, mégis
megjelenek ezen a Földön, hogy megalapozzam a vallás elveit." Ő a
legfelsőbb és a végső ok. Neki nincsen eredete, mert Ő minden ok oka,
minden Belőle árad. Ezt a tökéletes tudást a Legfelsőbb Úr kegye által lehet
elsajátítani. Arjuna itt Kr�i:ia kegyéből képes kifejezni magát. Ha meg
akarjuk érteni a Bhagavad-git<it, akkor el kell fogadnunk e vers tételeit. Ezt
hívják parampara rendszernek, vagyis a tanítványi lánc elfogadásának.
Senki sem értheti meg a Bhagavad-git<it mindaddig, amíg nem tagja a
tanítványi láncnak. Az ún. akadémikus műveltség nem segít. A Védikus
Irodalomban felhalmozott sok bizonyíték ellenére az akadémikus képzettsé
gükre büszke emberek sajnálatos módon nem tágítanak önfejű elképzelésük
től, miszerint Srt Kr�i:ia nem az Istenség Legfelsőbb Személyisége, hanem
közönséges ember.
Ez a vers tehát esély a modem filozófusok számára, mert világosan
kifejezi, hogy a Legfelsőbb különbözik az egyéni lélektől.
14. VERS

sarvam etad rtam manye
yan m<im vadasi kefova
na hi te bhagavan vyaktim
vidur dev<i na d<inav<il;z
sarvam -mindet; etat-ezeket; rtam -igazságot; manye-elfogadom;
yat-amiket; m<im -nekem; vadasi-elmondasz; kesava-óh, Kr�i:ia; na -
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sohasem; hí-bizonyára; te-Tiéd; bhagavan -óh, Istenség Személyisége;
vyaktim -kinyilatkoztatást; viduQ-tudhatják; dev<iQ -a félistenek; na
sem; d<inav<iQ -a démonok
FORDÍTÁS
Óh, Kns,a, igazságként fogadom el mindazt, amit nekem elmondtál.
Sem a félistenek, sem pedig a démonok nem ismerik személyedet, óh,
Uram.
MAGYARÁZAT

Nemcsak a hitetlen és démoni természetű emberek, de még a félistenek
sem érthetik meg Kr�i;iát - erősíti meg Arjuna. Ha ez így van, akkor mit
szóljunk a modem világ ún. tudósairól és filozófusairól? Arjuna Kr�i;ia kegye
által megérthette, hogy Ő a legtökéletesebb, s a Legfelsőbb Igazság. Az
ember kövesse ezért Arjuna nyomdokait, aki a Bhagavad-gft<i szakértőjévé
váll
Mint ahogyan a bevezetésben már megmagyaráztuk, ezt a Gít<i Upani
$adot a parampara láncon keresztül kell megérteni. A Negyedik Fejezet
leírása szerint a Bhagavad-gft<i tanításának előző parampara rendszere
elveszett, ezért Kr�i;ia új tanítványi láncot alapított. Választása Arjunára
esett, mert az meghitt barátja és kiváló bhaktája volt. Követnünk kell Arjuna
példáját, aki elfogadott mindent, amit Kr�i;ia mondott, s ily módon mi is
képesek leszünk majd megérteni a Bhagavad-gft<i lényegét. Ezután fogjuk
csak megérteni, hogy Kr�i;ia az Istenség Legfelsőbb Személyisége.

1 5 . VERS

svayam ev<itman<itm<inam
vettha tvam puru$Ottama
bhüta-bhavana bhütefa
deva-deva jagat-pate
svayam -személyiséget; eva-bizonyára; atmana-Magadtól; <itm<i
nam-Magadat; vettha -ismered; tvam-Te; puru$ottama-óh, minden
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személy leghatalmasabbja; bhüta-bhavana -óh, mindenek e redete;
bhütesa -óh, minden Ura; deva-deva -óh, félistenek Ura;jagad-pate-óh,
a hatalmas univerzum Ura
FORDÍTÁS
Bizony egyedül csak Te ismered Magad képességeid által, óh,
mindenek eredete, lények Ura, istenek Istene, óh, Legfelsőbb S zemély,
univerzum Ura!
MAGYARÁZAT

SrI Kfg1át, a Legfelsőbb Urat csak azok ismerhetik meg, akik az odaadó
szolgálat által kapcsolatban állnak Vele, úgy mint Arjuna és lelki örökösei.
A démoni vagy ateista mentalitású emberek nem érthetik meg Öt. Komoly
bűn az elmebeli spekuláció, amely eltéríti az embert a Legfelsőbb Úrtól.
Aki nem ismeri Kr�i:iát, annak tilos a Bhagavad-gita magyarázásával
próbálkoznia. A Bhagavad-gitaról nem szabad az ateistáktól hallani, hanem
úgy kell megérteni, miképpen azt Kr�i:ia segítségével Arjuna tette. Az egész
mű az Ö tanítását, a Kr�i:iáról szóló tudományt tartalmazza.
A Legfelsőbb Igazságot három aspektusban valósítják meg: személytelen
Brahmanként, lokalizált Paramatmaként, és végül az Istenség Legfelsőbb
Személyiségeként. Tehát az Abszolút Igazság végső arculatának megértése
kor az ember eljut az Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez. Egy felszaba
dult személy, sőt még egy közönséges ember is megvalósíthatja a személy
telen Brahmant és a lokalizált Paramatmat, de sohasem értheti meg Kr�i:ia
személyiségét a Bhagavad-gita verseiből, melyeket személyesen Srt Kr�i:ia
mondott el. Néha előfordul, hogy az imperszonalisták elfogadják Kr�i:iát
Bhagavanként, vagy elismerik hitelességét. Azonban sok olyan felszabadult
ember van, aki nem képes megérteni, hogy Kr�i:ia a Legfelsőbb Személy,
minden élőlény Atyja. Arjuna ezért szólítja Öt Puru�ottamának. Ha valaki
Sri Kr�i:iát minden élőlény Atyjaként is ismeri, még nem jelenti azt, hogy a
Legfelsőbb Irányítónak i§ Öt tudja. Arjuna ezért ebben a versben Bhütesá
nak, mindenki Legfelsőbb Irányítójának szólítja Kr�i:iát. Ha ezt tudja is
valaki Róla, az lehet, hogy még nem tudja, hogy Ő valamennyi félisten
eredete. Ez a vers azonban Devadevának, vagyis az összes félisten imádott
Istenének nevezi Öt. Létezhet olyasvalaki, aki fölfogta mindezt, s még
ritkábban olyan is akad, aki azt is tudja, hogy Kr�i:ia minden Legfelsőbb
birtokosa is - ezért szólltja Öt Arjuna Jagatpatinak.
Itt tehát Arjuna megvalósítása alapozza meg a Kr�i:iáról szóló igazságot,
ezért ha Öt valóságában akarjuk megérteni, akkor Arjuna nyomdokait kell
követnünk.
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1 6. VERS

vaktum arhasy ase$e1:1a
divy<i hy <itma-vibhütaya}J
y<ibhir vibhütibhir lok<in
imarizs tvariz vy<ipya ti${hasi
vaktum -mond; arhasi-érdemesnek tartom; ase$e1:1a -részletekben;
divya-isteni; hi-bizonyára; <itma-Te Magad; vibhutaya}J -fenségekkel;
y<ibhi}J -amik által; vibhütibhi}J -fenségek; lok<in -az összes bolygó;
iman- ezek; tvariz -Tiéd; vyapya -átható; ti${hasi-marad
FORDÍTÁS
Kérlek, beszélj nekem részletesen isteni erőidről, melyek által áthatod
a világokat, és bennük lakozol !
MAGYARÁZAT

Ebből a versből kitűnik, hogy Arjuna már elégedett Kr�i;iáról, a Legfel
sőbb Személyről szerzett ismerettel. Kr�i:ia kegye által Arjunának személyes
tapasztalata, értelme és tudása van, valamint rendelkezik minden mással,
ami csak elsajátítható ily módon. Tehát megértette, hogy Kr�i:ia az Istenség
Legfelsőbb Személyisége. Nem kételkedik, mégis megkéri Kr�i;iát, beszéljen
mindent-átható természetéről, hogy a jövő nemzedéke (főleg az imperszo
nalisták) megérthessék, miképpen létezik Ö különféle energiái által,
mindent-átható aspektusában. Tudnunk kell azonban, hogy Arjuna a
közönséges emberek érdekében kérdezte mindezt.
1 7. VERS
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kathariz vidy<im ahariz yogirizs
tv<iriz sad<i paricintayan
ke$U ke$U ca bh<ive$U
cintyo 'si bhagavan may<i
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katham-hogyan; vidyam -tudjam; aham -én; yogin -óh, Legfelsőbb
Misztikus; tvam -Rajtad; sada-mindig; paricintayam -gondolva; ke$U
mindenben; ke$u-mindenben; ca-is; bhave$u -tennészetben; cintya}J
emlékezve; asi-(Te) vagy; bhagavan -óh, Legfelsőbb; maya-általam

FORDÍTÁS
Óh, Legfelsőbb Misztikus, hogyan lehet Téged megismerni a szünte
len meditálás folyamatával? Óh, Magasztos Úr, milyen sajátságos
formákban elmélkedjem Rajtad?
MAGYARÁZAT
Miképpen az előző fejezet is írta, az Istenség Legfelsőbb Személyiségét a
yoga-maya függönye fedi el. Ezért egyedül csak a meghódolt lelkek és a
bhakták láthatják Öt. Arjuna meg van győződve arról, hogy barátja, Kr�i:ia
az Istenség Legfelsőbb Személyisége, de tudni szeretné az általános
folyamatot is, mely által a közönséges emberek is megérthetik a mindent
átható Urat. Az átlagemberek sem ismerhetik Kr�i:iát - beleértve a
démonokat és ateistákat is -, mert Öt elfedi yoga-maya energiája. Az ilyen
emberek érdekében kérdez Arjuna ismét erről a témáról. A fejlett bhaktát
nemcsak a saját, hanem mások előrehaladása is érdekel. Arjuna Vai�i:iava,
vagyis bhakta, ezért kegyesen lehetőséget ad az egyszerű embereknek a
Legfelsőbb mindent-áthatóságának megértésére. Kr�i:iát azért szólítják
yogin-nak, mert Ö a yoga-maya mestere, amely hol eltakarja, hol elfedi Öt.
A közönséges, Istenszeretettel nem rendelkező ember képtelen állandóan
Kr�i:iára gondolni, s így elméjét anyagi célokra kell irányítania. Arjuna
számol világunk materialista gondolkodásmódjával. Mivel az ilyen emberek
nem tudják megérteni Isten lelki tennészetét, ezért számukra gondolataik
fizikai dolgokra való összpontosítása ajánlott E közvetett folyamat által kell
fellelniük Kr�i:iát, akit a fizikai elemek is képviselnek.
18. VERS
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sr!J.vato nasti me 'mrtam
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vistare1Ja-1eírásban; atmanal) -Magadró1; yogam -misztikus hatalom;
vibhütim - fenség; ca-is; jan<irdana-óh, ateisták gyilkosa; bhuyal)
ismét; kathaya-írd le; trptil) -kie1égü1és; hí-bizonyára; sr!Jvatal)
hallván; na-nem; asti-van; me-enyém; amrtam-nektár
FORDÍTÁS
Kérlek, beszélj még egyszer részletesen hatalmas képességeidről és
dicsöségedröl, mert sohasem fáradok bele ambróziás szavaid hallgatá
sába.
MAGYARÁZAT

Naimi:j<ira!Jya erdejében Süta GosvamI hasonlóan szólt Sanuakához és a
r$ikhez :
vayam tu na vitrpyama
uttama-sloka-vikrame
yac chr!Jvatam rasa-jiianam
svadu svadu pade pade
„Még ha szüntelenül hallja is az ember a védikus himnuszok által
dicsőített Kr�J)a transzcendentális kedvteléseit, sohasem fárad bele. Akik
transzcendentális kapcsolatba kerülnek Ővele, örömüket lelik az Úr kedv
teléseinek minden mozzanatában." (Bhag . 1 . 1 . 1 9.) Arjuna tehát hallani
akar Kr�J)áról, s főleg arról, mikképpen hat Ő át mindent.
Ami az amrtam szót illeti, minden Kr�J)ával kapcsolatos kij elentés vagy
elbeszélés élvezetes, mint a nektár, melyet csakis a gyakorlati tapasztalat
által lehet megízlelni. A modern regények, elbeszélések, novellák és a
tudományos-fantasztikus regényirodalom mind-mind mellőzi az Úr transz
cendentális kedvteléseit. A világi irodalom olvasásába belefárad az ember,
de a Kr�J)áról való hallásba soha. Az univerzum történelme éppen emiatt
van teli az Isteni inkarnációk kedvteléseinek leírásával. A Pur<i!Ják például
az előző korszakok történelméről írnak, és közlik Isten különféle avatárjai
nak kedvteléseit. Ezek az olvasmányok így akkor is örökké frissek
maradnak, ha többször is olvassuk őket.
1 9. VERS
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srf bhagavan uvaca
hanta te kathayi$y<imi
divy<i hy <itma-vibhütayal;
pr<idh<inyatal; kuru-fre${ha
n<isty anto vistarasya me
srf bhagav<in uv<ica-az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
ha nta-igen; te-neked; kathayi$y<imi-el fogom beszélni; divy<i/; -iste
niek; hí-bizonyára; <itma-vibhütayal; -személyes fenségeim; pr<idhaya
tal; -lényegében; kuru-fre${ha-óh, Kuruk legjobbja; na-nem; asti-van;
antal;-határ; vistarasya-terjedelmében; me-Enyém

FORDÍTÁS
A Magasztos Úr szólott:
Jó, beszélni fogok neked, óh, Kuruk legjobbja, csodálatos megnyil
vánulásaimról, de csak a legfontosabbakról, mert fenségemnek nincsen
határa.
MAGYARÁZAT

Kr�1,1a nagyságát és fenségét lehetetlen felfogni. Az egyéni lélek érzékei
tökéletlenek, és így akadályozzák Kr�1,1a dolgainak teljességében való
megértését A bhakták mégis megpróbálják megismerni Kr�1,1át, de nem
azzal a gondolattal, hogy egy nap majd képesek lesznek egészen megérteni
Öt. Inkább azért, mert maguk a Kr�1,1áról szóló témák annyira élvezetesek,
hogy számukra nektárnak tűnnek. A tiszta bhakták transzcendentális
gyönyört tapasztalnak, amikor Kr�1,1a fenségéről vagy sokféle energiájáról
beszélgetnek, ezért állandóan ilyen témáról akarnak hallani, erről szeretné
nek társalogni.
Kr�1,1a tudja azt, hogy .az élőlények képtelenek teljességében felfogni
fenségét, s ezért beleegyezik abba, hogy a különféle energiáinak csak legfőbb
megnyilvánulásairól beszéljen. A P.r<idh<inyatal; szó nagyon fontos, mert
arra utal: mivel Isten sajátságai végtélenek, ezért csak a legfontosabbak
közül érthetünk meg néhányat, mindet lehetetlen.
Ebben a versben a vibhüti szó Srt Kr�1,1a fenségére utal, mely által az
egész megnyilvánulást irányítja. Az A mara-kofo értelmezőszótár szerint a
vibhüti kivételes nagyszerűséget jelent. Az imperszonalisták és a panteisták
sem a Legfelsőbb Úr kivételes fenségét,· sem pedig Isteni energiájának
megnyilvánulásait nem képesek megérteni. Az Ö energiái a lelki és az anyagi
világban is szétoszlanak a létezés minden részébe.
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Kr�i:ia most le fogja írni azt, amit a közönséges ember közvetlenül is
felfoghat A következő versek tehát részleteket közölnek változatos energiái
ból.
20. VERS
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aham <itma guqakefo
sarva-bhüt<ifoya-sthita}J
aham adis ca madhyam ca
bhüt<in<im anta eva ca

aham-Én; atm<i-lélek; guqakefo-óh, Álom Legyőzője; sarva-bhü
ta-minden élőlény; afoya-sthita}J -belül helyezkedve; aham -Én; adil; 
eredet; ca-is; madhyam-közép; ca -is; bhüt<in<im -minden élőlényé;
anta}J-vége; eva-bizonyára; ca-és
FORDÍTÁS
Óh, Gu«Jakesa, Én vagyok a Ulek, aki ott lakozik minden élőlény
szívében. Én vagyok minden lény kezdete, közepe és vége.
MAGYARÁZAT

Srt Kr�i:ia ebben a versben Arjunát Guc;lakesának szólítja, aminek
jelentése: aki legyőzte az álom sötétségét. Akik a tudatlanság sötétségében
alszanak (vagyis nem ébredtek rá lelki azonosságukra), azok képtelenek
megérteni, miképpen jelenik meg a Legfelsőbb Istenség a lelki és az anyagi
világban. Ezért nagyon jelentőségteljes, hogy Arjunát így szólították. Az
Istenség Személyisége azért egyezett bele különféle fenségeinek leírásába,
mert Arjuna felébredt a tudatlanság álmából.
SrI Kr�i:ia először arról tájékoztatja Arjunát, hogy az elsődleges teljesrész
kiterjedése által Ö az egész kozmikus megnyilvánulás Önvalója vagy lelke.
Az anyagi teremtés előttpuru$a-avatárokként, azaz a teljesrész kiterjedé
seiben jelenik meg, s Ők lesznek a teremtés bölcsői. Ily módon Ö az atma, a
mahat-tattva (az őselemek) lelke. Nem a totális anyagi energia okozza a
teremtést, hanem Maha-Vi�i:iu, az első puru$a , aki a kozmikus megnyil
vánulás lelkeként behatol a mahat-tattvába , majd ismét megnyilvánul,
ezúttal mint Felsőlélek, aki jelen van minden élőlényben. Az Istenség
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Legfelsőbb Személyisége Felsőlélekként az összes megnyilvánult univer
zumban létezik. Tapasztalhattuk már, hogy az élőlények teste azért él, mert
jelen van benne a lelki szikra. Enélkül a test képtelen fejlődni. Hasonlóan, az
anyagi megnyilvánulás sem fejlődhet addig, amíg a Legfelsőbb Lélek, Kr�1,1a
bele nem hatol.
Apuru$a-avatarokról a Srimad-Bhfigavatam közöl leírást: „Az Istenség
Legfelsőbb Személyisége az anyagi megnyilvánulásban három arculatban,
Kara1,1odakasayI Vi�1,1uként, GarbhodakasayI Vi�1,1uként és K�IrodakasayI
Vi�1,1uként jelenik meg." SrI Kr�1,1a, minden ok végső oka Maha-Vi�1,1uként
vagy Kara1,1odakasayI Vi�1,1uként fekszik az Okozati-óceánon, ezért Kr�1,1a az
univerzum kezdete, fenntartója, valamint az összes energia vége.
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adityanam aham vi$lJ.Ur
jyoti$filil ravir amfüman
maricir marutam asmi
nak$alrfilJ.dm aham sasi

aditytintim -az Ádityák közül; aham -Én; vi$lJ.U/:l. -a Legfelsőbb Úr;
jyoti$fim -a világító égitestek közül; ravil:z -a Nap; amfümtin ragyogó;
maricilJ, -Martci; marutam -a Marutok közül; asmi-Vagyok; nak$atra
!J.dm -a csillagok közül; aham-Én; fosi-a Hold
-

FORDÍTÁS
Az Ádityák közül Vi�QU, a csillagok közül a ragyogó Nap vagyok. A
Marutok közül Marici, a világító égitestek közül pedig a Hold.
MAGYARÁZAT

Tizenkét Áditya van, melyek közül Vi�1,1u (Vamana) a legfőbb. Az égen
ragyogó égitestek közül a Nap a legfontosabb, amit a Brahma-samhita
Kr�1,1a vakító ragyogásának, valamint egyik szemének tekint. Martci a
felsőbb bolygók közötti űr felülvigyázó félistene. A csillagok közül éjszaka a
Hold a legkiemelkedőbb, ezért az képviseli Kr�1,1át.
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22. VERS
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ved<in<im s<ima-vedo 'smi
dev<in<im asmi v<isavalJ
indriy<iJJ<iriz manas casmi
bhüt<in<im asmi cetan<i

ved<in<im -az összes Veda közül; s<ima-vedalJ-a S<ima-veda ; asmi
Vagyok; devanam-az összes félisten közül; asmi-Vagyok; v<isavalJ -a
felsőbb bolygók királya; indriy<in<im -az érzékek közül; manalJ-az elme;
ca- is; asmi-Vagyok; bhüt<in<im -az élőlények közül; cetan<i-az életerő
FORDÍTÁS
A Vedák közül a Sama-veda vagyok, a félistenek közül Indra, az
érzékek közül az elme, s Én vagyok az életerő [tudat] minden élőlény
ben.
MAGYARÁZAT

Az anyag és lélek közötti különbség abból áll, hogy az anyagnak nincsen
tudata. A tudat felsőrendű és örökkévaló, ezért nem keletkezhet az anyagi
elemek kombinációjából.
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rudr<i1J<iril sarikaras c<ismi
vittefo yak$a-rak$as<im
vasün<im p<ivakas casmi
meru}J sikhari1J<im aham

rudr<i1J<im -az összes Rudra közül; forikara}J-az Úr Siva; ca -is;
asmi-Vagyok; vittefo}J -a vagyon ura; yuk$a-rak$as<im -a Yak�ák és
Rak�asák közül; vasün<im -a Vasuk közül;pavaka}J - a tüz; ca- is; asmi
Vagyok; meru}J -Meru; SikharilJ<im -a hegyek közül; aham -Én
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FORDÍTÁS
A Rudrák közül az Úr Siva vagyok, a Yak�ák és Rak�asák közül a
vagyon ura, Kuvera, a Vasuk közül a tűz [Agni], a hegyek közül Meru.
MAGYARÁZAT

Tizenegy Rudra létezik, melyek közül Sankara, azaz az Úr Siva a leg
fontosabb. Ö a Legfelsőbb Személy gw:za-avatara inkarnációja, aki az
univerzum tudatlanság kötőerejéről gondoskodik. A félistenek világában
Kuvera a „főpénztáros'', s így a Legfelsőbb képviselője. A Meru hegy gaz
dag természeti készleteiről híres.
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purodhasani ca mukhyani mtini
viddhi panha brhaspatim
senanfntim ahani skanda}J
sarvasam asmi sagara}J

purodhastim-a papok közül; ca -is; mukhyam -fönök; mtim -Engem;
viddhi-érts meg; partha -óh, Prtha fia; brhaspatim -Brhaspati; sena
nfnam -a parancsnokok közül; aham -Én; skanda}J-Kartikeya; sa
rvasam -a vízgyűjtők közül; asmi-Vagyok; sagara}J-az óceán
FORDÍTÁS
Óh, Arjuna, tudd meg, hogy a papok közül B rhaspati főpap, az
odaadás ura vagyok. A generálisok közül Skanda, a háború ura, a
vízgyűjtők közül az óceán.
MAGYARÁZAT

A felsőbb bolygók leghatalmasabb félistenét Indrának hívják, ő a
félistenek királya. Bolygóját Indralokának nevezik. Brhaspati Indra papja, s
így a papok főpapja. Pflrvatl és Siva fiát Skandának (Kartikeyának) hívják, ő
a katonai vezérek főnöke. Az állóvizek közül az óceán a legnagyobb.
Kr�i:ia e képviselői csupán röpke bepillantást adnak az Ö nagyságába.
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maharfif!J<ilit bhrgur aham
giram asmy ekam ak:jaram
yajfianam japa-yajfio 'smi
sthavar<i!J<ilit himalaya}J
maharfif1J<im -a nagy bölcsek közül; bhrgu}J -Bhrgu; aham -Én;
giram - a vibrációk közül; asmi-Vagyok; ekam akijaram-a pra!Java ;
yajfianam-az áldozatok közül; japa-yajfia}J -a japázás; asmi-Vagyok;
sthavaranam-a mozdulatlan dolgok közül; himalaya}J -a Himalája
FORDÍTÁS
A nagy bölcsek közül Bb rgu, a vibrációkban a transzcendentális om
vagyok. Az áldozatokból a S zent Nevek vibrálása [japa], a mozdíthatat
lan dolgok közül a Himalája.
MAGYARÁZAT

Brahma, az univerzum első teremtménye a különféle fajok elterjesztésére
több fiat nemzett Közülük Bhfgu a leghatalmasabb és a legnagyobb bölcs. A
transzcendentális vibrációk közül az om (omkara ) képviseli a Legfelsőbbet.
Az áldozatok közül a Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare/
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare mantra képviseli
legtisztábban Kr�i:tát. A Vedák néha állatáldozatot is ajánlanak, de a Hare
Kfg1a mantra áldozatban szóba sem jöhet az erőszak. Ez a legegyszeriíbb és
legtisztább. Ebben a világban minden nagyszerű dolog Kr�i:tát képviseli,
tehát a világ legnagyobb hegysége, a Himalája is. Egy korábbi vers a Meru
hegyről tett említést, ám az néha mozog, míg a Himalája sohasem, tehát
felülmúlja azt.
26. VERS
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asvattha/:I sarva-vrk$<ir;.aril
devar$[r;.<iril ca narada/:I
gandharvar;.aril citraratha/:I
siddhar;.aril kapi/o muni/:I
asvattha/:1 -a banjanfa; sarva-vrk$<in<im -minden fa közül; deva
r$fr;.am - a félisten-bölcsek közül; ca -és; narada/:1 -Narada; gandha
rvar;.am -a Gandharva bolygó lakosai közül; citraratha/:1 -Citraratha;
siddhanam -a tökéletességet elértek közül; kapila/:I muni/:1 -Kapila Muni
FORDÍTÁS
Valamennyi fa közül a szent fügafa, a félisten-bölcsek közül Narada, a
félistenek énekesei közül Citraratha, a tökéletes lények közül Kapila
vagyok.
MAGYARÁZAT

Az indiai fügefa (asvattha ) 1 egyike a leggyönyörűbb és legmagasabb
fáknak, amit az emberek Indiában gyakran imádnak reggeli rituációikban. A
félistenek közül Naradát is imádják, akit az univerzum legnagyobb bhaktájá
nak tekintenek. Ily módon - egy bhakta formájában - ő Kr�Qa képviselője.
A Gandharva bolygón sok olyan lény lakozik, aki gyönyörűen énekel, és
közülük Citraratha a legkiválóbb. A tökéletes lények közül Kapilát Kr�Qa
inkarnációjának tekintik, és a filozófiájáról a Snmad-Bhagavatam ír. (A
későbbiek folyamán egy másik Kapila is híressé vált, de ateista filozófiája
révén, így hatalmas különbség van a kettő között).
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uccaibfravasam-Uccail)srava; asvánám -a lovak közül; viddhi-tudd
hát; mám-Engem; amrta-udbhavam-a tejóceán köpüléséből keletkezett;
airá vatam -Airavata; gajendrá!Jám -az elefántok közül; nará!Jám -az
emberek közül; ca-és; narádhipam -a király
FORDÍTÁS
Tudd meg, hogy a lovak közül az óceánból származó, a halhatatlan
ság elixírjéböl született Uccail;tsrava vagyok. A királyi elefántok közül
Airavata, az emberek közül a király.
MAGYARÁZAT

A bhakta félistenek egyszer tengeri kirándulásra mentek az asurákkal. E
kirándulás alatt nektárt és mérget termeltek, s az Úr Siva ez utóbbit felitta. A
nektárból aztán sok lény keletkezett, köztük az Uccail)srava nevezetű ló és
Airavata, az elefánt Mivel a két állat a nektárból keletkezett, ezért
különleges jelentőséggel bírnak, és szintén Kr�1.1át képviselik.
Az emberek közül a király képviseli Kr�1.1át, mert miképpen Kr�1.1a az
univerzum fenntartója, úgy a király - akit isteni tulajdonságai alapján
választottak azzá - a királyságé. Az olyan uralkodók, mint például
Maharaja Yudhi�µiira, Maharaja Parik�it és az Úr Rama, mind nagyon
igazságosak voltak, és mindig az állampolgárok jólétét tartották legfontosabb
feladatuknak. A Védikus Irodalom tehát a királyt Isten képviselőjének
tekinti. Ebben a korszakban azonban a vallás elveinek hanyatlásával a
monarchiák is felbomlottak, manapság pedig már végleg eltűntek. Be kell
látnunk azonban, hogy a múltban az emberek boldogabbak voltak az
igazságos királyok uralkodása alatt.
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ayudhanam -a fegyverek közül; aham -Én; vajram -a villám;
dhenünam -a tehenek közül; asmi-Vagyok; kamadhuk-a surabhi tehén;
prajanal) -a gyermekek nemzéséért; ca-és; asmi-Vagyok; kandarpal)
Cupidó; sarpd1J.dm -a kígyók közül; asmi-Vagyok; vasukil) -Vasuki
FORDÍTÁS
A fegyverek közül a villám, a tehenek közül surabhi, a mértéktelen
tejelö, az ösnemzök közül Kandarpa, a szerelem istene, a kígyók közül a
legnagyobb, Vasuki vagyok.
MAGYARÁZAT

A villám hatalmas erejű fegyver, ezért Kr�1.1a hatalmát képviseli. A lelki
világban Kr�1.1alokán olyan tehenek vannak, amiket bármikor meg lehet fejni,
és annyi tejet adnak, amennyit csak kíván az ember. Ilyen tehén természe
tesen nem létezik az anyagi világban, de a Vedák megemlítik, hogy
Kr�1.1alokán igen. Az Írásokban azt olvashatjuk, hogy Kr�1.1a sok surabhi
tehenet tart, s Ö a pásztoruk.
Kandarpa a jó fiak nemzéséhez szükséges nemi vágy, azért ez is Kr�1.1át
képviseli. Az érzékkielégítés végett elkövetett nemi aktus viszont nem
képviseli Kr�1.1át. Kizárólag a jó gyermekek nemzése céljából végzett nemi
közösülést hívják Kandarpának, s így ez Öt képviseli.
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pitr1J.<lm aryama casmi
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anantal)-Ananta; ca-is; asmi-Vagyok; naganam -a kígyók közül;
varu1J.a/) -Varu1.1a (a víz félistene); yadasam -a vízi élőlények közül;
aham -Én;pitr1J.<lm -az ősatyák közül; aryama-Aryama; ca -is; asmi
Vagyok; yamal) -Yama (a halál félistene); samyamatam -az összes
szabályozó közül; aham -Én
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FORDÍTÁS

A felsőbb bolygóbeli Naga kígyók közül Ananta, a vízi istenségek
közül Varuqa, az eltávozott ősök közül Aryama, s a törvényt hozók
közül Yama, a halál ura vagyok.
MAGYARÁZAT

A sok mennyei Naga kígyó közül Ananta a leghatalmasabb, a vízi lények
közül pedig a félisten Varm;ia. Mindkettő Kr�i:tát képviseli. Létezik olyan
bolygó is, ahol csak fák vannak, és ahol Aryama, Kr�i:ia képviselője
uralkodik. Sok olyan élőlény van, akinek feladata a gonosztevők megbünte
tése, s ezek közül Yama a legfőbb. Yama egy a Földünkhöz közeli bolygón
lakozik. A nagyon bűnös élőlények haláluk után az ő bolygójára kerülnek,
ahol Y ama különféle büntetést szab ki számukra.
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prahladas cásmi daityanam
ka/a/J. kalayatam aham
mrgatJáriz ca mrgendro 'harit
vainateyas ca pak$iTJ<im

prahládal]. -Prahlada; ca-is; asmi-Vagyok; daityánám-a démonok
közül; kálal].-idő; kalayatám -a hódítók közül; aham -Én; mrgáfJám
az állatok közül; ca-és; mrgendra/J.-az oroszlán; aham -Én; vaina
teyal].-GarU(;ia; ca-is; pak$iTJám -a madarak közül
FORDÍTÁS
A Daitya démonok közül az odaadó Prahlada, a hódítók közül az idő,
a vadállatok közül az oroszlán, a madarak közül Garu4a, Vi�qu tollas
hordozója vagyok.
MAGYARÁZAJ'

Diti és Aditi két leánytestvér. Aditi gyermekeit Adityáknak, Ditiét pedig
Daityáknak hívják. Az Adityák mind az Úr bhaktái, a Daityák pedig
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ateisták. Habár Prahlada a Daityák családjában született, mégis gyermek
korától fogva nagy bhakta volt. Makulátlan odaadó szolgálata és isteni
természete miatt Kr�i:ia képviselőjének tekintik.
Sok leigázó dolog létezik, de az idő mindent felemészt ebben az anyagi
univerzumban, ezért Kr�i;iát képviseli. Az állatok közül az oroszlán a
leghatalmasabb és legvadabb, a sok millió fajta madár közül pedig az Úr
Vi�i:iu szállítója, Garu<;Ia a legfőbb.
3 1 . VERS

qctijlii� {Tlf: � '
4t'fl0if �� «'HH11ii� � 1 1 � t 1 1
�:

pavanal; pavattim asmi
ramal; fostra-bhrtam aham
jha$ti1Jtiril makaras ctismi
srotastim asmi }tihnavi
pavanal;-a szél; pavattim -a tisztítók közül; asmi-Vagyok; rtimal;
Ráma; fostra-bhrtam -a fegyvert hordók közül; aham -Én;jha$ti1Jtim -a
vízi élőlények közül; makaral;-cápa; ca-is; asmi-Vagyok; srotastim -a
folyóvizek közül; asmi-Vagyok; jahnavi-a Gangesz
FORDÍTÁS
A tisztító dolgok közül a szél, a fegyverforgatók közül Rama, a
halfajták közül a cápa, a folyóvizek közül a Gangesz vagyok.
MAGYARÁZAT

A vízi élőlények közül a cápa az egyik legnagyobb és minden bizonnyal a
legveszélyesebb az ember számára. A cápa tehát Kr�i;iát képviseli. Indiában
a Gangesz Anya a legnagyobb folyó. Az Úr Ramacandra, a Ramayai;ia hőse
Kr�i:ia egyik inkarnációja, és a leghatalmasabb harcos.
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sargá!Jám ádir antas ca
madhyam caivaham arjuna
adhyatma-vidya vidyanam
vadal; pravadatam aham
sa1ga1Jám -minden teremtmény közül; adil; -a kezdet; antal; -a vég;
ca- és; madhyam -a közép; ca-is; eva-bizonyára; aham -Én; arjuna 
óh, Arjuna; adhyatma-vidya-lelki tudás; vidyanam-minden oktatás
közül; vadal;-terrnészetes végkövetkeztetés; pravadatam -a viták közül;
aham -Én
FORDÍTÁS
Óh, Arjuna, az összes teremtmény közül Én vagyok a kezdet, a közép
és a vég. A tudományok közül az önvalóról szóló lelki tudomány, a
logikában a végső igazság vagyok.
MAGYARÁZAT

A megnyilvánulások közül a totális anyagi őselemeket először Maha
Vi�J)U teremti, majd az Úr Siva semmisíti meg őket Brahma mindössze
másodlagos teremtő. A teremtett őselemek mind a Legfelsőbb Úr anyagi
jellemeinek különféle inkarnációi, ezért Ö minden teremtés kezdete, közepe
és vége.
Ami az önvalóról szóló lelki tudományt illeti, ezzel sok Írás foglalkozik,
mint például a négy Veda , a Vedanta-sütra , a Purdf.!ák, a Srimad
Bhagavatam és a Bhagavad-gitá. Ezek mind Kr�J)a képviselői. A logikata
nárok az érvelés különféle szintjeiről tudnak. A bizonyíték ismertetését
japá-nak, a másik meggyőzésére tett kísérletet vitalJqá-nak, a végső
következtetést pedig vadá-nak hívják. Ily módon az összefoglaló igazság,
minden okfejtő folyamat vége Kr�l)a.
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ak$ara1Jam -a betűk közül; akaral) -az első; asmi-Vagyok; dva
ndval)-kettös; samasikasya-összetételek; ca-és; aham-Én; eva 
bizonyára; ak$ayal) -örökkévaló; kalal) -idő; dhata-teremtö; aha m 
Én; visvavato-mukhal)-Brahma
FORDÍTÁS
A betűkből az A, az összetett szavakban a kettős szó vagyok, de Én a
kimeríthetetlen időként is létezem. A teremtők közül B rahma vagyok,
kinek sokarcú feje minden irányban lát.

MAGYARÁZAT

A Veda Irodalom kezdete az akara , a szanszkrit ábécé első betűje. Az
akara nélkül semmit sem lehet kiejteni, ezért ez a hang kezdete. A szanszkrit
nyelvben sok összetett szó van, melyek közül a kettős szót (mint pl. Rama
kr�1.1a) dvandvának hívják. Azért hívják kettősnek, mert ritmusuk meg
egyezik.
A különféle pusztítók közül az idő a legnagyobb, mert mindent megöl.
Ezért ez is Kr�1.1a képviselője. Az élőlények és teremtők közül Brahma a
legfőbb. A különféle Brahmák négy, nyolc, tizenhat stb. fejjel rendelkeznek,
ők univerzumuk fő teremtői. A Brahmák tehát szintén Kr�1.1át képviselik.
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mrtyul; sarva-haras caham
udbhavas ca bhavi$yatam
kirtil; srir vak ca nari!Jam
smrtir medha dhrtil; k$ama

mrtyul; -halál; sarva-haral;-mindent elpusztító; ca -is; aha m - É n;
udbhaval; -nemzedék; ca-is; -bhavi$yatam -a jövőé; kirtil; - hírnév;
.s'rir-gyönyörű; vak-beszéd; ca-is; narinam -a nők; smrti/; -emlékezet;
medha-értelem; dhrtil; -hűség; k$ama-türelem
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FORDÍTÁS

Én vagyok a mindenkit elpusztító halál, és a jövőben keletkező dolgok
létrehozója. A nők közül hírnév, szerencse, beszéd, memória, é rtelem,
hűség és türelem vagyok.
MAGYARÁZAT

Az ember születésétől fogva pillanatról-pillanatra közelebb kerül a
halálhoz. A halál tehát minden másodpercben pusztítja az élőlényeket,
habár az emberek rendszerint csak a végső kegyelemdöfést hívják annak. Ez
a halál Kr�l.J.a. Mindenféle test hat alapvető változásnak van kitéve:
megszületik, növekedik, változatlan egy ideig, sokasodik, sorvad és végül
elpusztul. Ezek közül az első, az anyaméhből való megszületés Kr�l.J.a. Az
első nemzedék a kezdete minden jövőbeli tettnek.
A hat felsorolt jótulajdonságot nőinek tekintik. A nő dicsővé válik, ha
rendelkezik e tulajdonságok valamelyikével, vagy mindegyikkel. A szanszk
rit tökéletes nyelv, és ezért nagyon magasztos. Ha ezt tanulmányozva valaki
képes visszagondolni egy témára, akkor jó emlékezőképességgel, vagyis
smrti-vel rendelkezik. Nem szükséges sok, különféle tárgyú könyvet olvasni,
mert ha néhányra emlékezik az ember, és szükség esetén képes azokat
idézni, akkor ez is jótulajdonságnak fogható fel.
35. VERS

ttffllit "1' mitf •1144,ft 0r((�Uit(i( 1
iueltrti 1t1•��?ist•IJl9ti tt\'tl'fiU 1 1 � "\ 1 1
brhat-sdma tathd sdmndm
gdyatri chandasdm aham
mdsdndm mdrga-Sir$O 'ham
rtündm kusumdkaral.z

brhat-sdma-a Brhat-sdma ; tatha -is; sdmndm -a Sama-veda him
nuszai közül; gayatri-a Gayatri himnusz; chandasdm -a költemények
közül; aham -Én; mdsdndm -a hónapok közül; mdrga-Sfr$al.z -november
december hónapja; aham-Én; rtündm-az évszakok közül; kusumd
karal.z-a tavasz
FORDÍTÁS
A himnuszok közül az Úr lndrának énekelt B rhat-sama vagyok. A
versek közül Én vagyok a Gayatri, amit a brahmaqák vibrálnak napon-
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ta. A hónapok közül az aratás hónapja, az évszakok közül a virágot
fakasztó tavasz vagyok.
MAGYARÁZAT

Az Úr már megmagyarázta, hogy a Vedák közül a S<ima-veda a
leggazdagabb a gyönyörű énekekben, melyeket különféle félistenek adnak
elő. Ez énekek egyike az éjfélkor énekelt Brhat-s<ima , melynek melódiája
rendkívüli.
A szanszkrit nyelvben kötött előírások szabályozzák a költészetet; a
ritmusra és versmértékre nagy gondot fordítanak, nem úgy, mint a modern
lírában. A szabályozott versek közül a képzett brahmai:iák által naponta
vibrált Gayatrt-mantra a legmegszokottabb. (A Gayatri mantrát a Srimad
Bh<igavatam is megemlíti.) Ez a mantra főleg Isten megvalósítását szolgálja,
ezért a Legfelsőbb Urat képviseli. A Gayatrt-mantra lelkileg fejlett emberek
számára való, és ha valaki megtanulta sikeresen vibrálni, akkor behatolhat
Isten transzcendentális világába. De először teljesen az anyagi természet
jóság minőségében kell lennie annak, aki a Gayatrt-mantrát helyesen akarja
vibrálni. A védikus civilizációban ez a mantra nagy jelentőségű, s a Brahman
hanginkarnációjának tekintik. Brahma az első, aki vibrálta, és ily módon, a
tanítványi láncon át tőle jutott le az emberek közé.
Indiában a novembert és decembert tartják a legjobbnak, mert ez az aratás
ideje, és ilyenkor az emberek érthető módon nagyon boldogok. Természe
tesen a tavasz univerzális népszerűségnek örvend, mert ez az évszak se nem
túl meleg, se nem túl hideg, és a növények, a fák gyönyörű virágköntösben
pompáznak. Tavasszal sok-sok ünneppel emlékeznek az emberek Kr�i:ia
kedvteléseire, ezért ezt az évszakot tartják a legvidámabbnak - ez is a
Legfelsőbb Úr, SrI Kr�i:ia képviselője.
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dyütani-szerencsejáték; chalayatam -az összes csaló közül; asmi
Vagyok; tejab -pompa; tejasvinam -minden pompásé; aham - Én;
jayab - győzelem; asmi-Vagyok; vyavasayab-kaland; asmi-Vagyok;
sattvam -erő; sattvavatam -az összes erősé; aham-Én
FORDÍTÁS
A csalások közül a szerencsejáték, a ragyogók között a ragyogás, de
Én vagyok a győzelem, a kaland és az erősek ereje is.
MAGYARÁZAT

Sokféle csaló létezik mindenütt a világon. A csaló folyamatok közül a
szerencsejáték a legnépszerűbb, és ezért Kr�l).át képviseli az is. Kr�l.J.a a
Legfelsőbb, ezért Ő képes a csalárdságban is minden emberen túltenni. Ha
Kr�l).a rá akar szedni valakit, akkor senki sem vetekedhet a ravaszságban
Vele. Az Ő nagyság nem egy-, hanem sokoldalú.
A győzedelmeskedők közül Ő a győzelem, a pompás dolgok közül a
pompa. Ő a kalandkereső emberek kalandja ( a tehetséges gyárosok közül a
vállalkozó szellem), az erősek ereje. Kr�l.J.a tehát a legmerészebb, a
legerősebb stb. Amikor jelen volt Földünkön, senki sem tudta felülmúlni Őt
erőben: még csak fiatal gyermek volt, amikor felemelte a Govardhana
hegyet.
Kr�l).án tehát senki sem tehet túl a csalásban, a nagyszerűségben, a
győzelemben, a merészségben és erőben.
37. VERS
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Vf$1Jinani vasudevo 'sm i
pa!Jtf.avanani dhanafijayab
munfnam apy ahani vyasab
kavfnam ufana kavib

Vf$1Jfnam -Vr�l).i leszármazottjai közül; vasudevab-a dvarakai Kr�i:ia;
asmi-Vagyok; pa!Jtf.avanam -a Pal).<;iavák közül; dhanafijayab-a bőség
meghódítója (Arjuna); munfnam -a bölcsek közül; api-is; aham -Én;
vyasab-Vyasa, a Védikus Irodalom szerkesztője; kavfnam -a nagy gon
dolkodók közül; ufana-Usana; kavib - a gondolkodó
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FORDÍTÁS
V��i leszármazottjai közül Vasudeva, a Pa�«Javák között Arjuna, a
bölcsek közül Vyasa, s a nagy gondolkodók közül Usani vagyok.
MAGYARÁZAT

Az elsődleges Istenség Legfelsőbb Személyisége Kr�i:ia, Vasudeva pedig
első kiterjedése. Az Úr Kr�i:ia és Baladeva is Vasudeva fiaként jelenik meg.
PAJ:i<;iu fiai közül a vitéz Arjuna a leghíresebb. Valójában ő az emberek
legjobbja, ezért Kr�i:tát képviseli. A munik, vagyis a védikus tudásban jártas
bölcsek közül Vyasa a legkiválóbb, mert oly sokféle módon kifejtette a
védikus tudást, arra való tekintettel, hogy e Kali korszak egyszerű tömegei is
megérthessék. Vyasát Kr�i:ia inkamációjáként is ismerik, ezért szintén Kfg1a
képviselője. Kaviknak azokat hívjuk, akik képesek alaposan átgondolni
bármilyen témát. Közülük Usana, a démonok tanítója nagyon okos, jövőbe
látó, a politikában és lelki témákban sokoldalúan képzett. Usana tehát
szintén Kr�i:ia fenségét képviseli.
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dal)f/,o damayat<im asmi
nitir asmi jigf$at<im
maunani caivasmi guhy<in<ini
jnana ni jnanavatam aham

dal)f/,ab-a fenyítés botja; damayat<im -a büntetések közül; asmi
Vagyok; nitib -az erény; asmi-Vagyok; jigf$al<im -a győzedelmeskedők
közül; maunam-a csend; ca-és; eva-is; asmi-Vagyok; guhy<in<im - az
összes titkok közül; jnanam -a tudás; jnanavat<im -a bölcsek közül;
aham -Én
FORDÍTÁS
A büntetések közül a büntetés lesújtó botja, a győzelemre vágyók
közül az erkölcs, a csend formájában a titkok őre, a bölcsek között a
bölcsesség vagyok.
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MAGYARÁZAT

Sok szabályozó tényező, természeti erő létezik, melyek közül a gonoszte
vőket megsemmisitők a legfontosabbak. Az őket megbüntetö fenyítés botja
Kr�I)át képviseli. Akik egy bizonyos területen sikert akarnak elérni, azoknak
a győzelemhez az erény a legfontosabb alkotórész. A hallás, gondolkodás és
meditálás bizalmas tettei közül a csend a legfontosabb, mert ezáltal az ember
rendkivül gyorsan fejlődhet Bölcsnek azt nevezzük, aki képes különbséget
tenni az anyag és lélek, azaz Isten felsőbrendű és alsóbbrendű energiája
között. Az ilyen tudás maga Kr�I)a.
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yac capi sarva-bhüt<in<im
bifam tad aham arjuna
na tad asti vina yat sy<in
may<i bhütam car<icaram
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yat-bármi; ca-is; api-lehet; sarva-bhüt<in<im -az összes élőlényé;
bifam mag; tat-az; aham -Én; arjuna-óh, Arjuna; na-nem; tat-az;
asti-van; vina-nélkül; yat-ami; sy<it-létezik; m aya-Általam;
bhütam-teremtett; cara-acaram-mozgó és mozdulatlan

-

FORDÍTÁS
Óh, Arjuna, ezenkívül Én vagyok minden lét teremtő magja. Nincsen
olyan mozgó vagy mozdulatlan lény, ami létezhetne Nélkülem.
MAGYARÁZAT

Minden megnyilvánulásnak van oka, és ez az ok vagy mag Kr�I)a. Kr�I)a
energiája nélkül semmi sem létezhet, ezért hívják Őt Mindenhatónak. Az Ő
hathatóssága nélkül sem mozdulatlan, sem pedig mozgó nem létezhet
Minden olyan létet, ami nem Kr�I)a energiáján alapul, mayának („az, ami
nincs") hívják.
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40. VERS

minto 'sti mama divyanam
vibhütinam parantapa
e$a tüddesatal) prokto
vibhüter vistaro maya
na-sem; antal) -határ; asti-van; mama-Enyém; divyanam -Isteni;
vibhütinam -fenségek; parantapa-óh, ellenség legyőzője; esal) -mindez;
tu-mint; uddefatal)-példák; proktal)-elmondottak; vibhütel) -fenségek;
vistaral) -kiterjesztett; maya-Általam
FORDÍTÁS
Ób, ellenség hatalmas legyözöje, isteni megnyilvánulásaim végtelenek.
Amit felsoroltam neked, az töredéke csupán végtelen fenségemnek.
MAGYARÁZAT

A Védikus Irodalom szerint nem lehet megmagyarázni a Legfelsőbb
összes energiáját és fenségét, mert ezek végtelenek, bár a leírt folyamatok
által viszonylag jól meg lehet érteni őket. Sri Kr�i:ia csupán néhány példát
említ Arjunának, hogy kielégítse kíváncsiságát
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yad yad vibhütimat sattvam
srimad ürjitam eva va
tat tad evavagaccha tvam
mama tejo 'msa-sambha vam

yat yat-bánni; vibhüti-fenség; mat-rendelkezik; sattvam - lét;
srimat-gyönyörü; ürjitam -dicső; eva-bizonyára; va-vagy; tat-min-
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daz; eva-bizonyára; avagaccha -tudnod kell; tvam-neked; mama
Enyém; teja�-pompa; anifo -része; sambhavam -sz ánn azik
FORDÍTÁS
Tudd meg, hogy minden gyönyörű, dicsőséges és hatalmas teremt
mény pompám szikrájából születik csupán.
MAGYARÁZAT

Tudnunk kell, hogy minden dicső és gyönyörű - akár az anyagi, akár a
lelki világban - Kr�Qa fenségének csupán parányi megnyilvánulása.
Minden különlegesen magasztost Kr�Qa fenségének képviselőjeként kell
tekinteni.
42. VERS
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athav<i bahunaitena
kini jfiatena tavarjuna
Vi$fabhy<iham idani krtsnam
ekanisena sthito jagat

athava-vagy; bahun<i-sok; etena-ilyesminek; kim -mi; jfi<itena
tudván; tava-te; aljuna-óh, Arjuna; VÍ$fabhya� -egész; aham-Én;
idam -ezt; krtsnam -az összes megnyilvánulást; eka -egy; anisena-rész;
sthitha� -helyezkedik; jagat-az univerzumban
FORDÍTÁS
De mire való ez a részletes tudomány, óh, Arjuna? Énem parányi
töredékével áthatom, és fenntartom ezt az egész univerzumot.
MAGYARÁZAT

A Legfelsőbb Személyt az anyagi kozmoszokban a mindent és mindenkit
áthatoló Felsölélek lépviseli. Isten itt azt mondja Arjunának: semmi értelme
bármi fenségeset és csodálatosat Őtőle különállónak tekinteni. Tudnia kell,
hogy Ő F elsölélekként mindenbe behatol, ezért minden lét Töle függ.
Brahmától, a leghatalmasabb élőlénytől kezdve a legparányibb baktériumig
mind csak azért létezhet, mert Kr�Qa beléjük hatolt, és fenntartja őket.
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Ez a vers elveti a félistenek imádatát, mert még a legnagyobb félistenek is,
mint például B rahma és Siva, a Legfelsőbb Úr fenségének csupán parányi
részét képviselik. Srt Kr�l).a az eredete minden teremtésnek, Nálánál senki
sem nagyobb. Öt samata-nak is hívják, aminekjelentése: senki sem egyenlő
Ővele, és senki sem nagyobb Nála. A Vi.p;iu-mantra azt írja, hogy aki a
Legfelsőbb Urat, Srt Kr�l).át a félistenek kategóriájába sorolja, (még ha
Brahmaval vagy Sivával véli is egyenlőnek), az rögtön ateistává válik. Ha
valaki behatóan tanulmányozza Kr�l).a energiájának fenségéről és kiterje
déséről szóló különféle leírásokat, akkor minden kétség nélkül megértheti Srt
Kr�l).a helyzetét, és elméjét képes lesz eltérés nélkül Kr�l).a imádatára
rögzíteni. Az Úr, részleges képviselője révén, a Felsőlélek által mindent
átható. A tiszta bhakták ezért elméjüket a Kr�l).a-tudatú, teljes, odaadó
szolgálatra rögzítik, és ezért mindig megőrzik transzcendentális helyzetüket
E fejezet 8- 1 1 . versei igen világosan utalnak az odaadó szolgálatra és Kr�l).a
imádatára, s feltárják, mit is jelent mindez.
Ez a fejezet tehát részletes magyarázatot ad arról, miképpen érheti el az
ember az odaadás legtökéletesebb szintjét, vagyis az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének társaságát
Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srtmad-Bhagavad-glta
tizedik fejezetéhez, melynek címe: Az A bszolút fensége.
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arjuna uvcica
mad anugrahciya paramatiz
guhyam adhycitma-satizjfiitam
yat tvayoktitiz vacas tena
moho 'yatiz vigato mama
arjuna uvcica -Arjuna mondta; mat-anugrahciya -irántam való kedves
ségből; parama m -legfelsőbb; guhyam-bizalmas; adhycitma -lelki;
satizjfiitam-ezzel kapcsolatban; yat-amit; tvayci-Általad; ukta m - mon
dott; vaca�-szavak; tena -ami által; moha�-illúzió; ayam -ez; viga
ta� -eltünt; mama -enyém
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Tizenegyedik Fejezet
FORDÍTÁS

Arjuna szólott:
Hallottam tanításod a titkos lelki témákról, melyeket irántam való
kedvességből mondtál el nekem. Illúzióm most szertefoszlott.
MAGYARÁZAT

Ez a fejezet felfedi, hogy Kr�l).a minden ok végső oka. Ő az eredete Maha
Vi�l).unak is, akiből az anyagi univerzumok áradnak. Kr�l).a nem inkarnáció,
hanem minden inkarnáció forrása. Ezt az előző fejezet is érthetően
megmagyarázta.
Arjuna közli, hogy illúziója szertefoszlott. Ezek szerint már nem hiszi
Kr�l).át emberi lénynek vagy csupán a barátjának, mert megértette: Ő a
forrása mindennek. Arjuna most nagyon lelkes és boldog, mivel felismerte
nagy barátja, Kr�l).a igazi valóját, de ugyanakkor nyugtalanítja az a gondolat,
miszerint esetleg mások talán nem ismerik Kr�l).át így, a mindenség
forrásaként. Ezért kéri most az univerzális formájának megmutatására, hogy
mások előtt is nyilvánvaló legyen Srt Kr�l).a isteni természete. Tulajdon
képpen Kr�l).a univerzális alakját megpillantva az ember éppúgy megijedne,
mint Arjuna, de Kr�l).a olyannyira kedves, hogy utána azonnal visszaváltozik
eredeti formájába.
Kr�l).a Arjuna érdekében beszél, aki elismeri, hogy Kr�l).a kegye által
képes egyetérteni mindennel. Ily módon meggyőződött arról, hogy Kr�l).a
minden ok oka, aki Felsőlélekként jelen van mindenki szívében.
2. VERS
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bhavdpyayau h i bhütdndm
frutau vistarafo mayd
tvattal) kama/a-patrdk$a
mdhdtmyam api cdvyayam

bhava -megjelenés; apyayau-eltávozás ; hi-bizonyára; bhütdndm 
minden élőlényé; srutau-hallottam; vistarasal)-részletesen; mayd- álta
lam; tvattal) -Tőled; kamala-patrdk$a -óh, lótuszvirág-szemű; mdhd
tmyam -dicsőséged; api-is; ca-is; avyayam -kimeríthetetlent
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FORDÍTÁS
Óh, Lótuszvirág-szemű, részletesen hallottam Tőled minden élőlény
megjelenéséről és eltűnéséről, valamint kimeríthetetlen dicsőségedről.
MAGYARÁZAT

Arjuna az Urat örömében lótuszvirág-szeműnek szólítja (Krs1,1a szeme
épp olyan formás és gyönyörű, mint a lótuszvirág szirma), mert az előző
fejezetben Kr�Q.a meggyőzte arról, hogy csupán lénye parányi részével
fenntartja az egész univerzumot. Hallotta részletes magyarázatát annak,
hogy Ö mindennek a forrása ebben az anyagi megnyilvánulásban. Arjuna azt
is megtanulta: bár Kr�Q.a a kezdete minden teremtésnek és megsemmisülés
nek, mégis kívül áll azokon. Ö mindent-átható, ám ennek ellenére nem
veszíti el személyiségét. Ez Kr�Q.a felfoghatatlan fensége, amit most Arjuna
saját bevallása szerint alaposan megértett.
3. VERS

evam etad yatháttha
tvam átmánam paramesvara
dra$fum icchámi te rüpam
aisvaram puru$ottama
evam -az; etat-ezt; yatháttha -eredetiben; tvam -Te; átmánam - a
lélek; paramesvara-a Legfelsőbb Úr; dra$fum -látni; icchámi-óhajtom;
te-Tiéd; rüpam -forma; aisvaram-isteni;puru$ottama-óh, legjobb sze
mély
FORDÍTÁS
Óh, minden személyiség legnagyobbja, óh, legfelsőbb forma, bár
látom magam előtt valódi alakodat, mégis szeretném tudni, miképpen
hatoltál ebbe a kozmikus megnyilvánulásba. S zeretném megpillantani
azon formádat!
MAGYARÁZAT

Az Úr előzőleg már beszélt a kozmikus megnyilvánulásról, mely úgy vált
lehetővé, és azért működik, mert Ö a személyes aspektusában belehatolt.
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Arjunát fellelkesítette Kr�i:ia kijelentése, de hogy másokat is meggyőzzön
(akik a jövőben talán közönséges személynek hinnék Kr�i:iát), hát látni
kívánja Őt univerzális formájában. Meg akarja érteni, miképpen cselekszik
Kr�i:ia az univerzumon belül, holott Ő maga különáll tőle. Arjuna e kérése
nagy jelentőségű. Az Istenség Legfelsőbb Személyisége Felsőlélekként az ő
szívében is jelen van, azért ismeri a kívánságát. Tudja: Arjuna nem vágyik
különösképpen univerzális formájának meglátására, mivel teljesen elége
dett az eredeti, személyes formájának látványával, tehát csupán mások
meggyőzése érdekében kéri ezt, mert ő személy szerint nem tartott igényt
bizonyítékra. Kr�i:ia érti, hogy Arjuna a visva-rüpa megmutatásával feltételt
akar szabni a jövő szélhámosai számára, akik Isten inkarnációjának tüntetik
fel magukat. Az ember tehát legyen elővigyázatos: aki Kr�i:iának adja kí
magát, az bizonyításul legyen kész az univerzális forma megmutatására is.
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manyase yadi tac chakyam
maya dra${Um iti prabho
yogesvara tato me tvam
darsayatmanam avyayam

manyase-gondolod; yadi ha; tat-azt; sakyam-lehetséges; maya
általam; dra${Um-látni; iti-ily módon; prabho-óh, Uram; yogesvara
óh, az összes misztikus képesség Ura; tata� -akkor; me-nekem; tvam
Te; darsaya -mutasd; atmanam Magad; avyayam -örökkévalót
-

-

FORDÍTÁS
Óh, Uram, misztikus képességek mestere, ha úgy gondolod, hogy
képes vagyok meglátni univerzális formádat, akkor kérlek, mutasd meg
nekem azt az Éned !
MAGYARÁZAT

A Vedák szerint anyagi érzékekkel senki sem foghatja fel, értheti meg,
láthatja, vagy hallhatja Kr�i:iát, a Legfelsőbb Urat. Minden élőlény csupán
lelki szikra; ezért a saját erőfeszítésük által nem érzékelhetik, nem
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érthetik meg Istent. Az csak akkor lehetséges, ha az ember teljesen az Úr
szerető, transzcendentális szolgálatában él, mert akkor Kr�i:ia feltárja Magát
előtte. A Végtelen természetét csak akkor lehet megérteni, ha az kegyesen
felfedi Magát. Arjuna képes volt belátni, hogy az élőlény számára lehe
tetlen a határtalan végnélküliséget felfogni. Ő bhakta, ezért nem bízza
magát a spekulálás folyamatára, hanem elismeri a saját korlátozott képessé
geit és Km1a felbecsülhetetlen helyzetét.
Az Úr felfoghatatlan hatalmára utaló yogesvara szó is nagy jelentőségű.
Ha Ő úgy gondolja, akkor kegyesen felfedi Magát, a végtelensége ellenére is.
Arjuna nem ad utasításokat Kr�i:iának, hanem úgy esedezik felfoghatatlan
kegyéért. Az Úr nem köteles megmutatni Magát az ember előtt, amíg az
teljesen meg nem hódol, és el nem kezdi a Kr�i:ia-tudatú, odaadó szolgálatot.
Kr�r:iát tehát nem láthatják meg azok, akik az elmebeli spekulálóképessé
gükre bízzák magukat.
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Sri bhagavan uvaca
pasya me partha rüpa1Ji
satafo 'tha sahasrafal}
nana-vidhani divyani
nana-var1Jakrtini ca

fri bhagavan uvaca

az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
Prtha fia; rüpa1Ji-testek;
Satasal} -sok száz; atha-is; sahasrafal}-sok ezer; nana-változatos;
vidhani-elrendezés; divyani-isteni; nana-változatos; VQr!JQ -SZÍnes;
akrtini-formák; ca is
-

pasya - láss hát; me-Engem; partha -óh,

-

FORDÍTÁS
Szólt a Magasztos Úr:
Kedves Arjunám, Prtha fia, lásd hát fenségem, a sok százezrenyi,
változó isteni formát, melyek sokszínűek, mint a tenger.
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MAGYARÁZAT

Arjuna Kmia univerzális formáját kívánta látni, ami (az Úr transzcen
dentális természete ellenére) csupán az anyagi világban nyilvánul meg, s
ezért alárendeltje az ott uralkodó időnek - vagyis ideiglenes. Az anyagi
természethez hasonlóan Kr�Q.a univerzális formája is hol megnyilvánult, hol
megnyilvánulatlan állapotban van. Nincsen állandó léte a Ielkí világban,
mint Kr�Q.a többi formájának. A bhaktát nem nagyon érdekli az univerzális
forma megpillantása, de Kr�Q.a felfedi, mert Arjuna ily módon kívánta látni
Őt. Ezt a formát egy közönséges ember sem pillanthatja meg, csak ha Kr�Q.a
megadja a kellő látóképességet
6. VERS
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pasyaditydn vasün rudrdn
ávinau marutas tathd
bahüny adr$fa-pürvd1Ji
pasyaicaryd1Ji bharata

pasya -lásd; adityam -Aditi tizenkét fiát; vasün -a nyolc Vasut;
rudrdn-Rudra tizenegy formáját; asvinau -a két Asvint; marutafJ-a
negyvenkilenc Marutot (a szél félisteneit); tatha-is; bahüni- sok;
adr$fa- nem látott, és nem hallott; pürvd1Ji-ezelőtt; pasya-Iásd hát;
dicarya1Ji-a csodálatosakat; bharata-óh, Bharaták legjobbja
FORDÍTÁS
Óh, Bharaták legjobbja, lásd hát az Ádityák és Rudrák különféle
megnyilvánulásait, a Marutokat, a két Asvint, és a többi sok csodát, amit
még senki sem látott, vagy hallott ezelőtti
MAGYARÁZAT

Habár Arjuna . nemcsak Kr�Q.a személyes barátja, de a legműveltebb
ember is volt, mégseiri-tudhatott mindent Róla. E vers szerint az emberek
nem tudtak, és nem is hallottak azokról a csodálatos formákról és
megnyilvánulásokról, melyeket Kr�Q.a most felfed.
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7. VERS

ihaikastham jagat krtsnam
pasy<idya sa-car<icaram
mama dehe gu</,<ikesa
yac c<inyad dra$fum icchasi
iha - ezt, ekastham - egyben; jagat-az univerzum; krtsnam - teljesen;
pasya-lásd; adya -azonnal; sa-együtt, cara-mozgó; acara m - moz
dulatlan; mama-Enyém; dehe-ebben a testben; gu</,<ikefa-óh, Arjuna;
yat-azt, ca-is; anyat-mást; dra${Um - látni; icchasi- kivánod
FORDÍTÁS
Óh, Álom Legyőzője, bármit is kívánj megtekinteni, azon nyomban
megláthatod e testben. Ez az univerzális forma képes megmutatni neked
mindazt, amit most kívánsz, s amit majd a jövőben akarsz. Ebben a
formában minden teljes.
MAGYARÁZAT

A hatalmas univerzumot senki sem képes meglátni egy helyen. Még a
legképzettebb tudósok sem láthatják, mi történik a világmindenség távoli
részeiben. Kr�i:ia azonban megadja Arjunának azt a képességet, hogy
megpillanthasson bármit, amit csak kíván: múltat, jelent és jövőt Arjuna ily
módon, Kr�i:ia kegye által képes meglátni mindent.

8. VERS
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na tu m<im fokyase dra${Um
anenaiva sva-cak$U$<i
divyam dadami te cak$u/J
pasya me yogam aifraram
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na -sohasem; tu-de; mam-Engem; sakyase-képes; dra${Um -meg
látni; anena-ezzel; eva -bizonyára; sva-cak$U$a -saját szemeiddel;
divyam -istenit; dadami-adok; te-neked; cak$ub -szemeket; pasya 
lásd; me-Enyém; yogam-misztikus; aisvaram-felfoghatatlan hatalom
FORDÍTÁS
Isteni szemet adok neked, amellyel megpillanthatod misztikus fensé
gemet; anélkül nem láthatsz meg Engem.
MAGYARÁZAT

A tiszta bhakta Kr�i;iát csak a kétkarú formájában szereti látni. Az
univerzális formát csak Kr�i:ia kegyéből lehet meglátni, tehát nem az
elmével, hanem lelki szemekkel. Arjunának sem az elméjén, hanem a
látásmódján kell változtatnia ahhoz, hogy Kr�i:ia univerzális alakját meg
pillanthassa. A következő versekből érthetővé válik, hogy Kr�i;iának ez a
formája kevésbé fontos. Az Úr azonban mégis megadja a szükséges
látóképességet Arjunának, mert meg akarja tekinteni az univerzális formát
A Kr�i:iával igazi, transzcendentális kapcsolatot fenntartó bhaktákat az Ö
szeretetre méltó tulajdonságai vonzzák, nem pedig fenségének látványos, de
személytelen bemutatása. Kr�i:ia játszópajtásai, barátai és szülei sohasem
kívánják látni pompáját Ők annyira elmélyedtek a tiszta Istenszeretetben,
hogy még azt sem veszik figyelembe, hogy Kr�i:ia az Istenség Legfelsőbb
Személyisége. Szeretetteljes kapcsolatuk közben megfeledkeznek arról,
hogy Kr�i:ia a Legfelsőbb Úr. A Srimad-Bhagavatam szerint a Kr�i:iával
játszó fiúk mind nagyon jámbor lelkek, akik sok-sok születés után érdemelték
ki ezt a lehetőséget. Személyes barátjukként kezelik Kr�i;iát, és nem tudják,
hogy Ö az Istenség Legfelsőbb Személyisége. A Legfelsőbb Személyt a
bölcsek személytelen Brahmannak, a bhakták az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének, a közönséges emberek pedig az anyagi természet termé
kének tekintik.
A bhaktát nem érdekli a visva-rüpa , vagyis az univerzális forma meg
pillantása, ez tény. Arjuna mégis látni szerette volna, ezzel erősítve meg
Kr�i:ia kijelentését Így a jövő emberei is megérthetik, hogy Kr�i:ia nemcsak
elméletileg és filozófiailag, hanem a gyakorlatban is bemutatta felsőbbségét.
Arjuna kénytelen bebizonyítani ezt, mert ő a tanítványi lánc (parampara)
első tagja. Akit valóban érdekel az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Kr�i:ia
megértése, és aki Arjuna nyomdokaiban halad, annak meg kell értenie, hogy
Kr�i:ia nemcsak tanításaiban, hanem a valóságban is a Legfelsöbbként fedte
fel Magát
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Miképpen előzőleg már megmagyaráztuk, az Úr megadta Arjunának a
szükséges látóképességet, mert ismerte igazi szándékát.
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safjaya
uvaca
evam uktva tato rajam
maha-yogesvaro hari�
darsayamasa parthaya
paramam rüpam aisvaram

safijaya� u vaca - S afljaya mondta; eva m -igy; uktva-mondván;
tata� -ezután; rajan-óh, király; maha-yogesvara� -a leghatalmasabb
yogI; hari�-Kp�l).a, az az Istenség Legfelsőbb Személyisége; darfoya
masa -megmutatta; parthaya-Arjunának; paramam -isteni; rüpam 
univerzális formát; aisvaram-fenséget
FORDÍTÁS
Sarijaya szólt:
Ó b, király, így szólt a Legfelsőbb, a misztikus képességek Ura, a z
Istenség Legfelsőbb S zemélyisége, majd megnyilvánította Arjunának
univerzális formáját.
1 0- 1 1 . VERS

aneka-vaktra-nayanam
anekadbhuta-darsanam
aneka-divyabhara1Jam
divyanekodyatayudham
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divya-m<ily<imbara-dharam
divya-gandh<inulepanam
sarv<ifraryamayam devam
anantam visvato-mukham
aneka -különféle; vaktra-szájak; nayanam-szemek; aneka-külön
féle; adbhuta-csodálatos; darfanam-látvány; aneka-sokféle; divya 
isteni; abhara�am -ékességek; divya-isteni; aneka-különféle; udyata 
felemelt; <iyudham -fegyverek; divya -isteni; m<i/ya-virágfüzérek; amba
ra-dharam-öltözékekkel beborított; divya -isteni; gandha -illat; anu
lepanam bekenve; sarva -minden; afrarya m ayam -csodálatos; de
vam -fénylő; anantam -végtelen; visvatal;.-mukham -mindent-átható
-

FORDÍTÁS
Arjuna végtelen sok szájat és szemet látott. A kép csodálatos volt. A
formát isteni, vakító ékességek, felöltött fegyverek, és temérdek, rende
zett öltözék díszítette. Teste illatos kenőcsökkel bekenve, gyönyörű
virágfüzérekkel ékesítve. Az egész elragadó, mindenhová kiterjedő és
végtelen volt.
MAGYARÁZAT

Ez a két vers arra utal, hogy az Úrnak végtelen számú keze, szája, lába
stb. van. Ezek a megnyilvánulások az egész univerzumban kiterjednek véget
nem érőn. Arjuna az Úr kegye által egy helyen láthatta mindezt Ez Kr�i:ia
felfoghatatlan hatalmának tudható be.
1 2. VERS
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divi sürya-sahasrasya
bhaved yugapad utthit<i
yadi bhal;. sadrsr s<i sy<id
bh<isas tasya mah<itmanal;.

divi-az égen; sürya -Nap; sahasrasya-sok ezeré; bhavet-volna;
yugapat-egyidejűleg; utth it<i-jele n; yadi-ha; bh<i/;. -fény; sadrsi-ha
sonló; s<i-az; sy<it-lehet; bh<isa!;.-ragyogás; tasya-az Övé; mah<itma
nal;.-a hatalmas Úré
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FORDÍTÁS
Ha sok ezer Nap egyszerre lángolna fel az égen, az közelítené csak
meg a Legfelsöbb S zemély univerzális formájának ragyogását.
MAGYARÁZAT

Az Arjuna elé táruló látvány leírhatatlan volt, Sarijaya mégis megpróbálta
szavakkal lefesteni Dhftara*ának azt a hatalmas megnyilvánulást. Sarijaya
és Dhftara�µ-a nem volt jelen a csatamezőn, de Sarijaya - lelki tanító
mestere, Vyasa kegyéből - képes volt mindent meglátni a távolból is.
Amennyire meg lehet érteni, a helyzetet egy elképzelhető tüneményhez,
vagyis sok ezer Nap ragyogásához hasonlítja.
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tatraikastham jagat krtsnam
pravibhaktam anekadha
apasyad deva-devasya
sarire pd1Jqavas tadd

tatra -ott; ekastham -egy helyben; jagat-az univerzum; krtsnam
teljesen; pra vibhaktam -felosztott; anekadha -sokféle; apasyat-láthatta;
deva-devasya -az Istenség Legfelsőbb Személyiségéé; sarfre-az univerzá
lis formában; pd1Jqava�-Arjuna; tada-akkor
FORDÍTÁS
És akkor Arjuna megláthatta a világegyetem sok ezer részre osztott,
végtelen kiterjedéseit, mind egy helyen, az Úr univerzális formájában.
MAGYARÁZAT

Arjuna Kr�i:ia testében sok ezer univerzumot látott. A Védikus Írások
tanítása szerint több kozmosz és megszámlálhatatlan különféle nagyságú
bolygó létezik. Némelyik földből, más aranyból vagy drágakövekből stb.
épül fel.
A tatra szó nagy jelentőségű. Arra enged következtetni, hogy Arjuna is és
Kr�i:ia is a harci szekéren foglalt helyet, amikor Arjuna megpillantotta az
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univerzális formát. Kr�1,1a csak Arjunának adta meg a kellő látóképességet,
ezért a csatatéren jelen levő sokaság nem láthatott semmit. Senki más nem
tudta megérteni, mi ment végbe Arjuna és Kr�1,1a között.
14. VERS
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tatai) sa vismaydvi${O
hr$fa-romd dhanafijayal)
pra1Jamya sirasd devam
krtafijalir abhd$ata
tatal)-ezután; sal)-ő; vismaydvi$/al) -csodálattal elborítva; h!${a
romd-égnek álló ha]al (a nagy eksztázis következtében); dhanafijayal)
Arjuna;pra1Jamya-hódolatát ajánlva; sirasd-fejével; devam-az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének; krtafijalil) -összetett kézzel; abhd$ata 
mondani kezdte
FORDÍTÁS
A zavart és megdöbbent Arjuna a csodálattól lenyűgözve, égnek álló
ha.iia l, összetett kézzel tiszteletét kezdte ajánlani a Legfelsöbb Úrnak.
MAGYARÁZAT

Az isteni látvány feltártával azonnal megváltozott a viszony Kr�1,1a és
Arjuna között. Kapcsolatuk előzőleg a közvetlen barátságon alapult, de a
kinyilatkoztatás után Arjuna nagy tisztelettel ajánlotta hódolatát, és össze
tett kézzel imádkozott Kr�1,1ához, magasztalván az univerzális formát. Tehát
Arjuna közvetlen barátsága csodáló imádattá alakult át. A nagy bhakták
Kr�1,1át a különféle kapcsolatok kútfőjének tekintik. Az Írások tizenkétféle fő
kapcsolatról 1 tesznek említést, melyek mindegyike jelen van Kr�1,1ában. Úgy
1. A Kr�r;iához füzödő 12 kapcsolat mindegyike sajátságos rasát vált ki, melyek a következők:
1 .) madhurya ( vagy srrigára )
szeretői;
2.) vátsa/ya
szülői;
3.) sakhya
baráti;
8.) htisya
tréfás;
4.) dasya
szolgai;
9.) vfra
hősies;
10.) daya
könyörületes;
5.) santa
semleges;
1 1 .) bhayanaka
félelmes és
6.) raudra
dühös;
1 2.) vfbhatsa
kísérteties, undorító.
7.) adbhuta
csodálkozó;

-

-

-

-

-
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i s nevezik Öt, mint a két élőlény ( a félistenek vagy a Legfelsőbb Ú r és a
bhaktái) között fennálló kapcsolatok óceánját.
A versből kitűnik, hogy Arjunát megihlette az új kapcsolatukból született
csodálat, és bár természeténél fogva nagyon józan, nyugodt és csendes volt,
hirtelen eksztatikussá vált, a haja égnek állt, ugyanakkor összetett kézzel
tiszteletét ajánlotta a Legfelsőbb Úrnak. Természetesen nem félelemből,
hanem a Legfelsőbb Úr iránti csodálatból tett így. Az azonnali reagálás a
bámulat volt, ez kerekedett felül a természetes, szeretetteljes baráti
viszonyon.
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arjuna uvtica
pasyami devtirhs tava deva dehe
sarvtims tathti bhüta-vise�a-sarightin
brahmar;am iSarit kamaltisana-stham
Hirits ca sarvtin uragtims ca divytin
arjuna uvaca Arj una mondta; pasytimi-látok; devtin -az összes
félistent; tava-Tiéd; deva-óh, Uram; dehe-a testben; sarvtin-mind;
tathti-is; bhüta élőlények; vise�a-sarightin-külön összegyűltek; bra
hmanam az Úr Brahmli; fia m - az Úr Siva; kama/a-asana-stham- a
lótuszvirágon ülve; r#n-nagy bölcsek; ca-is; sarvtin -mind; uragtin kígyók; ca-is; divytin -isteniek
-

-

.

-

FORDÍTÁS
Arjuna szólt:
Kedves Uram, testedben látom egybegyűlve az összes félistent és a
különféle élőlényeket. Látom B rahmát, amint a lótuszvirágon ül, látom
S ivát, valamint sok bölcset és isteni kígyót.
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MAGYARÁZAT

Arjuna mindent lát az univerzumban: Brahmát, az első teremtményt,
valamint az isteni kígyót, melyen GarbhodakasáyI Vigm pihen a kozmosz
alsóbb rétegeiben. Ezt a pihenőhelyül szolgáló kígyót Vásukinak hívják
(vannak más kígyók is, melyek szintén erre a névre hallgatnak). Arjuna
egyszerre láthatja GarbhodakasayI Vi�i;iut és az univerzum legfelsőbb részét,
a lótuszvirág-bolygót, ahol Brahma él. Ez azt jelenti, hogy Arjuna harci
szekerén ülve egyszerre pillanthatott meg mindent, a kezdettől a végéig. Ez
Srt Kr�i:ia, a Legfelsőbb Úr kegyéből vált lehetségessé.
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aneka-b<ihüdara-vaktra-netrariz
pasy<imi tvariz sarvato 'nanta-rüpam
n<intariz na madhyariz na punas tav<idiriz
pasyami visvesvara visva-rüpa

aneka-sok; bahü-kart; udara -gyomrot; vaktra -szájat; netram
szemet; pasy<imi- látok; tv<im-Benned; sarvatab-minden oldalról;
ananta-rüpam -végtelen formát; na-nincs; antam-vége; na-nincs;
madhyariz-közepe;punab -ismét; tava-Tiéd; <idim -kezdet;pasy<imi
látok; visvesvara -óh, univerzum Ura; visva-rüpa -az univerzum formájá
ban
FORDÍTÁS
Óh, kozmosz Ura, univerzális testedben minden oldalról sok-sok vég
nélkül kiterjedő formát, gyomrot, száját és szemet látok. Mindezeknek
nincs sem kezdete, sem vége, sem közepe.
MAGYARÁZAT

Kr�i:ia, az Istenség Legfelsőbb Személyisége végtelen, ezért lehetett Rajta
keresztül mindent látni.
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kirftinam gadinam cakrir;am ca
tejorasim dfptimantam
pasyami tvam durnirik$yam samantad
dfptanalarka-dyutim aprameyam

kirifinam -sisakokkal; gadinam -buzogányokkal; cakrir;am -cakrák
kal; ca-és; tejorasim -ragyogást; sarvata� -minden oldalról; dfptima
ntam-izzót; pasyami-látok; tvam -Téged; durnirik$yam -nehéz látni;
samantat -terjedő; dfpta-anala-lobogó tűz; arka-Nap; dyutim -nap
fény; aprameyam -felmérhetetlen
FORDÍTÁS
Nehéz a különféle koronákkal, buzogányokkal és cakrákkal ékesített
formádat nézni, mert vakítóan ragyog, mérhetetlen és izzó, mint a Nap.

1 8. VERS

��.

. --... � .

wr ti (toq

fwt�t� 1
��'4°"4"4: !(TT.P.{(t'�qifmr
('i<ítHtwt� �) 'Rft lt° l l t�ll
�

R'� qt

tvam ak$aram paramam veditavyam
tvam asya visvasya param nidhanam
tvam a vyaya�sasvata-dharma-gopta
sanatanas tvam puru$O mato me
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tvam-Te; ak$aram -kimeríthetetlen; paramam-legfelsőbb; vedita
vyam -az ismeret célja; tvam -Te; asya -ennek; visvasya- univerzum
nak; param-legfelsőbb; nidhánam-alap; tvam- Te; avyayab -kimerít
hetetlen; sásvata-dharma-goptá-az örök vallás fenntartója; sanatanab
örökkévaló; tvam-Te;puru$ab-a Legfelsőbb Személyiség; matab -véle
mény; me-enyém
FORDÍTÁS
Te. vagy a legvégső cél, az univerzumokban a legkiválóbb, kimerít
hetetlen, s a legősibb. Te vagy a múlhatatlan vallás fenntartója, az
örökkévaló Istenség S zemélyisége.
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anadi-madhyántam ananta-viryam
ananta-bahum fosi-sürya-netram
pasyami tvam dipta-hutafo-vaktram
sva-tejasá visvam idam tapantam
anádi-kezdet nélküli; madhya-közép (nélkül); antam-vég (nélkül);
ananta -végtelen; viryam-dicső; ananta-végtelen; bahum -kart:, fosi
Hold; sürya -Nap; netra m -szemet; pasyami-látom; tvám -Téged;
dipta - lobogó; hutafo-vaktram-a szádból kitörő tűz; sva-tejasá-a saját
ragyogásod által; visvam -az univerzumot; idam -ezt; tapantam-mele
gíted
FORDÍTÁS
Te vagy a kezdet, a közép és a vég nélküli forrás. Számtalan karod
van, a Hold és a Nap nagy, végtelen számú szemeid közé tartozik.
Látom, a szádból izzó láng lövell, s ragyogásod által melegíted ezt az
egész u niverzumot.
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MAGYARÁZAT

Az Istenség Legfelsőbb Személyisége hatféle fenséges jellemének nincsen
határa. Itt is és és sok más helyen ismétlés fordul elő, de az Írások szerint
Kr�i:ia dicsőségének ismételt elmondása nem fogható fel stílusbeli hibaként.
A Vedák szerint a zavart, a csodálkozó vagy a nagyfokú eksztázisban lévő
ember többször is megismétli állításait. Láthatjuk tehát, hogy ez nem
tévedés.
20. VERS

dyav aprthivyor idam antaram hi
vyaptam tvayaikena disas ca sarva}J
dr$fvadbhutam rüpam ugram tavedam
loka-trayam pravyathitam mahatman
dyau-az űrben; aprthivyo}J -a Földé; idam -ez; antaram - közben;
hi-bizonyára; vyaptam -áthatott; tvaya-Á ltalad; ekena -egy által;
disa}J -irányok; ca-és; sarva}J -mindent; dr$fva-látván; adbhutam
csodálatos; rüpam-formát; ugra m -szömyű; tava -Tiéd; idam -ez;
/oka -bolygórendszer; trayam -három; pra vyathitam -zavart; maha
tman -óh, hatalmas
FORDÍTÁS
Habár egy vagy, kiterjedtél az égben, a bolygókban, s a köztük levö
ürben egyaránt. Óh, Nagy Ulek, félelmetes formádat szemlélve látom,
hogy mind a három bolygórendszer lakosai megzavarodtak.
MAGYARÁZAT

A dyav aprthivyo}J ( a Föld és a felsőbb bolygók között lévő űr) és a
lokatrayam (a három világ) szavak fontosak ebben a versben, mert ezekből
kitűnik, hogy nem csak Arjuna látta az Úr univerzális formáját, hanem más
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bolygórendszerek lakói is. A látvány tehát nem álom volt Mindenki láthatja
az univerzális formát, aki lelkileg éber, és rendelkezik az isteni látóké
pességgel.
2 1 . VERS
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ami hi tvám sura-sarighá visanti
kecid bhitál;. prárija/ayo grr:zanti
svastfty uktv<i mahar$i-siddha-safighál;.
stuvanti tvám stutibhil;. pu$kalábhil;.

ami-mindazok; hi-bizonyára; tvam-Beléd; sura-sarighál;. -félistenek
csoportjai; visanti-behatolnak; kecit-némelyikük; bhitá/;.-félelmükben;
práfija/ayal;.-összetett kézzel; grr:zanti-imádkoznak Hozzád; svasti
teljes béke; iti-ily módon; uktvá-beszélvén; mahar$i- nagy bölcsek;
siddha -sarighál;. -tökéletes szentek; stuvanti-himnuszokat énekelnek;
tva m-Hozzád; stutibhil;. -imákkal; pu$kalábhil;. -védikus himnuszok
FORDÍTÁS
Az összes félisten meghódol Előtted, s Beléd hatolnak. Nagyon félnek,
s összetett kézzel védikus himnuszokat zengenek.
MAGYARÁZAT

A különféle bolygórendszerek félisteneit megrémítette az univerzális
forma iszonyú megnyilvánulása és izzó ragyogása, így oltalomért esedeznek.
22. VERS
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rudraditya vasavo ye ca sadhya
visve 'svinau marutas CO$mapds ca
gandharva-yak$dsura-siddha-saiigha
vik$ante tvam vismitas caiva sarve
rudra -Rudrák, az Úr Siva megnyilvánulásai; aditya}J -az Ádityák;
vasava}J -a Vasuk; ye-mindazok; ca -és; sadhya}J -a Sadhyák; visve-a
Visvadevák; asvinau-az Asvinikumarák; maruta}J-a Marutok; ca -és;
U$mapa}J -az ősatyák; ca-és; gandharva-a Gandharvák; yak$a -a
Yak�ák; asura - a démonok; siddha - a tökéletessé vált félistenek;
sangha}J -gyülekezetek; vik$ante-1átnak; tvam-Téged; vismita}J -cso
dá1atta1; ca -is; eva -bizonyára; sarve-mind
FORDÍTÁS
Csodálkozva szemlélnek Téged az Úr S iva különféle megnyilvánu
lásai, valamint az Ádityák, a Vasuk, a Sadhyák, a ViSvadevák, a két
Asvin, a Marutok, az ősatyák, a Gandharvák, a Yak�ák, az Asurák és a
tökéletessé vált félistenek.

.
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23. VERS
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rüpam mahat te bahu-vaktra-netram
maha-bdho bahu-bdhüru-pddam
bahüdaram bahu-dalil$fra-karalam
df${Vd /okai; pravyathitds tathaham
rüpam -forma; mahat-nagyon nagy; te-Tiéd; bahu-sok; vaktra 
arcot; netram - szemet; maha-baho -óh, Hatalmas-karú; bahu - sok;
bdhu-kart; üru-combot; padam-1ábat; bahu-sok; udaram -gyomort;
bahu-sok; dalil$fra -fogat; kard/am-szörnyüt; dr$fVd-1átván; /oka}J -a
bolygók; pravyathita}J -zavartak; tatha-hasonlóan; aham -én
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FORDÍTÁS

Óh, Hatalmas-karú, bolygóján az összes félisten zavartan szemléli
s zámtalan arcod, szemed, karod, gyomrod, lábad és rettenetes fogaid.
_
En is megdöbbentem, akárcsak ők.
24. VERS

nabhal:z sprsam dfptam aneka-var1Jariz
vyattananam dfpta-visala-netram
d!${Vli hi tvam pravyathitantaratmti
dhrtim na vindami samam ca VÍ$1JO
nabhal:z sprfom -az eget érintve; dfptam-izzót; aneka -sokféle;
var!Jam - szí n; vyatta-nyílt; ananam -száj; dfpta-izzó; visala -nagyon
nagy; netra m -szemet; d!${Vti-látván; hí-bizonyára; tvam -Téged; pra
vyathita-zavart; antal:z-belül; titma-lélek; dhrtim -határozotts ág; na 
nem; vindami-fenntartom; samam-lelki egyensúly; ca-is; VÍ$1JO-óh,
Uram, Vi�i;iu
FORDÍTÁS
Óh, mindent-átható Vi�t]u! Nem vagyok képes tovább fenntartani
lelki egyensúlyomat. Félek eget betöltő, ragyogó színeid, valamint izzó
szemeid és szájaid láttán.
25. VERS

q1'fi<1e1f.l � � U<.�tfwl
$ 't'leMe(tfil�

1 1 ��11

� � �� � �� � ri
� � �errn 1 1 � '-\ 1 1

Az univerzális forma

569

darit${rö.-karö.lö.ni ca te mukhö.ni
dr$fvaiva kö.lö.na/a-sannibhö.ni
difo na jö.ne na labhe ca forma
prasfda devesa jagan-nivö.sa
darit$frö.-fogak; karö.lö.ni-szörnyüek; ca-is; te-Tiéd; mukhö.ni
arcok; d!${Vö.-látván; eva-ily módon; kö.lö.nala -az idő (a halál) tüze;
sannibhö.ni-mintha lángolna; disab-irányok; na-nem; jö.ne-tudom;
na -nem; labhe-kapni; ca-és; forma-kegy; prasfda-légy kedves;
devefo-óh, urak Ura; jagat-nivö.sa -világok menedéke
FORDÍTÁS
Óh, urak Ura, világok menedéke, kérlek, légy kegyes hozzám!
Lángoló halotti arcaid és félelmetes fogaid látványa elűzte lelki békémet,
teljesen megzavarodtam.
26-27. VERS
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ami ca tv<irit dhrtarö.$frasya putrö.b
sarve sahaivö.vanipö.la-sarighaib
bhl$mO dro1J.ab süta-putras tathö.sau
sahásmadfyair api yodha-mukhyaib
vaktr<'i1J.Í te tvaramö.fJ.<'i vifonti
darit$frá-karálö.ni bhayö.nakö.ni
kecid vilagn<'i dasan<'intare$U
sandrsyante cürlJ.itair uttamö.rigaib
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ami-mindazok; ca -is; tvdm -Tiéd; dh rtard${asya -Dhrtara� t.ráé;
putrd-tiak; sarva -mind; saha eva-együtt; avanipdla -vitéz királyok;
sarighai}J, -csoportjaival; bhi$ma}J,-BhI�madeva; dro!J. a }J, -Dro1,1acary a;
süta-putra}J, -Kafl)a; tathd-is; asau-azt; saha-együtt; asmadiyai}J,
miénk; api-is; yodha-mukhyai}J, -a harcosok vezére; vaktrdfJ,i-szájak;
te-Tiédbe; tvaramd!J.d}J, -félelmetes; visanti-behatolnak; dam${rd
fogak; kard/dni-szörnyűek; bhaydnakdn i-nagyon félelemkeltőek;
kecit-némelyikük; vilagna}J, -megtámadván; dasanantare$u -a fogak
között; sandrsyante-látható; cün;zitai}J, -szétzúzva; uttama-arigai}J, - fejek
FORDÍTÁS
Dhrtara�tra összes fia, és a velük szövetséges királyok, Bhi�ma,
Drol}a és Karl}a, valamint kiváló katonáink egytől-egyig a szájadba
özönlenek. Borzadva látom, miként némelyikük koponyája szétmor
zsolódik félelmetes, iszonyú fogaid között.
MAGYARÁZAT

Az egyik előző versben azt az igéretet tette az Úr, hogy olyan dolgokat
mutat majd Arjunának, amiket nagyon érdekesnek fog találni. Arjuna most
láthatja, amint az ellenség vezérei (BhI�ma, Dro1,1a, Kafl)a és Dhrtara�t.ra
összes fia), valamint saját katonái mind megsemmisülnek. Ez arra mutat,
hogy - a mindkét felet érintő hatalmas veszteségek ellenére is - ő fog
kikerülni győztesen a csatából. Ez a vers azt is megemlíti, hogy a
legyőzhetetlennek tartott BhI�ma és Kafl)a el fog esni. Nemcsak az ellenfél
nagy harcosai, hanem az Arjuna oldalán küzdő, kiváló vitézek közül is meg
fognak halni egyesek.
28. VERS
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yathd nadindm bahavo 'mbu-vegd}J,
samudram evabhimukhá dravanti
tathá tavdmi nara-loka-vird
vifonti vaktrá!J.Y abhiv1jvalanti
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yatha-miképpen; nadindm -a folyóké; bahavab-sok; ambu-vegö.b -a
víz hullámai; samudram -óceán; eva -bizonyára; abhimukhö.b -irányá
ban; dravanti-hömpölyögnek; tathö.-hasonlóan; tava-Tiéd; amí
mindazok; nara-/oka-virö.b -az emberi társadalom királyai; visanti-beha
tolnak; vaktrö.�i-szájakba; abhivijvalanti-elégnek

FORDÍTÁS
Mint folyók az óceánba, úgy ömlenek e harcosok lángoló szájaidba,
hogy ott megsemmisüljenek.
29. VERS

yathö. pradiptarit jvalanarit patarigö.
vi.s'anti nö.sö.ya samrddha-vegáb
tathaiva nö.sö.ya vi.s'anti /okás
ta vapi vaktrö.�i samrddha-vegö.b
yathö.-miképpen; pradiptarit -lobogó;jvalanam - tűz; patarigab -é.üeli
lepkék; visanti-belerepülnek; násáya -pusztulás; samrddha-teljes;
vegö.b -sebesség; tathö.-úgy; eva -hasonlóan; násáya-megsemmisülés;
visanti-behatolnak; /okö.b -mindenki; tava -Beléd; api-is; vaktrö.�i
szájakba; samrddha-teljes; vegö.b -sebességgel

FORDÍTÁS
Látom az embereket teljes sebességgel torkodba rohanni, miként az
éijeli lepkék is fejveszetten a tűzbe szállanak.

30. VERS
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/elihyase grasamanal;. samantal
lokan samagran vadanair jvaladbhil;.
tejobhir apürya jagat samagram
bhasas tavogral;. pratapanti VÍ$1JO

/elihyase-nyaldosva; grasamanal;.-elnyelve; samantat-minden oldal
ról; /okan -emberek; samagran -teljesen; vada nail;. - szájjal; jvala
dbhil;. - lángolóan; tejobhil;.-ragyogással; apürya -beborítva; jagat-az
univerzumot; samagram -minden; bhasal;. -ragyogó; ta va -Tiéd; ugral;. 
szömyű; pratapanti-perzselnek; VÍ$1JO -óh, mindenható Ú r

FORDÍTÁS
Óh, Vi�„u, lángoló nyelveiddel minden irányban elpusztítasz minden
kit, s felmérhetetlen sugaraid beragyogják az univerzumot. Perzselvén a
világot, Te jelen vagy mindenütt.

3 1 . VERS
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akhyahi me ko bha van ugra-rüpo
namo 'stu te deva-vara prasida
vijnatum icchami bhavantam adyam
na hi prajanami tava pravrttim
akhyahi-kérlek, magyarázd meg; me-nekem; kal;.-ki; bhavan -Te;
ugra-rüpal;. -szömyű forma; namal;. astu -hódolatom; te-Neked; deva
vara -félistenek Ura; prasida- légy kegyes; vijnatum -megtudni; iccha
mi-kívánom; bhavantam-Te; adyam -eredeti; na-sohasem; h í-bizo
nyára; prajanami-ismerem; ta va-Tiéd; pravrttim -szándék
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FORDÍTÁS
Óh, urak Ura, ily félelmetes forma, kérlek, áruld el nekem, ki vagy Te!
Hódolatom ajánlom Neked, s esedezem, légy kegyes hozzám ! Küldeté
sedet nem ismerem, de vágyom arra, hogy halljak róla !
32. VERS
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fri bhagavan uvaca
ka/o 'smi /oka·k$aya-krt pra vrddho
/okan samahartum iha pravrtta}J.
rte 'pi tvam na bhavi$yanti sarve
ye 'vasthita}J. pratyanike$U yodha}J.

srf bhagavan u vaca -az Istenség Személyisége mondta; kala}J.-idő;
asmi-vagyok; /oka -a világok; k$aya-krt-megsemmisítője;pra vrddha}J.
foglalkoztatni; lokan -minden embert; samahartum- lerombolni; iha 
ebben a világban; pra vrtta}J. -lefoglalni; rte-nélkül; api-még; tvam 
téged; na - sohasem; bha vi$yanti-fognak; sarve-mindenki; ye- aki;
avasthita}J. -helyezkedik; pratyanike$u-az ellenkező oldalom; yodha}J. 
harcosok
FORDÍTÁS
S zólt a Magasztos Úr:
Idő vagyok, világok pusztítója. Azért jöttem, hogy az összes embert
foglalkoztassam. Te és a többi PiJ]<Java kivételével mindkét fél harcosai
meg fognak semmisülni.
MAGYARÁZAT
Habár Arjuna tudta, hogy Kr�l).a a barátja, és az Istenség Legfelsőbb
Személyisége, mégis zavarba hozták az univerzális megnyilvánulás sokféle
alakjai, ezért kérdez még többet, ezúttal a pusztító erő valódi szándékáról. A
Vedák azt írják, hogy a Legfelsőbb Igazság mindent, még B rahmát is
megsemmisíti:
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yasya brahme ca k$aram ca ubhe bha vata odana}J
mrtyur yasyopasecanariz ka itthö. veda yatra sa}J

„A Legfelsőbb végül mindenkit, a brahm�ákat is, és a k�atriyákat is
elpusztítja." (Katha Upani$ad 2.25 . ) A Legfelsőbb Úrnak ez a formája egy
mindent elnyelő óriás. Itt Kfg1a a mindent elpusztító idő formájában mutatja
be Magát Tehát mindenkit meg fog semmisíteni a csatatéren, kivéve a
néhány Par:u;lavát.
Arjuna ellenezte a harcot, mert a véleménye szerint csak így lehetett volna
elkerülni a véget. Válaszként Kr�1.1a közli, hogy a harcosok mindenképpen el
fognak pusztulni, mert ez az Ő terve, így Arjuna halálukat akkor sem
akadályozhatja meg, ha ő maga eláll a harctól. Tény, hogy a küzdelemre
összegyűlt emberek már halottnak tekinthetők. Az idő maga a pusztulás, és a
Legfelsőbb Úr kívánsága által minden megnyilvánulásnak el kell pusztulnia
- ez az anyagi természet törvénye.
33. VERS

tasmö.t tvam utti$fha yafo /abhasva
jitvö. fotrün bhurik$va rö.jyariz samrddham
mayaivaite nihatö.}J pürvam eva
nimitta-mö.trariz bhava savyasö.cin

tasmát-ezért; tvam-Te; utti$fha-kelj fel; yafo � -hírnév; /abhasva
nyereség; jitvd-legyőzvén; fotrün -az ellenséget; bhurik$va-élvezni;
rájyam -királyságot; samrddham -virágzót; mayá -Általam; eva-bizo
nyára; ete-mindezek; nihatö.}J-már meghaltak;pürvam eva -előző ténye
zőktől; nimitta-mátram -csak az eszköze; bhava -legyél; sa vyasácin -óh,
Savyasacin
FORDÍTÁS
Kelj fel hát, készülj a harcra! Óh Savyasacin, virágzó királyságot
fogsz élvezni ellenségeid legyőzése után. Én már halálra ítéltem őket, te
csupán eszköz lehetsz a harcban.
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MAGYARÁZAT
Savyasdcin olyan személyre utal, aki nagyon kiváló az íj kezelésében.
Arjunát azért szólítja így az Úr, mert kiváló harcos, aki képes nyilaival
leteríteni az ellenséget.
Kr�I).a felszólítása (nimitta-mdtram bha va - „legyél hát eszköz")
felettébb nagy jelentőségű. Az egész világ az Istenség Legfelsőbb Szemé
lyiségének terve szerint működik. A kellő értelmet nélkülöző, ostoba ember
azt hiszi, hogy az anyagi természet minden előrelátás nélkül létezik, s hogy
minden megnyilvánulása csupán a véletlennek köszönhető. Sok olyan ún.
tudós van, aki az elméletét teletűzdeli a „talán", „lehet, hogy így volt, lehet,
hogy úgy" féle kijelentésékkel. Az igazi tudományban azonban szó sem lehet
„talán"-ról és „lehet"-ről. Az anyagi természet egy meghatározott terv
szerint működik. Mi a célja? A kozmikus megnyilvánulás lehetőség a
feltételekhez kötött lelkek számára, hogy hazatérjenek, vissza az Istenséghez.
Feltételekhez kötött állapotuk addig tart, amíg meg nem válnak attól a
mentalitástól, mely az anyagi természet uralmára sarkallja őket. Az a
legokosabb ember, aki képes megérteni a Legfelsőbb Úr tervét, és a Kr�I).a
tudatot műveli.
A kozmikus megnyilvánulás megteremtése és megsemmisítése Isten fel
sőbbrendű irányítása alatt történik. Ily módon a kuruk�etrai csata is Isten
tervei szerint ment végbe. Arjuna először elvetette a harc gondolatát, de arra
utasították, hogy küzdjön a Legfelsőbb Úr kedvéért, mert csak úgy lehet
boldog. Akkor tökéletes az ember, ha teljesen Kr�I).a-tudatú, s életét Sri
Kfgi a transzcendentális szolgálatának szentelte.
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yuddhasva jetasi ral)e sapatnan
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dro1Jam -Dro1.1át; ca-is; bhí$mam -BhI�mát; ca -is; jayadratham
Jayadrathát; ca -is; ka�am-KafJ.lát; tatha-szintén; anyan -mások;
api -bizonyára; yodha-vfran -nagy harcosok; maya-Általam; hatan
( már) halottak; tvam -te;jahi-nyerj; ma-sohasem; vyathi${ha1J, -zavart;
yudhyasva-harcolj hát; jetasi-győzedelmeskedj; rafJe-a c satában;
sapatnan-ellenséget

FORDÍTÁS
A hatalmas vitézek, mint például Dro�a, Bhl�ma, Jayadratha és
Kar�a, már mind elpusztultak. Harcolj csak, s ne aggódj, győzedel
meskedni fogsz ellenségeid felett!
MAGYARÁZAT
Az Istenség Legfelsőbb Személyisége készít el minden tervet, de olyan
nyira kedves és kegyes bhaktái iránt, hogy az é rdemet azoknak kívánja adni,
akik az óhaja szerint hajtják végre azokat É letünket ezért oly módon kell
alakítanunk, hogy mindenki a Kr�1.1a-tudatban cselekedhessen, és a lelki
tanítómester médiumán keresztül megérthesse az Istenség Legfelsőbb
Személyiségét. Kr�1.1a terveit Saját kegye által lehet megérteni. A bhakták
tervei ugyanolyan jók, mint Kr�1.1áé. Ezeket a terveket követnünk kell, hogy
győztesen kerülhessünk ki a létért folytatott küzdelemből.
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sarijaya uvaca
etac chrutva vacanam keiavasya
krtarijalir vepamanalJ, kiritf
namaskrtva bhüya evaha k!$1Jam
sagadgadam bhfla-bhflalJ, pra1Jamya

sarijayalJ, uvaca -Saftjaya mondta; etat-így; srutva- hallván; vacan
am -beszédet; kesavasya - Kesaváét ( Kr�1.1áét); krtarijalilJ, -összetett
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kézzel; vepamánalJ,-reszketve; kiritf-Arjuna; namaskrtvá-hódolatát
ajánlva; bhüyalJ, ismét; eva-is; áha-mondta; kr$�am -Kr�Qának; sa
gadgadam el c su klóan; bhita-bhitalJ, -nagy félelemmel; pra�amya -tisz
teletét ajánlva
-

-

FORDÍTÁS
Így szólt Saöjaya Dhrtara�trához:
Óh, király, Arjuna reszketett, midőn e szavakat hallotta az Istenség
Legfelsőbb Személyiségétől, majd összetette kezét, s félelemmel telve,
elcsukló hangon eképpen szólott:
MAGYARÁZAT
Előzőleg már megmagyaráztuk, hogy Arjuna roppant zavarttá vált az
Istenség Legfelsőbb Személyiségének univerzális formája láttán. É rthető
tehát, hogy újra és újra tiszteletteljes hódolatát fejezi ki Kr�Qa előtt, és
elcsukló hangon - ezúttal nem barátként, hanem csodálkozó bhaktaként imádkozni kezd Hozzá.
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arjuna u váca
stháne hr$ike$a tava prakirtyá
jagat prahr$yaty anurajyate ca
rak$árizsi bhitáni difo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-sarighál;

arjunalJ, uváca A rjuna mondta; stháne-helyesen; hf$ike$a-óh, érzék
szervek Ura; tava-Tiéd; prakirtya -dicsőségek; jagat-az egész világ;
prahr$yati-örül; anurajyate-vonzódni kezd; rak$árizsi-a démonok;
bhitáni-félelemböl; difolJ,-irányokban; dra vanti-menekülnek; sarve
minden; namasyanti-tiszteletüket ajánlják; ca -is; siddha-sarighá}J - a
tökéletes lények
-
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FORDÍTÁS

Óh, Hr�ílcesa, Neved hallatára örömtelivé válik a világ, s így mindenki
ragaszkodni fog Hozzád. A tökéletessé vált lények tiszteletteljes hódo
latukat ajánlják, míg a démonok szerteszét menekülnek. M indez így van
rendjén.
MAGYARÁZAT

Arjuna Km1a felvilágosult bhaktájává vált, miután hallotta Tőle a
kuruk�etrai csata kimenetelét. Elismerte: minden tökéletes, amit Kr�J.la
végez. Megerősíti, hogy Kr�J.la a bhakták fenntartója és imádandó tárgya,
valamint minden nem kívánatos dolog megsemmisítője. Az Ő tettei mindenki
számára egyenlően jók. Itt Arjuna megértette, hogy a kuruk�etrai csata vége
felé sok félisten (siddha ) volt jelen, valamint a felsőbb bolygók értelmiségei.
Mindnyájan a harcot szemlélték, mert Kr�1.1a is ott volt. Az Úr univerzális
formáját látván a félisteneket öröm töltötte el, de a démonok és az ateisták
nem bírták elviselni az Úr dicsőítését. Az Istenség Legfelsőbb Személyisé
gének pusztító formájától érthető módon nagyon féltek - ezért menekültek
minden irányba. Arjuna dicsérte Kr�1.1a a bhaktákkal és ateistákkal szembeni
bánásmódját. A bhakta minden esetben magasztalja az Urat, mert tudja,
bármit is tegyen Ő, az jó mindenki számára.
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kasmac ca te na nameran mahatman
garfyase brahma!JO py ádi-kartre
ananta devesa jagan-nivasa
tvam ak�aram sad-asat tat-param yat
kasmat-miért; ca- is; te-Neked; na-nem; nameran-megfelelő tisz
teletet (ajánlanak); mahatmam -óh, nagylelkű; garfyase-jobb vagy;
brahma!JaQ-Brahmánál; api-habár; adi-kartre-Legfelsőbb Teremtő;
ananta -végtelen; deveia-istenek Istene; jagat-nivasa -óh, univerzum
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oltalma; tvam-Te; ak$aram -elpusztithatatlan; sat-asat-ok és okozat;
tat-param-transzcendentális; yat-mert
FORDÍTÁS
Óh, Nagylelkű, óh, Határtalan, miért ne ajánlják hát hódolatukat
Neked, ki még B rahmánál is felsőbbrendű vagy? Te vagy az eredeti
mester, óh, univerzum menedéke, legyőzhetetlen forrás, minden ok oka,
aki transzcendentális ehhez az anyagi megnyilvánuláshoz képest.
MAGYARÁZAT

E tiszteletajánlás által Arjuna arra utal, hogy Km1a mindenki számára
imádandó. Ő mindent-átható, s az összes lélek Lelke. Arjuna itt Km1át
mahtitmtin-nak szólítja, melynek ajelentése: legönzetlenebb. Az ananta szó
arra utal, hogy nincs olyan, amit ne befolyásolna a Legfelsőbb Úr energiája.
A devefo szó jelentése: Ő minden félisten irányítója és feljebbvalója. Kr�i:ia
az egész univerzum menedéke. Arjuna úgy vélte, illő volt a tökéletes
élőlények és hatalmas félistenek tiszteletteljes hódolata Kr�i:ia előtt, mert
Nála senki sem nagyobb. Külön említést tesz arról, hogy Kr�i:ia hatalmasabb
Brahmanál. Brahma abból a lótuszvirágból született, ami GarbhodakasayI
Vi�i;iunak, Kr�i:ia teljesrész kiterjedének köldökéből női ki. E zért ő is és az
Úr Siva is ( aki Brahmából született), valamint az összes többi félisten
köteles tiszteletteljes hódolatát kifejezni Kr�i:ia előtt.
Az ak$aram szó nagy jelentőségű. Habár ez az anyagi teremtés a
pusztulás alárendeltje, az Urat ez nem érinti, mert Ő minden ok végső oka. Ő
felsőbbrendű az anyagi, kozmikus megnyilvánuláshoz és annak feltéte
lekhez kötött lelkeihez képest. Ő tehát a leghatalmasabb; a Legfelsőbb Úr.
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tvam tidi-deva}J puru$a/J purtilJas
tvam asya VÍ$Vasya param nidhtinam
vetttisi vedyam ca param ca dhtima
tvayti tatam visvam ananta-rüpa
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tvam-Te; adi-deva}J -az eredeti Legfelsőbb Isten; puru$a}J-szemé
lyiség; purana}J-ősi; tvam-Te; asya -ez; visvasya-univerzum; pa
ram-transzcendentális; nidhanam -menedék; vetta-tudó; asi-Vagy;
vedyam -amit meg kell ismerni; ca-szintén; param -transzcendentális;
ca -és; dhama -oltalom; tvaya-Általad; tatam-áthatott; visvam -uni
verzum; ananta-rüpa-végtelen forma
FORDÍTÁS
Te vagy az eredeti S zemély, a Legfelsöbb Isten, a megnyilvánult
kozmikus világ egyetlen oltalma. Tudsz mindent, s Te vagy mindaz, amit
meg kell ismerni. Te felette állsz az anyagi kötöeröknek. Óh, végnélküli
forma, Te hatod át az egész kozmikus megnyilvánulást.
MAGYARÁZAT

Nidhanam azt jelenti, hogy minden, még a Brahman-ragyogás is az
Istenség Legfelsőbb Személyiségén, Km1án nyugszik, ezért Ő a végső
menedék. Mindenről tud, ami ebben a világban történik. Ha a tudásnak van
vége, akkor az Ő. Ezért tudása és mindenhatósága révén Ő a tudás tárgya is
egyben. Ő a lelki világ eredete, ezért transzcendentális. Kr�i:ia a Legfelsőbb
Személyiség a lelki világban is.
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vayur yamo 'gnir varul'}a/J sasarika}J
prajapatis tvam prapitamahas ca
namo nanas te 'stu sahasra-krtva}J
punas ca bhüyo 'pi namo namas te
vayu}J-levegő; yama}J-irányító; agni}J -tüz; varu!Ja}J -víz; sasa
rika}J-Hold; prajapati}J -Brahma; tvam -Te; prapitamaha}J-nagyatya;
ca -is; nama}J -tisztelet; nama}J-hódolat; te-Neked; astu-vannak;
sahasra-krtva}J-ezerszer; puna}J-ismét; ca -és; bhüya}J -ismét; api
szintén; nama}J -hódolatom ajánlom; nama}J -tiszteletem; te-Neked
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FORDÍTÁS
Te vagy a levegő, a tűz, a víz, és Te vagy a Hold i Te vagy a Legfelsőbb
Irányító, Te vagy Brahma, a nagyatya. Ezért tiszteletteljes hódolatomat
ajánlom Neked újra meg újra - ezerszeresen.
MAGYARÁZAT
Az Urat itt azért szólítják levegőnek, mert mindent-áthatósága révén az
képviseli az összes félistent. Arjuna azért nevezi Kp�i:tát nagyatyának, mert
Ö az atyja Brahmának, az univerzum első élőlényének.
40. VERS

namab purastad atha P!!i{hatas te
namo 'stu te sarvata eva sarva
ananta-vfryamita-vikramas tvam
sarvam samapno!fi tato 's i sarvab

namab -hódolat ajánlása; purastat-elölről; atha -is; P!!i{hatab-há
tulról; te-Neked; namab astu-hódolatom ajánlom; te-Neked; sarva
tab -minden oldalról; eva sarva-mert (Te vagy) minden; ananta-vfrya 
végtelen hatalom; amita-vikramab -végtelen erő; tvam -Te; sarvam
mindent; samapno!fi-beboritasz; tatab -ezért; asi-(Te) vagy; sarvab
minden

FORDÍTÁS

Hódolatom elölről, hátulról és minden oldalról! Óh, kötetlen erő, Te
vagy a korlátlan hatalom mestere ! Mindent-áthatóként Te vagy a
minden i
MAGYARÁZAT
Arjuna a barátja, Krsna iránti szerető önkívületében minden oldalról
hódolatát ajánlja. Elfogadja, hogy Ö a birtokosa minden erőnek, minden
hatalomnak, és felsőbbrendű a csatatér összes nagy harcosánál. A Vi!flJU
Purai:za írja:
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yo 'yam tavtigato deva-samlpariz devatti-ganab
sa tvam eva jagat-sra$fti yatab sarva-gato bhavtin

„Óh, Istenség Legfelsőbb Személyisége, bárki is járuljon Eléd, az mind a
Te teremtményed, még ha félisten is."
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sakheti matvti prasabham yad uktam
he kr$1Ja he yadava he sakheti
ajanatti mahimtinam tavedam
maya pramtiddt pra!Jayena vapi

yac cavahasartham asatkrto 's i
vihara-foyytisana-bhojane$u
eko 'thavdpy acyuta tat-samak$am
tat k$dmaye tvdm aham aprameyam
sakha- barát; iti- így; matvd- gondolvá n; prasabha m - ideigle n es;
yat -bármit; uktam -mondtam; he kr$1Ja -óh, Km1a; he yadava-óh,
Yadava; he sakha-óh, kedves barátom; iti-ily módon; ajanata-tudat
lanul; mahim anam - dicsöséged; tava -Tiéd; idam -ezt:, maya - Á ltalam;
pramadat- butaságbó1; pranayena-szeretetbö1; vti-vagy; api-ha; yat
bármit:, ca-is; avahtistirtham-tréfálkozva; asatkrtab -tiszteletlen; asi
volt:, vihara-pihenés közben; sayya- tréfálkozva; asana -nyughelyen;
bhojane$u -evés közben; ekab-egyedül; athava- vagy; api- mások;
acyuta-óh, csalhatatlan; tat-samak$am -a Te vetélytársadként:, /a/
mindazok; k$amaye- bocsásd meg; tvdm-Neked; aham -én; aprame
yam-mérhetetlen
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FORD ÍTÁS
A múltban nem tudtam dicsöségedröl, ezért csupán így szólítottalak:
„ Ó h, KnQám; óh, Yadavám; kedves barátom!" Kérlek nézd el, bármit is
tettem bolondságomban vagy szeretetemben! Tréfálkozván, sokszor
voltam tiszteletlen Veled szemben, miközben együtt pihentünk, egy
ágyban feküdtünk, vagy együtt ettünk; néha kettesben, néha pedig a
többi barátunk előtt. Kérlek, bocsásd meg minden vétkem !
MAGYARÁZAT

Habár Kr�i:ia feltárta Arjunának az univerzális formáját, Arjuna a köztük
létező baráti kapcsolatra gondol, és ezért arra kéri, bocsássa meg neki a
közvetlen baráti viszonyban elkövetett esetleges tiszteletlenségeket. Elis
meri, előzőleg nem gondolta volna, hogy Kr�i:ia képes felvenni ilyen
univerzális formát, bár Kr�i:ia bizalmas barátként korábban már meg
magyarázta ezt. Arjuna nem tudja, hányszor volt tiszteletlen Vele szemben,
amikor fenségét figyelmen kívül hagyva így szólította az Urat: „óh, barátom;
óh, Kr�i:ia; óh, Yadava" stb. Kr�i:ia azonban annyira kedves és kegyes, hogy
isteni pompája ellenére is barátként viszonyult Arjunához. Ilyen az Úr és a
bhaktája közötti transzcendentális szeretet-csere. Az élőlény és Kr�i:ia
között örökkévaló a kapcsolat, s Arjuna viselkedéséből kiderül, hogy azt
nem lehet elfelejteni, hiszen az univerzális fonna pompájának megpillantása
után sem feledkezett meg a Kr�i:tához fűződő baráti viszonyról.
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pitasi lokasya caracarasya
tvam asya püjyas ca gurur gariyan
na tvat-samo 'sty abhyadhika}J kuto 'nyo
loka-traye 'py apratima-prabhava
pita-atya; asi-vagy; lokasya -a világoké; cara -mozgó; acarasya 
mozdulatlané; tvam- Te; asya - ezé; püjya}J - imádandó; ca-is; guru-
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lelki tanítómester; gariylin -dicső; na-sohasem; tvat-Veled; samaf:z 
egyenlő; asti-van; abhyadhika}J -nagyobb; kuta}J-hogyan lehetséges;
anya}J -más; /oka-traye-a három bolygórendszerben; api-is; aprati
ma-mérhetetlen; prabhava -hatalom
FORDÍTÁS
Te vagy az atyja a teljes kozmikus megnyilvánulásnak, Te vagy az
imádandó lelki tanítómester. Senki sem egyenrangú Veled, és senki sem
válhat eggyé Veled. Mérhetetlen vagy a három világon belül.
MAGYARÁZAT

Az Úr Kr�Qa minden élőlény számára imádandó legalább oly módon,
ahogyan az atya imádandó a fiú számára. Kr�Qa az eredeti lelki tanítc'r
mester, mert Ö volt az, aki a kezdetben védikus oktatásban részesítette
Brahmát, és aki most a Bhaga vad-gftát tanítja Arjunának. A lelki
tanítómester akkor hiteles, ha tagja a Kr�Qától eredő tanítványi láncnak.
Enélkül (vagyis ha nem Kr�Qa képviselője) nem lehet a transzcendentális
téma tanítója vagy tanítómestere.
Az Urat sokféleképpen dicsérik, az Ö nagysága határtalan. Kr�Qa a
leghatalmasabb, mert az anyagi és lelki megnyilvánulásban senki sem
egyenlő Vele, vagy nagyobb Nála. Mindenki az Ö irányítása alatt áll, Rajta
senki sem tehet túl.
Kr�Qának, a Legfelsőbb Úrnak a közönséges emberhez hasonlóan van
teste, és vannak érzékszervei, ám Nála nincsen különbség Önmaga, a teste,
érzékszervei és elméje között (vagyis a teste teljesen transzcendentális).
Azok az ostoba személyek, akik nem ismerik Öt, azt mondják: Kr�Qa lelke
különbözik a testétől, szívétől, elméjétől stb. Ez azonban nem így van. Kr�Qa
abszolút, ezért hatalma és tettei korlátlanok. A Vedák azt is megemlítik,
hogy az Ö érzékszervei nem olyanok, mint a mieink. Érzékszervei
bármelyikével képes végrehajtani az összes többi feladatát is, ezért az Ö
érzékszervei nem tökéletlenek vagy korlátozottak. Istennel tehát senki sem
lehet egyenlő, Nálánál senki sem lehet nagyobb. Más szóval: mindenki az Ö
alárendeltje.
Aki tudást szerzett Kr�Qa transzcendentális testéről, tetteiről és töké
letesséről, az teste elhagyása után visszatér Hozzá, és többé soha nem
kerül ebbe a szenvedésekkel teli világba. Ezért a mi érdekünk, hogy
felismerjük: Kr�Qa tettei mindig tökéletesek és transzcendentálisak, vagyis
nem hasonlíthatók össze más tetteivel. A legjobb Kr�Qa tanítását követni,
mert ezáltal tökéletessé válik az ember.
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Arról is szó esik, hogy senki sem lehet Kr�i:ia ura, mindenki az Ő szolgája.
Egyedül Kr�i:ia az Isten, tehát mindenki az Ő alárendeltje. Valamennyien
kötelesek vagyunk engedelmeskedni parancsainak. Mindenki az Ő felügye
lete alatt áll, és az Ő irányítását követve cselekszik. Ezért írja a Brahma
sarithita: „Ő minden ok végső oka 1 . "
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tasm<it pra1Jamya pra1Jidh<iya kayarit
pras<idaye tvám aham is<im icf.yam
piteva putrasya sakheva sakhyul)
priyal) priyáyárhasi deva socj.hum
tasmát-ezért; pra1Jamya-a hódolatnyilvánítás után; pratJidháya 
leborulván; káyam - test; prasádaye-kegyért könyörök; tvam -Tőled;
aham -én; ifam-a Legfelsőbb Úrnak; icf.yam -imádandó; pitá- apa;
iva -mint; putrasya -fiú gyermeké; sakhá iva-barátként; sakhyul)
baráté; pan"yal) - szerető; pn"yáyü/)-a legkedvesebbnek; arhasi-legyél;
deva-óh, Uram; socj.hum -könyörületes
FORDÍTÁS
Te vagy a Legfelsőbb Úr, aki minden élőlény számára imádandó.
Ezért hát leborulok, hogy a tiszteletemet ajánljam, és kegyedért
esedezem. Kérlek, nézd el, bármilyen hibát is követtem el Veled
szemben, s légy türelmes hozzám, mint apa a fiához, barát a pajtásához,
szerető a kedveséhez!
MAGYARÁZAT

Kr�i:ia bhaktái különféle viszonyban kapcsolódnak az Úrhoz. Van, aki
saját fiaként, a másik férjeként vagy barátjaként, uraként stb. kezeli Őt
1.) sarva kdra1Ja kára1Jam ( 5 . 1 .)
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Kr�Qa és Arjuna baráti viszonyban állnak egymással. Kr�Qa elnéző szerető
bhaktáival szemben, ahogyan az apa is az a gyermekeivel, vagy a férj a
feleségével, s az úr a szolgájával.
45. VERS

adr$fa-pürvariz hr$ito 'smi d!${V<i
bhayena ca pravyathitariz mano me
tad eva me darfaya deva rüpariz
prasida devefa jagan-nivdsa
adr�fa-pürvam - előzőleg sohasem látott; hr$ ita � -boldog; asmi
vagyok; d!${Vd-látván; bhayena - félelemből; ca-is; pravyathitam 
zavart; mana� -elme; m e-enyém; tat-ezért; eva-bizonyára; me
nekem; darfaya -mutasd; deva -óh, Uram; rüpam -a formát; prasfda
légy kegyes; devefa -óh, urak Ura; jagat-nivdsa -az univerzum oltalma
FORDÍTÁS
Boldog vagyok az eddig sohasem látott univerzális forma megtekin
tése után, de ugyanakkor félelem gyötri elmémet. Kérlek hát, részesíts
kegyedben, s fedd fel ismét eredeti formádat, mint az Istenség S ze
mélyisége, óh, urak Ura, univerzum hajléka !
MAGYARÁZAT

Arjuna a jó barátság révén mindig bizalmas viszonyban volt Kr�Qával.
Miképpen egy embert megörvendeztet kedves barátjának jószerencséje és
pompája, Arjuna is nagyon megörült, amikor látta, hogy barátja, Kr�Qa az
Istenség Legfelsőbb Személyisége, aki képes megmutatni egy ilyen csodála
tos univerzális formát. Ugyanakkor a látvány után megijedt, attól tartván,
hogy közvetlen baráti viszonya miatt eddig már sokszor megsérthette
Kr�Qát. Lelkét ily módon félelem gyötri, holott erre nincsen oka. Arjuna ezért
most arra kéri Kr�Qát, mutassa meg NarayaQa formáját, mivel bármilyen
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alakot felvehet kívánsága szerint Az univerzális fonna az anyagi világhoz
hasonlóan anyagi és ideiglenes. Kr�Q.a Vaikui:il.ha bolygókon uralkodó
transzcendentális formája ( a négykarú Narayal).a) azonban örökkévaló. A
lelki világban megszámlálhatatlanul sok lelki bolygó létezik, és Kr�Q.a
mindegyiken jelen van teljesrész aspektusa által, különféle nevek alatt.
Arjuna tehát a VaikuQ.l.ha bolygókon uralkodó Narayal).a formák egyikét
szerette volna látni. Ezek négykarúak, és mindegyik más-más jelet tart:
kagylókürtöt, buzogányt, lótuszvirágot é s cakrát. A Narayal).a formák a
sajátságos nevüket aszerint kapják, hogy milyen sorrendben tartják kezükben
ezeket az emblémákat. Bár különféle neveket viselnek, mindegyik azonos
Kr�i:iával, ezért kéri Öt Arjuna a négykarú fonna megmutatására.

46. VERS

kiri{inam gadinam cakra-hastam
icchami tv<im dra$/Um aham tathaiva
tenaiva rüpe!Ja catur-bhujena
sahasra-b<iho bhava visva-mürte
kiri{ina m-sisakkal; gadinam - buzogánnyal; cakra-hastam -cakrával a
kézben; icch<imi-kívánom; tv<im - Téged; dra$/Um -látni; aham -én;
tath<i-úgy; eva-bizonyára; tena-azzal; eva- bizonyára; rüpe!Ja-fonná
val; catu r-bhujena -négykarú; sahasra-b<iho-óh, ezerkarú; bhava -le
gyél; vifra-mürte-óh, univerzális fonna
FORDÍTÁS
Óh, ezerkarú, óh, u niverzális Úr, szeretnélek négykarú formádban
látni, ékes sisakkal fejeden, kezeidben buzogányt, cakrát, kagylókürtöt
és lótuszvirágot tartván. Nagyon vágyódom, hogy ebben a formádban
lássalak!
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MAGYARÁZAT

A Brahma-samhit<i szerint az Úrnak sok százezernyi örökkévaló, transz
cendentális formája van, melyek közül Rama, Nrsirhha, Narayai;ia stb. a
legkiemelkedőbbek. Istennek tehát megszámlálhatatlanul sok alakja van, de
Arjuna tudta, hogy Kr�i;ia az Istenség eredeti Személyisége, aki most az
ideiglenes, univerzális formáját mutatja. Arra kéri, mutassa meg a lelki,
Narayai;ia formáját.
Ez a vers minden kétséget kizáróan megerősíti a Srfmad-Bh<igavatam
állítását, miszerint az Istenség eredeti Személyisége Kr�i;ia, és Őtőle
származik minden más forma. Nem különbözik teljesrész aspektusaitól; Ő
bármelyik alakban Isten. Megszámlálhatatlan lelki formáit az állandó
üdeség és fiatalság jellemzi. Ez az Istenség Legfelsőbb Személyiségének
örök ismérve. Aki tudja ezt mind Kr�i;iáról, az azon nyomban megszabadul
az anyagi világ összes szennyétől.

47. VERS

srl bhagav<in uv<ica
may<i prasannena tav<irjunedam
rüpam param darSitam <itma-yog<it
tejomayam visvam anantam <idyam
yan me tvad-anyena na dr$fa-pürvam
srl bhagav<in uv<ica-az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
may<i -Általam; prasannena -boldogan; ta va -neked; a rjuna -óh,
Arjuna; idam -ezt; rüpam -formát; param -transzcendentálisat; darSi
tam -megmutatom; <itma-yog<it-belső energiám által; tejomayam -vakí
tóan ragyogó; viSvam-az egész univerzumot; anantam -végtelent;
<idyam -eredeti t; yat-ami; me-Enyém; tvat-anyena-rajtad kívül; na
nem; dr$fa-pürvam-előzőleg látható
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FORD ÍTÁ S
A Magasztos Ú r szólt:
Kedves Arjunám, boldogan mutattam meg belső energiám által az
univerzális formát. Előtted még senki sem látta ezt, a végtelent és
vakítóan ragyogót.
MAGYARÁZAT

Arjuna szerette volna látni a Legfelsőbb Úr univerzális formáját, ezért az
Úr Kr�I.la (bhaktája iránti kegyéből) szeme elé tárta a Naphoz hasonló,
vakítóan ragyogó és fenséges univerzális alakját, melynek arcai gyorsan
cserélődtek. Kr�I.la egyedül csak azért mutatta ezt meg - az emberi agynak
felfoghatatlan, belső energiája által -, hogy teljesítse barátja, Arjuna
kívánságát Előzőleg senki sem látta az Úrnak ezt az univerzális formáját, de
Arjunával egyidőben a felsőbb égitesteken és a kozmosz más bolygóin élő
bhakták is láthatták. Előzőleg senkinek sem volt lehetősége erre, de most
Arjuna segítségével ők is megnézhették. Más szóval: Kr�I.la kegyéből a
tanítványi lánc minden bhaktája részesülhetett ebben az élményben. A
Bhagavad-gfta egyik magyarázója szerint Kr�I.la Duryodhana előtt is
felfedte e formáját, amikor a béketárgyalások végett meglátogatta. Kr�I.la rá
akarta venni Duryodhanát a békére, és hogy meggyőzze, kinyilvánította az
univerzális alakjának egy részét, de Duryodhana sajnálatos módon még így
sem fogadta el az ajánlatát Hogy az más volt, mint amit az Arjunának
megmutatott, világosan kitűnik ebből a versből, miszerint azt még senki nem
láthatta azelőtt.
48. VERS

na-veda-yajiiadhyayanair na danair
na ca kriyabhir na tapobhir ugrail)
evam rüpal) fokya aham nrloke
dra${Uriz tvad-anyena kuru-pravfra
na -sohasem; veda-a Védikus Irodalom; yajiia-áldozat; adhyaya
nail)-tanulmányozás; na -sohasem; danail) -adományozás által; na-
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nem; ca -is; kriyabhi!J-jámbor tettek által; na-nem; tapobhi!J -vezek
lések által; ugrai!J -szigorú; evam-ily módon; nipa!J-fonna; fokyalJ 
látható; aham-Én; nrloke- ebben a z anyagi világban; dra${Um-látni;
tvat-te; anyen a- mások által; kurupravfra-óh, Kuru harcosok legjobbja
FORD ÍTÁ S
Ó h, Kuru harcosok legjobbja, előtted senki sem láthatta univerzális
formámat, mert azt nem lehet megpillantani a Vedák tanulmányo
zásával, áldozatok végrehajtásával, vagy hasonló cselekedetekkel.
Egyedül te láthattad meg azt.
MAGYARÁZAT

Ezzel kapcsolatban világosan meg kell értenünk, hogy mit jelent az isteni
látóképesség, és ki rendelkezhet ezzel. Az isteni szó jelentése: „Istenhez
hasonló". Tehát csak az rendelkezhet vele, aki jámbor, mint egy félisten.
Hogy kik a félistenek? A Védikus Irodalom szerint az Úr Vi�1.1u bhaktái. Más
szóval az ateisták, vagyis akik nem hisznek Vi�1.1uban, vagy pedig egyedül
Kr�1.1a személytelen aspektusát tartják a legfelsőbbnek - nem rendelkez
hetnek ezzel a tulajdonsággal. Nem lehet egyidejűleg Kr�1.1át becsmérelni, és
birtokolni az isteni látóképességet. Az ember csak akkor juthat ehhez, ha
előbb Istenhez hasonlóvá válik. Csak ezután lesz képes úgy és azt látni, amit
Arjuna.
A Bhagavad-gftának az univerzális formáról szóló leírása teljesen
ismeretlen volt az emberek előtt, amíg Arjuna tanúja nem lett ennek a
látványnak. Ezek után az ember már el tudja képzelni valamelyest a vis va 
nipát. Aki valóban rendelkezik isteni tulajdonságokkal, az szintén láthatja az
Úr univerzális formáját. De ezekhez csak akkor jut az ember, ha Kr�1.1a tiszta
bhaktájává válik. Az isteni tulajdonságokkal ékesített, és a lelki látóképes
séggel rendelkező bhaktákat azonban nem nagyon érdekli az Úr univerzális
formájának meglátása. Az előző versek leírása szerint Arjunát félelem
töltötte el annak megpillantásakor, ezért inkább az Úr Kr�1.1a négykarú Vi�1.1u
formáját szerette volna látni.
Ebben a versben van néhány jelentőségteljes szó, mint például a veda
yajfiadhyayanai!J , ami a Védikus Irodalom tanulmányozására és az áldozati
szabályokra utal. Vedák alatt több könyvet értünk, névszerint a négy Vedát
(�k. Yajur, Sama és Atharva ), a tizennyolc Pura1Ját, a száznyolc
Upani$adot, a Vedanta-sütrát stb. Ezeket nemcsak a templomban, de
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otthon, vagy bárhol másutt is tanulmányozhatja az ember. Ezenkívül vannak
olyan sútrák is, mint például a Ka/pa-sútrák és Mimarizsa-sútrák, melyek
az áldozás folyamatát tanítják.
DanailJ olyan adományozást jelent, melyet az emberek megfelelő csoport
jának ajánlanak, például a brahma1.1áknak és a vai�1.1aváknak, akik transzcen
dentális szerető szolgálattal imádják az Urat. A jámbor cselekedetek alatt a
kasztok előírt kötelességeit, mint például az agni-hotrát értjük. A jámbor
tettek és a lelki élet érdekében önkéntesen vállalt, a testnek kényelmetlen
séget vagy fájdalmat okozó tetteket hívjuk tapasyának. Tehát az ember
vállalhat tapasyát, adományozhat, tanulmányozhatja a Vedákat stb., de
mindaddig lehetetlen meglátnia az univerzális fonnát, amíg - Arjunához
hasonlóan - bhaktává nem válik. Az imperszonalisták beképzelik maguk
nak, hogy látják, de a Bhagavad-gitaból megérthetjük: ez nem lehet igaz,
hiszen nem bhakták.
Sok olyan ember van, aki inkarnációt „gyárt". Ostobaság egy közönséges
embert inkarnációnak hirdetni. A Bhagavad-gita elveit kell követnünk,
különben nincs esélyünk a tökéletes lelki tudás elérésére. Bár a Bhaga vad
gitat az Istenről szóló tudomány bevezető tanulmányozásának tekintik,
mégis olyannyira tökéletes, hogy segítségével az ember eldöntheti, hogy mi
micsoda. Hiába állítják egy ál-inkarnáció hívei, hogy ők is látták Isten
unverzális alakját, a kijelentésük nem fogadható el, hiszen az előző versekből
világossá vált: senki sem láthatja azt mindaddig, míg Kr�1.1a bhaktájává nem
válik. A bhakták nem ismerik el a hamis inkarnációkat és követőiket.
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dHfva rúpariz ghoram idrn mamedam
vyapetabhilJ prita-manalJ punas tvariz
tad eva me rúpam idariz prapasya
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ma-ne; te-Neked; vyatha-aggodalom; ma-ne; ca-is; vimü<f,ha
bhavab-zavarodottság; dr�fva- 1átván; rüpam -fonnát; ghoram -ször
nyűt; idrk-mind ez; mama-Enyém; idam -ezt; vyapetabhib - szabadulj
hát meg minden félelemtől; prita-manab -nyugodjon meg lelked ( elméd);
punab-ismét; tvam -te; tat-azt; eva-így; me-Enyém; rüpam -formát;
idam-ezt; prapasya-1ásd hát
FORD ÍTÁ S
Az elméd nyugtalanná vált szörnyű arculatom láttán. Most legyen hát
vége ennek! Kedves bhaktám, szabadulj meg minden aggodalomtól,
hogy megbékélt elmével megpillanthasd a kívánt formát.
MAGYARÁZAT

A Bhagavad-gita elején olvashattuk, miszerint Arjuna vonakodott megöl
ni BhI�mát és Droi:iát, imádandó nagyatyját és tanítóját. E zért Kr�i:ia remélvén, hogy így majd harcolni fog - emlékeztette arra a közgyűlésre,
ahol Duryodhanáék megkísérelték levetkőztetni a Pa1.19avák feleségét,
Draupadlt. Bhi�ma és Droi:ia hallgattak akkor (és ez beleegyezést jelent), így
hát kötelességük elhanyagolásáért halált érdemelnek. Srt Kr�i:ia azért
mutatta meg az univerzális formáját Arjunának, hogy az megláthassa: ezek
az emberek már mind halálra ítéltettek törvénytelen tetteikért. Arjuna
láthatta, miként pusztulnak el mind az univerzális formában. A bhakták
természetükből adódóan mindig békések, s így nem képesek olyan szörnyű
tettre, mint mások megölése. Kr�i:ia felfedte hát Arjuna előtt univerzális
formáját és a szóban forgó harcosok jövőjét, így ösztönözve őt kötelessége
végrehajtására. Az univerzális forma feltárásának célja beteljesült, s most
Arjuna a négykarú Narayai:iát kívánta látni, s azt Kr�i:ia szintén megmutatta
neki.
A bhaktát azért nem érdekli különösebben az univerzális forma, mert az
nem teszi képessé az embert Kr�i:ia szeretetének viszonzására. Tisztelettel
jes érzelmeivel és imádatával akarja szolgálni az Istenség Legfelsőbb
Személyiségét, s ezért Kr�i:ia négykarú vagy kétkarú személyes formájához
ragaszkodik, mert ily módon képes lesz az odaadó szolgálatával viszonozni
az Úr szeretetét.
50. VERS
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safijaya uvna
ity arjunam vasudevas tathoktvci
svakam rüpam darsayamasa bhüyal:z
asvasayamasa ca bhuam enam
bhütva punal:z saumya-vapur mahatma
sanjayal:z uvaca S aiijaya mondta; iti-ily módon; arjunam -Arjuná
nak; vasudeval:z -Kr�i:ia, Vasudeva fia; tatha -úgy; uktva-mondván;
svakam -Saját; rüpam -formát; darsayamasa megmutatta; bhüyal:z 
ismét; asvasayamasa-meggyözte öt; ca-szintén; bhitam -félö; enam 
öt; bhütva-lett; punaJ:z -ismét; saumya-vapul:z-gyönyörű forma; maha
tma -a hatalmas
-

-

FORD ÍTÁ S
Saöjaya e szavakkal fordult Dhrtara�trához:
Ezeket mondta K"l}a, az Istenség Legfelsőbb S zemélyisége Arjuná
nak, majd nagylelkűen felfedte előbb a négykarú, végül a valódi,
gyönyörűséges kétkarú formáját, ily módon lelkesítve a megrettent
Arjunát.
MAGYARÁ ZAT

Kr�i:ia először négykarú Narayai:ia formájában jelent meg szülei, Vasu
deva és Devalö előtt, majd kérésükre egy látszólag közönséges gyermekké
változott Tudta, hogy Arjunát nem nagyon érdekelte négykarú alakja, de
kérésére megmutatta azt is, azután ismét átváltozott az eredeti, kétkarú
formájába.
A saumya-vapul:z szó nagy fontosságú. Jelentése: rendkívül gyönyörű
forma. Kr�i:ia kétkarú formáját úgy ismerik, mint a legcsodálatosabb alakot
Amikor Kr�i:ia jelen volt Földünkön, mindenkit elbűvölt szépséges külsejé
vel. Az univerzum irányítója ezért eloszlatta Arjuna félelmét, amikor újból
az eredeti formájában, a gyönyörűséges Kr�i:iaként mutatkozott meg bhaktá
ja előtt. A Brahma-samhita szerint ezt a megigézöen szép alakot csak azok
láthatják, akik az Istenszeretet írjával kenték be szemüket.
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5 1 . VERS

arjuna uvaca
dr$fvedam manu$ariz rüpam
tava saumyam jantirdana
idanfm asmi samvrtta}J
sa-ceta}J prakrtim gata}J
arjuna uvtica-Arjuna mondta; dnfvti-látván; idam-ezt; mtinusa m 
emberhez hasonló; rüpam -formát; tava-Tiéd; saumyam -nagyon gyö
nyörű; jantirdana-óh, ellenség fenyítője; idtinfm-épp most; asmi
vagyok; samvrtta}J -megállapodott; sa-ceta}J -tudatomban; prakrtim 
sajátom; gata}J -visszatért
FORD ÍTÁ S
Amikor Arjuna megpillantotta K�Qát eredeti formájában, így szólt:
Látván emberhez hasonló, gyönyörű formád, elmém megnyugodott, s
visszatért eredeti lelkiállapotom.

MAGYARÁZAT

Ebben a versben a mtinu$ariz rüpam szavak világosan jelzik, hogy az
Istenség eredeti Személye kétkarú. Eszerint, akik Kr�1.1át gúnyosan közön
séges embernek hiszik, tudatlanok az Ő isteni természetéről. A Bhagavad
gftti nagyon is világosan kijelenti, hogy aki közönséges embernek véli
Kr�1.1át, és az olvasót félrevezeti, mondván, hogy nem Kr�1.1a, hanem „a
testén belüli" személytelen Brahman a fontos, az a legnagyobb igazságtalan
ságot követi el. Mert hogyan lehetne Ő közönséges ember azok után, hogy
megmutatta az univerzális és a négykarú Vi�1.1u formáját?
A tiszta bhaktát nem tévesztik meg a Bhagavad-gfttihoz írt félrevezető
magyarázatok, mert nagyon is jól tudja, hogy mi micsoda. A Bhagavad-gftti
eredeti versei olyan világosak, mint a Nap, ezért nem szükséges az ostoba
magyarázók „lámpafénye".
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srl bhagavdn uvdca
sudurda rfo m idam rapam
df${Vdn asi yan mama
devd apy asya rüpasya
nityam darfona-karik$it;al;
srl bhagavdn uvdca -az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
sudurdarfona -nagyon nehéz meglátni; idam -ezt; rüpam -formát;
dr$fvdn asi-miképpen te láttad; yat-amit; mama-enyém; deva!;-a
félisteneké; api-még; asya-ezét; rüpasya -formáét; nityam -örökké;
darsana-karik$it;al; -vágyakoznak megpillantani
FORD ÍTÁ S
Szólt a Magasztos Ú r:
Kedves Arjunám, nagyon nehéz megpillantani ezt a formám, amit
most látsz. Még a félistenek is állandóan lesik az alkalmat, hogy
megláthassák ezt a számukra annyira kedves formát.
MAGYARÁZAT

E fejezet negyvennyolcadik versében az Úr Kr�i:ia összefoglalóan szólt
univerzális formájának kinyilvánításáról, s tudatta Arjunával, hogy ezt nem
lehet csupán áldozatok végzésével, a Vedák tanulmányozásával stb.
meglátni. Ebben a versben a sudurdarsam szó arra utal, hogy Kr�i:ia
eredeti, kétkarú formája méginkább bizalmas jellegű. Az univerzális formát
megláthatja az ember, ha különféle tettekhez, mint például a tapasyához, a
Védikus Irodalom tanulmányozásához, a filozófiai spekulációhoz stb. egy
kis odaadó szolgálatot ad. Ez tehát lehetséges, de csak a bhakti hozzáadá
sával, mint ahogyan ezt már előzőleg Srt Kr�i:ia megmagyarázta. Kr�i:ia
eredeti, kétkarú formáját azonban még az univerzális alakjánál is nehezebb
megpillantani, még az olyan hatalmas félistenek számára is, mint Brahma és
Siva. Ők is látni szeretnék Őt, és ezt a Snmad-Bhdgavatam is tanúsítja:
Amikor Kr�i:ia - úgymond - az anyja, DevakI méhében volt, a felsőbb
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bolygók összes félistene eljött, sőt még vártak is, hogy megcsodálhassák
Kr�Qát Csak az ostoba és közönséges ember gúnyolja Ő t ki. Tény, hogy S rt
Kr�Qát az eredeti, kétkarú formájában még az olyan félistenek is szeretnék
látni, mint Brahma és S iva.
A Bhagavad-gitd is megerősíti (7 .25; 9 . 1 1 .), hogy Ő láthatatlan a
gúnyolódó ostoba személyek számára. S rt Kr�Qa Maga mondja a Bhagavad
gitdban (és ezt a Brahma-samhitd is hangsúlyozza), hogy a teste teljesen
lelki, örökkévaló és üdvösséggel teli. Az Ő teste sohasem hasonlítható egy
anyagihoz. Kr�Qa mégis problémát jelent azoknak, akik világi elmével tanul
mányozzák a Bhagavad-gitdt és más, hasonló Védikus Í rást Azok számára,
akik Istent anyagi folyamat által kisérlik megérteni, Kr�Qa csak egy nagy
történelmi személyiség és művelt filozófius. Ő t azonban nem szabad az
emberek közé sorolnunk. Némelyek mégis azt hiszik, hogy Kr�Qának, bár
nagyon hatalmas volt, anyagi testet kellett felöltenie. Végső soron úgy vélik,
hogy az Abszolút Igazság személytelen. Ezért gondolják azt, hogy a
személytelen arculat csupán az anyagi természettel kapcsolatba kerülve ölt
személyes formát Ez a megítélés azonban a Legfelsőbb Ú r materialista
felfogása. Van egy másik spekuláló feltevés is: a tudás kutatói szintén
töprengenek Kr�Qával kapcsolatban, de Őt kevésbé olyan fontosnak vélik,
mint az univerzális formát. Más szóval egyesek azt hiszik, hogy az
Arjunának kinyilvánított visva-rüpa fontosabb Kr�Qa személyes formájánál.
Szerintük az utóbbi csupán a képzelet szülötte, mert az Abszolút Igazság
végső fokon nem lehet személy. S rt Kr�Qa megértésének igazi, transzcen
dentális folyamatáról a Bhagavad-gitd Második Fejezete ír: Kr�i;iáról a
hiteles forrásoktól kell hallani. Ez az igazi védikus folyamat, és akik valóban
a védikus utat követik, azok kizárólag az autentikus forrásoktól hallanak
Kr�Qáról. A hallás ismétlődő folyamata által Kr�Qa nagyon kedvessé válik
számukra.
Min� ahogy már többször tárgyaltuk, Kr�Qát a yoga-mdyd energiája fedi,
.
ezért Ot más nem láthatja, csak az, aki előtt felfedi Magát. Ezt a Védikus
Irodalom is alátámasztja: Az Abszolút Igazságot valóban csak a meghódolt
lélek értheti meg. 1 . A transzcendentalisták a szüntelen Kr�Qa-tudat és az
odaadó szolgálat által visszanyerik lelki szemüket, és megláthatják a Magát
felfedő Kr�Qát. Az ilyen kinyilatkoztatás még a félistenek számára sem
adatott meg, vagyis még nekik is nagyon nehéz megérteniük Őt. Még a
1 .)

yasya deva par<i bhaktir yath<i deve tath<i gurau
tasyaite kathit<i hy arth<i/:I prakásante mahátmana/:I
(Svet. Up. 6.23.)
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lelkileg legfejlettebb félistenek is állandóan abban reménykednek, hogy
egyszer megláthatják Kr�1.1át eredeti, kétkarú formájában.
Végkövetkeztetésképpen tehát annyit bár Kr�1.1a univerzális formájának
megpillantása igen nehéz, és ezért nem lehetséges bárki számára, az eredeti,
személyes, kétkarú Syamasundara formáját még nehezebb megérteni.
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naham vedair na tapasa
na danena na cejyaya
fokya evam-vidho dra$fum
d!$favan asi mam yathd

na-sohasem; aham -Én; vedail) -a Vedák tanulmányozásával; na
sohasem; tapasa-szigorú vezeklések által; na-sohasem; danena-ado
mányozás által; na-sohasem; ca -is; ijyaya-imádat által; sakyal) 
lehetséges; evam-vidhal) -ehhez hasonló; dra${Um -1átni; df$fvdn -1átván;
asi-vagy; mam -Engem; yatha-amint
FORD ÍTÁ S
Amit most transzcendentális szemeddel felfogsz, azt nem lehet
meglátni vagy megérteni csupán a Vedák tanulmányozásával, sem
komoly vezeklések végzésével, sem adományozással, sem rituális imá
dattal. Az efféle folyamatok által lehetetlen eredeti formámban meg
pillantani Engem.
MAGYARÁZAT

Kr�1.1a először négykarú Vi�1.1u formájában jelent meg szülei, DevakI és
Vasudeva előtt, majd átváltozott kétkarú formájába. Az ateisták vagy az
odaadó szolgálatot nélkülöző emberek nagyon nehezen fogják fel ezt a
misztériumot. Sri Kr�1.1a megértése nem egy könnyű feladat azon teológusok
számára, akik a spekuláció segítségével, vagy csupán akadémiai érdekből
tanulmányozták a Védikus Irodalmat. Azok sem érthetik meg Öt, akik
csupán a szokás kedvéért látogatják a templomot, és végeznek áldozatot.
Templomba járásuk ellenére képtelenek Kr�1.1át valójában megismerni. Az
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csak az odaadó szolgálat folyamatával lehetséges, miként ezt Maga Srt
Kr�J.la is kij elenti a következő versben.
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bhaktya tv ananyaya sakya
aham evam-vidho 'rjuna
jnatum dra${Um ca tattvena
prave${Uriz ca parantapa

bhaktya-odaadó szolgálat által; tu-de; ananyaya-anélkül, hogy ez
mással (gyümölcsöző cselekedetekkel vagy spekulálás útján szerzett
tudással) keveredne; fakya�- lehetséges ; aham -Én; e vam -vidha� - ily
módon; arjuna -óh, Arjuna; jnatum- megisme rni ; dra${Um -látni;
tattvena-a valóságnak megfelelően; prave${Um - behatolni; ca-is; para
ntapa-óh, ellenség fenyítője
FORD ÍTÁ S
Ó h, kedves Arjunám, ellenség fenyítője, csakis osztatlan odaadó
szolgálat által lehet Engem igazán megérteni. Egyedül így lehet közvet
lenül meglátni Engem, úgy, ahogyan előtted állok. Ily módon lehet csak
behatolni a Rólam szóló tudás misztériumába.
MAGYARÁZAT

Kr�f.lát csakis az osztatlan, odaadó szolgálat folyamata által lehet
megérteni. Ezt határozottan megmagyarázza ebben a versben, hogy a
Bhagavad-gitat a spekulálás folyamatával felfogni próbáló, jogosítatlan
magyarázók beláthassák: az ilyen munkával csupán idejüket pocsékolják.
Senki sem tudja megérteni Kr�Qát, sem azt, miképpen jelent meg szülei előtt
előbb négykarú formájában, hogy azután egyszerre átváltozzon kétkarú
gyermekké. E vers világosan kijelenti: Őt senki sem láthatja, de a Védikus
Irodalom sokat tapasztalt tanulói több mindent megtudhatnak Róla. Sokféle
szabály és előírás van, s ha az ember egyáltalán meg akarja érteni Kr�Qát,
akkor követnie kell a hiteles könyvekben lefektetett irányító elveket. A
tapasyát vagy önszigort is ezekkel az elvekkel egybehangzóan kell végezni.
Ami pedig az adományozást illeti, magától értetődő, hogy az mindig Kr�f.la
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bhaktáit illeti, akik az Ő odaadó szolgálatában élnek, és a Kr�i:iáról szóló
filozófiát, vagyis a Kr�i:ia-tudatot terjesztik világszerte. A Kr�i:ia-tudat áldás
az emberiség számára. Rüpa GosvamI úgy dicsőítette az Úr Caitanyát, mint
a legönzetlenebb adakozót, mert ingyen osztogatta azt, amit oly nehéz elérni:
a Kr�i:ia iránti szeretetet.
A Védikus Irodalom megerősíti, hogy a bhakti-yogában a kezdő szál'!lára
nagyon fontos a templomi imádat. Ha valaki az előírások szerint eleget tesz
ennek (Indiában minden templomban van egy Mürti, általában Vi�i:iué, vagy
Kr�i:iáé), akkor esélye van a fejlődésre.
Aki a lelki tanítómester vezetése alatt, rendíthetetlen odaadással él a
Legfelsőbb Úrnak, az előtt az Istenség Legfelsőbb Személyisége felfedi
Magát. Viszont aki nem részesül személyesen egy hiteles lelki tanítómester
oktatásában, annak lehetetlen még egy csöppet is megértenie Kr�i:iát. Ez a
vers kifejezetten a tu szót használja, ami arra utal: Kr�i:ia sikeres megértésére
nem lehet más folyamatot használni vagy ajánlani.
Kr�i:ia személyes, kétkarú és négykarú formái teljes mértékben külön
böznek az Arjunának megmutatott ideiglenes visvarüpától. A négykarú
formát Narayai:iának (Vi�i:iunak), a kétkarút pedig Kr�i:iának hívják. Mind
kettő örökkévaló és transzcendentális, ellentétben az Arjunának meg
mutatott univerzális formával, ami ideiglenes. A sudurdarfom („nagyon
nehéz meglátni") szó arra enged következtetni, hogy előzőleg még senki sem
látta azt, de arra is utal: ezt nem is volt szükséges megmutatni a bhaktáknak.
Srt Kr�i:ia mégis látni engedte Arjuna kérésére és a jövőre való tekintettel,
mert ha valaki esetleg Isten inkarnációjának adná ki magát, akkor az
emberek bizonyítékképpen követelhetik majd tőle az univerzális forma
megmutatását.
A visva-rüpa feltárása után Srt Kr�i:ia átváltozik négykarú Narayai:iává,
majd visszanyeri a Saját, természetes, kétkarú alakját. Ez aztjelenti, hogy a
négykarú és a Védikus Irodalom által említett többi forma is mind az eredeti,
kétkarú Kr�i:iából, a mindenség forrásából árad. Kr�i:ia különáll ezektől a
formáktól, és természetesen a személytelen aspektustól is. A Vedák
világosan és érthetően írják, hogy még Maha-Vi�i:iu is, aki a négykarú formák
közül leginkább azonos Kr�i:iával, az Ő egyik kiterjedése. (Maha-Vi�i:iu a
kozmikus óceánon fekszik, és kilélegzésékor testéből pórusain keresztül
megszámlálhatatlan univerzum árad ki, belélegzéskor pedig mind visszatér.)
Az ember ezért kizárólag Kr�i:ia személyes formáját, az Istenség Legfelsőbb
Személyiségét imádja, aki Maga az örökkévalóság, a lelki gyönyör és tudás.
A Bhagavad-gitd megerősíti, hogy ő az eredeti Legfelsőbb Személyiség, az
összes Vi�i:iu forma és inkarnáció forrása ( 1 0.8.).
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A Védikus Irodalom kijelenti: a Legfelsőbb Abszolút Igazság egy
személy, névszerint Kr�i:ia, aki néha Maga is alászáll a Földre. Hasonlóan, a
Srimad-Bhagavatamban is található leírás az Istenség Legfelsőbb Szemé
lyiségének sokféle inkarnációjáról. Ez a mű kihangsúlyozza, hogy Kr�i:ia
nem Isten egyik inkarnációja, hanem Ö Maga az Istenség eredeti Legfelsőbb
Személyisége (kf$1Jas tu bhagavan svayam ; Bhag. 1 . 3.28.). Hasonló
képpen szól Kr�i:ia a Bhagavad-gftaban : „Semmi sem felsőbbrendű az É n
forrnámnál, az Istenség Személyiségénél" (matta}J parataram nanyat; Bg.
7 . 7 .) . Megint másutt ezt olvashatjuk: „É n vagyok az összes félisten eredete"
(aham adir hi devanam ; Bg. 1 0.2.). A Bhagavad-gfta tanításának megér
tése után Arjuna így erősítette meg Kr�i:ia szavait „Most teljesen megértem,
hogy Te vagy az Istenség Legfelsőbb Személyisége, az Abszolút lgaszág,
mindennek oltalma" (param brahma param dhama pavitram paramam
bhavan ; Bg. 1 0. 1 2.).
Meg kell értenünk hát, hogy Isten eredeti formája nem az Arjunának
feltárt visva-rüpa , hanem Maga Kr�i:ia. A sok ezer fejű és karú univerzális
forrna kinyilvánítására azért van szükség, hogy felkeltse azok érdeklődését,
akik nem rendelkeznek Istenszeretettel. Azonban a különféle transzcenden
tális kapcsolatok révén az Istennel szeretetteljes viszonyt folytató tiszta
bhaktákat nem vonzza ez a forma. A Legfelsőbb Személy eredeti alakjában
(mint Kr�i:ia) transzcendentális szeretetet vált ki bhaktáiból. A Srt Kr�i:iával
meghitt baráti viszonyban lévő Arjuna számára ezért inkább félelmetes,
mintsem megnyerő volt az univerzális megnyilvánulás. Arjuna Kr�i:ia
állandó társa, ezért transzcendentális látóképességgel kellett rendelkeznie.
Más szóval nem közönséges ember volt, s ez abból is látszik, hogy az
univerzális forma nem ragadtatta el. A gyümölcsöző tettek által felemelkedni
próbáló személyek talán gyönyörűnek tartják azt, de az odaadó szolgálatban
élők számára Kr�i:ia kétkarú formája a legkedvesebb.
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mat-karma-krt-az Énhozzám irányuló munkát élvezve; mat-para
mab-ami Engem, a Legfelsőbbet illet; mat-bhaktab -az Én B haktám;
sariga-vG1jitab -mentes az előző tettek szennyezödésétől és az elmebeli
spekulációtól; nivairab -ellenségeskedés nélkül; sarva-bhüte$u-minden
élőlénnyel szemben; yab -aki; sab -ő; mam -Hozzám; eti-jön; pdfJ<!a
va-óh, Pai:ic;Iu fia
FORD ÍTÁ S
Kedves Pal}4ava, aki tiszta, odaadó szolgálatomban él, mentesen
előző tetteinek szennyétől és az elmebeli spekulációtól, és barátja
minden élőlénynek - az biztosan eljut Hozzám.
MAGYARÁZAT

Aki el akar jutni a lelki világba, Kiwalokára, hogy ott meghitt kapcso
latban éljen Kr�i:iával, az Istenség Személyiségeinek Legfelsőbbjével, annak
követnie kell ezt a fonnulát, amit Maga a Legfelsőbb ajánl a fenti versben.
Ezt a verset ezért a Bhagavad-gita lényegének tekintik. Ez a mű a
feltételekhez kötött lelkekhez szól, akik azzal a céllal élnek az anyagi
világban, hogy urai legyenek a tennészetnek, és mitsem tudnak az igazi, lelki
életről. A Bhagavad-gita szándéka megmutatni, miképpen értheti meg az
ember a lelki létét és a Legfelsőbb Lelki Személyiséghez fűződő, örökkévaló
kapcsolatát, továbbá azt, hogyan térjen vissza az Istenséghez, vissza az
őshazába. Ez a vers nagyon világosan megmagyarázza, hogy a lelki életben
az odaadó szolgálat folyamatával lehet sikert elérni. Ami a munkát illeti,
minden energiánkat a Kr�i:ia-tudatú tettekre kell fordítanunk. Senkinek sem
szabad más munkát végeznie, kivéve az olyat, ami kapcsolatban áll
Kr�i:iával; ezt hívják kr$1Ja-karmának. Az ember végezhet különféle
cselekedeteket, de nem szabad vonzódnia munkája eredményeihez, mivel az
Kr�i:iát illeti.
Vegyünk példának egy üzletembert hogy a tetteit Kr�i:ia-tudatúvá tegye,
az Ő javára kell a vállalkozásait lebonyolítania. Ha Srt Kr�i:ia a tulajdonos,
akkor Őt illeti a profit élvezete is. Az üzletembernek Kr�i:iának kell ajánlania
a nyereséget, még ha több ezres összegről is van szó. Ez jelenti a
Kr�i:iának való munkát. Ahelyett, hogy az érzékei kielégítése végett egy
felhőkarcolót emelne, építtet egy szép templomot Kr�i:iának, majd beállítja
az Ő Mürtiját, valamint az odaadó szolgálatról szóló hiteles könyvek leírása
szerint megszervezi annak templomi szolgálatát. Ez mind k!$f}a-karma . Az
embernek nem szabad ragaszkodnia munkája eredményéhez, hanem Kr�i:iá-
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nak kell felajánlania. A k!$1Ja-karmához tartozik az is, hogy az ételt fel kell
ajánlani Kr�Q.ának, és csak ennek az áldozatnak a maradékát szabad
fogyasztani. Ha valakinek nem áll módjában templomot építtetnie Kr�l).a
részére, akkor például oly módon is végezhet k!$1Ja-karmát, hogy a
templomát tisztítja. Egy másik kehetőség a kertművelés. A föld tulajdonosai
- Indiában még a szegényebb embereknek is van egy darabka földjük -arra
használják birtokukat, hogy olyan virágot termeljenek, amit majd Srt
Kr�Q.ának ajánlanak fel. A Bhagavad-gltaban Kr�l).a közvetlenül ajánlja a
tulasf növény termelését, aminek levelei nagyon fontosak. A Kilencedik
Fejezet huszonhatodik versében kij elenti: azzal is elégedett lesz, ha valaki
odaadással egy levelet, virágot vagy egy kis vizet ajánl fel Neki. Apatram
(levél) főleg a TulasI levelére utal. Az is k!$1Ja-karma tehát, ha valaki a
Tulasit gondozza és öntözi. Ily módon még a legszegényebb ember is
szolgálhatja Kr�Q.át. Ezek a példák azt mutatják, hogy az ember milyen
módon dolgozhat a Legfelsőbb Úrnak.
A mat-paramalJ. arra a személyre utal, aki Kr�i:iával az Ö legfelső
hajlékán való társulást tekinti az élet legmagasabb tökéletességének. Az
ilyen személy nem kíván az anyagi, felsőbb bolygókra elérni, mint például a
Holdra vagy a Napra, sőt még az univerzum legfejlettebb bolygójára, a
Brahmalokára sem kívánkozik. Öt egyedül a lelki világba való eljutás
vonzza. Ott azonban nem az izzó brahmajyoti ragyogásba kíván beleolvadni,
hanem a legfelsőbb lelki bolygóra, névszerint Kr�i:ialokára, Goloka Vrnda
vanára kíván megérkezni. Teljes ismerettel rendelkezik erről a bolygóról,
ezért más nem érdekli. A mat-bhaktalJ. szó arra utal, hogy ő az odaadó
szolgálattal, főleg annak kilenc folyamatával foglalja le magát hallás,
vibrálás, emlékezés, imádás, a lótuszvirág lábainak szolgálata, imádkozás,
az Úr parancsainak végrehajtása, barátkozás Ővele és végül meghódolás
Őelőtte minden tulajdonunkkal. Az ember végezheti e kilenc folyamat
mindegyikét, vagy csak nyolcat, hetet stb., de legalább egyet - és ezáltal
biztosan tökéletessé válik.
A sariga-varjital]. kifejezés nagy jelentőségű. Az embernek nem szabad
társulnia olyan személyekkel, akik Kr�i:ia ellen vannak. Ezalatt nemcsak
azokat értjük, akik ateisták, hanem azokat is, akik vonzódnak a gyümölcsöző
cselekedetekhez és az elmebeli spekulációhoz. Srtla Rupa GosvamI ezért a
következőképpen fogalmazza meg a tiszta odaadó szolgálatot a Bhakti
rasamrta-sindhu című könyvében ( 1 . 1 . 1 1 . ):
anyabhild$ita-fonyam jnana-karmady-anavrtam
anukülyena kr$1JdnuSflanam bhaktir uttama
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E vers szerint, aki szeplőtlen odaadó szolgálatot kíván végezni, annak
mentesnek kell lennie mindenféle anyagi szennyeződéstől és az olyan
személyek társaságától, akik a gyümölcsöző cselekedetek és az elmebeli
spekuláció rabjai. Tiszta odaadó szolgálatról tehát akkor beszélhetünk,
amikor az ember megszabadult az ilyen nemkívánatos társaságtól és az
anyagi vágyak szennyeződésétől, továbbá a kedvező módon műveli a
Kr�i:iáról szóló tudást. Az embernek nem hátrányosan, hanem kedvezően,
eredményesen kell Kr�i:iára gondolnia, és úgy kell az Ő számára cselekednie
(dnukülyasya sarikalpal} pr<itikülyasya varjanam ). Karilsa például mindig
Kr�i:iára gondolt, de ellenségként. Állandóan, már Kr�i:ia születésétől fogva
azon fáradozott, miképpen ölje meg Őt. Sokféle tervet agyalt ki, de minden
szándéka kudarcot vallott, így hát újra és újra az Úrra gondolt. Ennek
következtében munkája, evése és pihenése közben is Kr�i:ia-tudatú volt -ám
egyáltalán nem kedvező módon. Ezért Karilsa annak ellenére, hogy
elméjében napi huszonnégy órán át, folyton-folyvást Kr�i:iával foglalkozott,
mégis démonnak számított, így az Úr végül is megölte. Természetesen, akit
Kr�i:ia megöl, az azon nyomban felszabadul. A tiszta bhaktának azonban
nem ez a célja. Ő ugyanis még a felszabadulást vagy a legfelsőbb lelki
bolygó, a Goloka Vrndavana elérését sem akarja. Bárhol is legyen, Kr�i:ia
szolgálata egyetlen vágya.
Kr�i:ia hívei mindenkivel barátságosak. Ezért mondja ez a vers, hogy egy
bhaktának nincsen ellensége. Hogyan lehetséges ez? A Kr�i:ia-tudatban élő
bhakta tudja, hogy csupán a Kr�i:ia iránti odaadó szolgálat szabadíthatja meg
az embert az élet minden problémájától. Erről már személyes tapasztalatot
szerzett, és ezért azon fáradozik, hogy a Kr�i:ia-tudatot megismertesse az
emberi társadalommal. A történelem sok példával szolgál az Úr olyan
híveiről, akik az életük kockáztatása árán is terjesztették az Isten-tudatot.
Erre jól ismert példa az Úr Jézus Krisztus élete. Őt az abhakták keresztre
feszítették, mert életét az Isten-tudat terjesztésének szentelte. (Természe
tesen hiba lenne Őt halottnak hinni!) Indiában is sok hasonló eset történt,
mint például Thakur Haridasé. Miért ilyen nagy a kockázat? Azért, mert ők
az Isten-tudatot akarták terjeszteni, és ez nagyon nehéz. A Kr�i:ia-tudatú
személy tisztában van azzal, hogy az emberi szenvedés a Kr�i:iához fűződő
kapcsolatunk elfeledésének tudható be. Tudja, hogy a társadalomnak úgy
teheti a legnagyobb szolgálatot, ha megszabadítja embertársát az összes
materiális problémától. Így szolgálja egy tiszta bhakta az Urat. Képzeljük
csak el, mennyire kegyes Kr�i:ia ahhoz, aki az Ő szolgálatában és az Ő
kedvéért mindent megkockáztat! Az ilyen személy teste elhagyása után
minden bizonnyal a legfelsőbb lelki bolygóra jut
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Összefoglalva: Srt Kr�r.ia az, aki az ideiglenes megnyilvánulást, vagyis az
univerzális és a mindent elpusztító idő formáját, sőt a négykarú Vi�r.iu alakot
is megmutatta. Ezért Kr�r.ia az eredete minden megnyilvánulásnak. Helyte
len az az elmélet, melyszerint a visva-rüpa , vagy pedig Vi�r.iu lenne Isten
eredeti formája, Kr�r.ia pedig csupán az inkarnációjuk. Srt Kr�r.ia az eredete
minden anyaginak és lelkinek. Sok százezernyi különféle Vi�r.iu inkarnációja
létezik, de egy bhakta számára az eredeti kétkarú Syamasundara ( Kr�r.ia) a
legfontosabb. A Brahma-samhita szerint, aki szeretettel és odaadással
vonzódik ehhez a formához, az csak Őt látja a szívében mindig1 . Meg kell
értenünk tehát ennek a fejezetnek az a legfőbb mondanivalója, hogy Kr�r.ia
formája a legfelsőbb és legfontosabb.
1 .) premc11'jja na-cchurita-bhakti vilocanena
santalJ sadaiva hrdeye$U vilokayanti
yam syámasundaram acintya-guf.la-svanipam
govindam ádi-puru$am tam aham bhajámi
(Bs . 5 . 38.)

Ily módon végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srtmad-Bhaga
vad-gita tizenegyedik fejezetéhez, melynek címe: Az univerzális forma.
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Az odaadó szolgálat

1. VERS

arjuna uvdca
evam satata-yuktd ye
bhaktds tvdm paryupdsate
ye cdpy ak$aram avyaktam
te$dlil ke yoga-vittamd}J
arjuna uvdca -Arjuna mondta; evam -ily módon; satata -mindig;
yukta}J-foglalkozva; ye-azok; bhakta}J -bhakták; tvdm -Téged; paryu
pdsate-megfelelően imádnak; ye-azok; ca-is; api-ismét; ak$aram-az
érzékszerveken túl; avyaktam-megnyilvánulatlan; te$dm -közülük; ke
ki; yoga-vittamd}J - a legtökéletesebb
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Arjuna így kérdezett:
Ki tekinthető tökéletesebbnek: aki mindig megfelelően imád Téged az
odaadó szolgálatban, vagy aki a személytelen Brahmant, a megnyilvá
nulatlant imádja?
MAGYARÁZAT

SrI Kr�1.1a az eddigiekben beszélt a személyes, a személytelen, valamint az
univerzális aspektusról, s ezenkívül leírást adott a különféle bhaktákról és
yogikról. A transzcendentalistákat általában két csoportra lehet osztani. Az
imperszonalisták tagadják Isten és a lélek személyiségét, a perszonalisták
pedig a lélek személyességét hirdetik. A perszonalista bhakta minden
energiáját a Legfelsőbb Úr szolgálatába állítja. Az imperszonalista ellenben
nem közvetlenül szolgálja Kr�1.1át, hanem a személytelen, megnyilvánulatlan
Brahmanon meditál.
Ebben a fejezetben fény derül arra, hogy az Abszolút Igazság megvaló
sításának különféle folyamatai közül a bhakti-yoga , magyarul az odaadó
szolgálat a legjobb. Ha az ember az Istenség Legfelsőbb Személyiségének
társaságát óhajtja, akkor el kell kezdenie ezt a folyamatot Akik a Legfelsőbb
Urat az odaadó szolgálat által közvetlenül imádják, perszonalistáknak
hívjuk. lmperszonalisták alatt pedig azokat értjük, akik a személytelen
Brahmanon meditálnak. Arjuna most azt kérdezi: a kettő közül melyik a
jobb? Az Abszolút Igazság megvalósítására különféle folyamatok léteznek,
de Km1a ebben a fejezetben kifejti, hogy az összes közül a bhakti-yoga ,
vagyis az Iránta végzett odaadó szolgálat a legjobb. Ez a legközvetlenebb és
egyben a legkönnyebb mód az Istenség társaságának elnyerésére.
A Második Fejezetben az Úr megmagyarázza, hogy az élőlény nem
azonosítltató az anyagi testével; igazi valója a lelki szikra, amely része az
Abszolút Igazságnak. A Hetedik Fejezetben azt mondja az élőlényről, hogy
az a Legfelsőbb Egész szerves része, ugyanakkor azt ajánlja, hogy az ember
minden figyelmét teljesen az Egészre irányítsa. A Nyolcadik Fejezet arról
szól, hogy bárki legyen is az, ha a halál pillanatában Kr�1.1ára gondol, akkor
azonnal az Ő lakhelyére, a lelki világba kerül. A Hatodik Fejezet végén
pedig az Úr megjegyzi: az összes yogI közül azt tartja a legtökéletesebbnek,
aki szívében mindig Őrá gondol. Látltatjuk tehát, hogy az egész Bh aga vad
gfttin keresztül a Kr�1.1a iránti személyes odaadást ajánlják, mint a lelki
megvalósítás legmagasabb szintjét. Ennek ellenére vannak olyan emberek,
akiket mégis inkább Kr�1.1a személytelen brahmajyoti ragyogása vonz. Ez az
Abszolút Igazság mindent-átitató aspektusa, a megnyilvánultalan, amely túl
van az érzékszervek hatósugarán.
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Arjuna azt szeretné tudni, hogy a két transzcendentalista közül melyiknek
a tudása tökéletesebb. Így (más szavakkal) saját helyzetét kívánja tisztázni,
mivel öt a személytelen Brahman nem vonzza, csak Kr�1.1a személyes
formája. Tudni szeretné tehát, helyesen választott-e. A Legfelsőbb személy
telen aspektusán való meditálás nagy problémát jelent az anyagi és a lelki
világban egyaránt. A valóságban képtelen az ember tökéletesen felfogni az
Abszolút Igazság személytelen arculatát. Arjunának ezért az a véleménye,
semmi értelme az ilyen időpocsékolásnak. A Tizenegyedik Fejezetben
olvashattuk: Arjuna azt tapasztalta, hogy az a legjobb, ha Kr�1.1a személyes
formájához ragaszkodik, mert így egyidejűleg az összes többit is megértheti,
s ráadásul a Kr�1.1a iránti szeretete is háborítatlan marad.
Arjuna e fontos kérdése tisztázni fogja az Abszolút Igazság személyes és
személytelen fölfogása közötti különbséget.
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fri bhagavan uvaca
mayy avesya mano ye mam
nitya-yukta upasate
fraddhaya parayopetas
te me yuktatama matal)

sri bhagavan u vaca -az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
mayi-Rajtam; avesya -rászögezve; manal) -elme; ye-aki; mam 
Engem; nitya-mindig; yuktal) -foglalkozik; upasate-imád; fraddhaya
hittel;paraya-transzcendentális; upetal) -elfoglalja magát; te-őket; me
Enyém; yuktatmal) -legtökéletesebb; matal) -vélem
FORD ÍTÁ S
A Magasztos Ú r szólt:
Aki elméjét személyes formámra rögzíti, s mi11dig nagy, transz
cendentális hittel imád Engem, azt a legtökéletesebbnek tekintem É n.
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Arjuna kérdésére Kr�i:ia világos választ ad: az tekinthető a yogában a
legtökéletesebbnek, aki az Ö személyes formájára összpontosít, s hittel és
odaadással imádja Öt Aki ily módon Kr�i:ia-tudatú, annak tettei nem
anyagiak, mert mindent Kr�i:táért tesz. A tiszta bhakta állandóan aktív, és
bármit is végezzen - néha mantrázik, vagy énekel, néha Kr�i:iáról hall, vagy
Róla szóló könyvet olvas, esetleg prasadát főz, vagy elmegy a piacra venni
valamit Kr�i:iának, néha a templomot takarítja, vagy az edényeket mosogat
ja -, egyetlen percet sem képes eltölteni Kr�i:ia-tudatú tettek nélkül. Az
ilyen cselekvés teljes samadhiban történik.
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ye tv ak$aram anidesyam
avyaktam paryup<isate
sarvatra-gam acintyam ca
küfastham acalam dhruvam
sanniyamyendn"ya-gr<imam
sarvatra sama-buddhayalJ
te pr<ipnuvanti m<im eva
sarva-bhüta-hite rat<i/J
ye- akik; tu-de; ak$aram -az érzékszervek felfogásán túl; anirde
syam -határozatlan; avyaktam -megnyilvánulatlan; paryup<isate-telje
sen lefoglalva; sarvatra-gam -mindent-átható; acintyam -felfoghatatlan;
ca -is; küfastham középpontban; aca/am-mozdíthatatlan; dhruvam
szilárd; sanniyamya- szabályozva; indriya-gr<imam-az összes érzéket;
sarvatra-mindenhol; sama-buddhayalJ -egyenlö beállítottságú; te-ök;
pr<ipnuvanti -elém ek; m<im-Engem; eva -bizonyára; sarva -minden;
bhüta- élőlény; hite -jólétéért; rat<i/J -szorgoskodó
-
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FORD ÍTÁ S
De akik az érzékek szabályozásával, s azáltal, hogy egyenlőek
mindenkivel szemben, teljesen az Abszolút Igazság személytelen aspek
tusát, a megnyilvánulatlant imádják, amely túl van az érzékek felfogá
sán, s mindent-átható, felfoghatatlan és mozdulatlan, az ilyen szemé
lyek, akik mindenki jólétéért fáradoznak - végül is elérnek Engem.
MAGYARÁZAT

Végtére azok is elérik a Legfelsőbb Célt, Srt Kr�Qát, akik nem közvet
lenül imádják a Legfelsőbb Személyt, hanem egy közvetett folyamat által
próbálják elérni. Erről a Bhagavad-gít<i másutt is szól: „Sok-sok születés
után a bölcs ember védelmet keres Nálam, tudván, hogy Vasudeva minden."
(Bg. 7. 1 9.) Tehát amikor az ember a sok-sok élete alatt teljes tudást gyűjtött
össze, akkor meghódol az Úr Kr�Qa előtt. Ha e vers alapján kívánja valaki
megközelíteni az Istenséget, akkor fegyelmeznie kell az érzékszerveit, és
mindenkit szolgálva, minden lény boldogságáért kell fáradoznia. Ebből
következik: minden esetben az Úr Kr�Qa kell hogy legyen a cél, különben szó
sem lehet tökéletes megvalósításról. Gyakran felettébb sok tapasyára van
szükség ahhoz, hogy az ilyen transzcendentalista végül is teljesen meg
hódoljon Őelőtte.
Az embernek fel kell hagynia az érzéki tettekkel (a látással, hallással,
ízleléssel, cselekvéssel stb.) annak érdekében, hogy az egyéni lélekben
érzékelni tudja a Felsőlelket. Ezután rájön majd, hogy a Legfelsőbb Ulek
mindenhol jelen van. Ezt megvalósítva nem fog többé gyűlölni egy élőlényt
sem, és nem tesz majd különbséget az ember és a többi lény között, mert csak
a lelket látja, nem pedig a külső burkolatot. Azonban a közönséges ember
számára ez az imperszonalista megvalósítási folyamat nagyon nehéz.

5. VERS
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k/efo 'dhikataras te$<im
avyakt<isakta-cetas<im
avyakt<i hi gatir du})kham
dehavadbhir av<ipyate
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k/e.fo� -nehézség; adhikatara� -még nehezebb; te$dm -közülük;
avyakta -megnyilvánulatlan; asakta -vonzódva; cetasam -akiknek e lmé
je; a vyakta-megnyi1vánu1atlanhoz; hí-bizonyára; gatib-fejlődés; du
�kham-fáradságos; dehavadbhib -a megtestesülteké; avapyate-e1érni
FORD ÍTÁ S
Rendkívül nehéz előrehaladniuk azoknak, akiknek elméje a Legfel
sőbb személytelen, megnyilvánulatlan aspektusához vonzódik. Ezen az
úton mindig nagyon fáradságos az előrejutás a megtestesült lények
számára.
MAGYARÁZAT

A transzcendentalistáknak azt a csoportját, amely a Legfelsőbb Úr
személytelen, megnyilvánulatlan és felfoghatatlan arculatához vonzódik,
jiidna-yogfknak nevezzük, míg a bhakti-yogfk azok, akik teljesen Kr�i;ta
tudatúak, és az Úr odaadó szolgálatában élnek. Ez a vers határozottan
különbséget tesz a két yoga között. A jfiana-yoga folyamata - habár
végül ugyanahhoz a célhoz vezet - felettébb nehéz, míg a bhakti-yoga ,
vagyis az Istenség Legfelsőbb Személyiségének közvetlen szolgálata köny
nyebb és természetesebb a megtestesült lélek számára.
Az egyéni lélek különféle testeket ölt magára ősidők óta. Csupán
elméletileg nagyon bajos megértenie, hogy nem azonos a testével. A bhakti
yogl ezért Kr�i;ta Mürtij át imádja, mert így pozitív módon képes alkalmazni a
testi felfogást, amitől az elmének nehéz megszabadulnia. Természetesen az
Istenség Legfelsőbb Személyisége formájának templomi imádata nem
bálványimádás. A Védikus Irodalom tanúskodik amellett, hogy az imádás
kétféle lehet: sagwJa (amikor a Legfelsőbbet, mint személyes jellemekkel
rendelkezőt imádjuk) és nirgu1Ja (amikor az imádat a Legfelsőbb személy
telen, jellemek nélküli aspektusára irányul). A templomi Mürti imádat
sagu1Ja , mert az Urat ott anyagi tulajdonságok helyettesítik. Az Úr formája
ennek ellenére nem anyagi, bár olyan anyagi tulajdonságú elemek képviselik,
mint például márvány, fa vagy olajfesték. Ő abszolút természetű. Erre jól
rávilágít a következő példa: Ha leveleinket az utcákon található postaládába
tesszük, akkor minden különösebb probléma nélkül célba érnek. Azzal
viszont semmire sem megyünk, ha a küldeményeket a postahivatal által nem
hitelesített ládába vagy egy utánzat ládába helyezzük. Hasonlóan, Istennek
van egy hitelesített képviselője s ez az arca-vigraha (Mürti), ami a
Legfelsőbb Úr inkarnációja. Isten ezen keresztül tudomásul veszi az
emberek szolgálatát. Az Úr mindenható, ezért az arca-vigraha inkar-
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nactoJan keresztül képes elfogadni a bhakta szolgálatát, hogy ezzel is
könnyítsen az emberen, akinek léte feltételekhez kötött
Egy bhakta számára tehát nem nehéz a Legfelsőbb azonnali és közvetlen
megközelítése. A személytelen lelki megvalósítás útját járóknak azonban ez
felettébb megerőltető. Az olyan védikus könyveken keresztül, kell meg
ismerniük a Legfelsőbb megnyilvánulatlan képviselőjét, mint az Upani$á
dok valamint jól meg kell tanulniuk szankszritul, meg kell érteniük az
érzékelhetetlen érzéseket - s ráadásul mindezt meg is kell valósítaniuk. Ez
egyáltalán nem könnyű a közönséges ember számára. Az odaadó szolgálatot
végző, Kr�Q.a-tudatú személy pedig nagyon egyszerűen képes megvalósítani
az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, csupán azáltal, hogy a hiteles lelki
tanítómester vezetése szerint él, rendszeresen hódolatát ajánlja a Mürti előtt,
az Úr dicsőségéről hall, és a Neki felajánlott étel maradékait fogyasztja.
Kétségtelen, hogy az imperszonalisták szükségtelenül olyan nehéz utat
választanak, ami magában hordja azt a kockázatot, hogy végül mégsem
lesznek képesek megvalósítani az Abszolút Igazságot A perszonalisták
ezzel szemben minden veszély, nehézség és probléma nélkül, közvetlenül
elérik a Legfelsőbb Személyiséget A Srimad-Bhagavatam hasonlóan írja:
ha az embernek végső soron meg kell hódolnia az Istenség Legfelsőbb
Személyisége előtt (ezt a folyamatot hívják bhaktinak ), ám ha ehelyett egész
életében azon töri magát, hogy megértse: mi a Brahman és mi nem, akkor
csupán még több nehézség lesz az eredmény. Ezért ez a vers azt ajánlja hogy
ne fogjon bele az ember az önmegvalósítás e nehéz folyamtába, mert így a
végső eredmény kétes.
Az élőlény örökkévalóan egyéni lélek, ezért ha a lelki egészbe (a
brahmajyotiba) való beolvadást tűzte ki céljául, akkor eljuthat eredeti
természetének örökkévaló (sat) és tudással teli (cit) jellemeinek megvalósí
tásához, ám a lelki boldogságot (ananda ) nem fogja elérni. Az ilyen, a
jnana-yoga folyamatában nagyon jártas transzcendentalista azonban egy
bhakta kegye által szintén eljuthat a bhakti-yogához , vagyis az odaadó
szolgálathoz. Viszont ennél a foknál a hosszú időn át gyakorolt imperszo
nalista filozófia további nehézségek forrását jelenti számára, mert nehéz
megszabadulnia a személytelenség gondolatától. A megtestesült léleknek
ezért mindig nehéz gyakorolnia és megvalósítania a személytelen filozófiát.
Minden élőlény részlegesen független, és bizonyosak lehetünk affelől, hogy a
megnyilvánulatlan megvalósítása akadálya a transzcendentális gyönyörnek,
ami pedig a lélek természetéhez tartozik. Ezért nem szabad az embernek
belefognia az ilyen folyamatba. Minden egyéni élőlény számára a Kr�va
tudat folyamata a legjobb út, amelybe az odaadó szolgálat teljes elfoglaltsága
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beletartozik. Ha valaki figyelmen kivül akarja hagyni az odaadó szolgálat (a
bhakti-yoga) folyamatát, akkor azt kockáztatja, hogy ateistává fog válni. E
vers szerint az embernek sohasem szabad - főleg ebben a mai korszakban
- arra biztatnia másokat, hogy ahhoz a folyamathoz forduljanak, ahol a
megnyilvánulatlanra, felfoghatatlanra és az érzékszerveken túlira kell
összpontosítani. Az Úr Kr�1.1a tehát nem ajánlja ezt a folyamatot.
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ye tu sarvd!JÍ karmdl)i
mayi sannyasya mat-para}J.
ananyenaiva yogena
mam dhyayanta upasate
te�am aham samuddharta
mrtyu-samsara-sagarat
bhavami na cirat partha
mayy aveSita-cetasam
ye-aki; tu-de; sarv<il)i-minden; karmdl)i-tettek; mayi-Nekem;
sannyasya-feladván; mat-para}J. -Hozzám vonzódván; ananyena-elté
rés nélkül; eva-bizonyára; yogena -az ilyen bhakti-yoga gyakorlása által;
mam -Rajtam; dhyayanta}J. -meditálva; upasate-imádva; te�am -szá
mukra; aham -Én; samuddharta-felszabadító; mrtyu-halál; samsara 
az anyagi lét körforgása; sagarat-az óceánból; bha vami-leszek; na
nem; cirat-hosszú idő; partha -óh, Prtha fia; mayi-Rám; aveSita 
szögezett; cetasam -elméjüek
FORD ÍTÁ S
Ó h, Prthá fia, gyorsan felszabadítom a születés és halál óceánjából
azt, aki minden tettét Nekem felajánlva Engem imád, eltérés nélkül
átadj� magát Nekem, odaadó szolgálatban él, és elméjét Rám szögezve
mindig Rajtam med�tál.
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MAGYARÁZAT

Ez a vers világosan kifejezi, hogy a bhakták nagyon szerencsések, mert az
Úr rövid időn belül felszabadítja őket az anyagi létből. Isten hatalmas, az
egyéni lélek pedig az alárendeltje, ezért a kötelessége, hogy hódoljon az Úr
előtt. A tiszta odaadó szolgálattal ezt megvalósíthatja az ember. Ha pedig
elutasítja, akkor a mayat fogja szolgálni.
Amint az előzőekben már olvashattuk, a Legfelsőbb Urat csakis az
odaadó szolgálat, a bhakti-yoga által lehet igazán méltányolni, ezért az
ember hiánytalan odaadással legyen Őiránta. Km1a eléréséhez szükséges,
hogy az elmét teljesen Őrá szögezzük, s minden munkát kizárólag érte
végezzünk. Az nem számít, hogy mit dolgozik az ember, egy a lényeg - csak
Kr�Qának tegye. Ez az odaadó szolgálat követelménye. A bhakta másra nem
vágyik, csak az Istenség Legfelsőbb Személyiségének kedvébe járni. Életé
nek missziója a Kr�Qának való kedveskedés, ennek érdekében kész minden
áldozatra, mint Arjuna is a kuruk�etrai csatamezőn. A folyamat nagyon
egyszerű: az ember végezze munkáját, ugyanakkor mantrázzon, és énekelje a
mahii-mantrát - Hare Kr�Qa, Hare Kr�Qa, Kr�Qa Kr�Qa, Hare Hare/ Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E transzcendentális hangvib
ráció hatására a bhakta vonzódni fog Sri Kr�Qához, az Istenség Legfelsőbb
Személyiségéhez. Ebben a versben a Legfelsőbb Úr megígéri, hogy
késedelem nélkül kiszabadítja az ily módon cselekvő bhaktát az anyagi lét
óceánjából.
A fejlett G${<iriga-yogik a yoga folyamata által, kívánságuk szerint
bármikor, bármelyik bolygóra eljuthattatják lelküket, mások pedig másféle
módszerekkel érik el ugyanezt. Ami a bhaktákat illeti: ez a vers világosan
kij elenti, hogy róluk Maga az Úr kezeskedik, nem szükséges arra várniuk,
hogy efféle gyakorlatokban váljanak kiválókká annak érdekében, hogy a lelki
világba jussanak. Ezzel kapcsolatban így ír a Var<iha Pur<i1Ja :
nay<imi paramani sthanam arciradi-gatini vin<i
garut/.a skandham <iropya yatheccam aniv<irital)

Ennek a versnek a következő a magyarázata: a bhaktának nem szükséges
az G$f<iriga-yogát gyakorolnia ahhoz, hogy a teste elhagyása után elérhesse a
lelki bolygókat. Erről a Legfelsőbb Úr kezeskedik. A Bhaga vad-git<i e
versében érthetően kij elenti: Ő Maga lesz a felszabadító. Miként a
gyermekről a szülei teljes mértékben gondoskodnak, s így az ő helyzete
biztonságos, így egy bhaktának sem kell arra törekednie, hogy a misztikus
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yoga folyamatával eljusson más bolygókra. Ehelyett a Legfelsőbb Úr
kegyesen eljön GaruQa, a madártestű hordozója vállán, és nyomban
felszabadítja bhaktáját az anyagi létből. Az óceán vizében vergődő ember
nek nincsen esélye az életben maradásra, még akkor sem, ha kiváló úszó, és
nagyon keményen is küzd. Ha egy arra járó hajó kimenti, akkor azonban
szerencsésen megmenekül. Az Úr hasonló módon szabadítja ki bhaktáját az
anyagi létből. Csupán arra van szükség, hogy az ember gyakorolja a Kr�i;ia
tudat viszonylag könnyű folyamatát, és teljesen lefoglalja magát az odaadó
szolgálatban. Az értelmes embernek mindig ezt a folyamatot kell előnyben
részesítenie a többi úttal szemben. A N<ir<iya1J.iya az alábbi verssel erősíti
meg ezt
y<i vai s<idhana-sampatti-puru$<irtha-catu${aye
tay<i vin<i tad-<ipnoti naro n<ir<iyalJ.<iSrayal].
E vers szerint az embernek nem szabadna a gyümölcsöző cselekvés
különböző folyamatait űznie, sem az elmebeli spekuláció által művelni
tudást. Aki odaadóan szolgálja a Legfelsőbb Személyiséget, az minden
külön erőfeszítés nélkül képes elérni a más yogafolyamatokból, spekuláció
ból, rituációból, áldozatokból, adományozásokból stb. származó eredmé
nyeket. Ez az odaadó szolgálat különleges áldása.
Az Úr bhaktája Kfg1a Szent Neveinek vibrálása által (Hare Kr�i;ia, Hare
Kr�i;ia, Kr�i;ia Kr�i;ia, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare) képes könnyen és boldogan elérni a legvégső célállomást, amire
semmilyen más vallási folyamat nem képes. A Bhagavad-git<i végkövet
keztetése így hangzik:
sarva-dharm<in parityajya m<im ekam saralJ.arh vraja
aham tv<irh sarva-papebhyo mok$ayi$y<imi ma sucal].
„Add fel a vallás minden változatát, s hódolj meg egyedül Énelőttem! Én
megszabaditlak minden bűnös visszahatástól, ne félj!" (Bg. 1 8 . 66.) Az
ember tehát adjon fel minden más önmegvalósítási folyamatot, és kizárólag
odaadó szolgálatot végezzen a Kr�i;ia-tudatban. Ez képessé teszi majd
legmagasabb tökéletességének elérésére. A bhaktának előző életei bűnös
tettei miatt sem kell aggódnia, mert a Legfelsőbb Úr teljesen a gondját viseli.
Ezért ne próbálkozzék senki haszontalanul, hogy felszabadítsa magát a lelki
megvalósítás által, hanem ehelyett keressen menedéket a Legfelsőbb
Mindenható Istenségnél, Kr�i;iánál. Ez az élet legmagasabb tökéletessége.
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mayy eva mana <idhatsva
mayi buddhim nivefoya
nivasi$yasi mayy eva
ata ürdhvam na samsayalJ

mayi- Rám; eva -bizonyára; manalJ-elme; <idhatsva-rögzítsd;
mayi-Énrám; buddhim -értelmet; nivesaya -alkalmazd (vonatkoztasd);
nivasi$yasi-tartózkodni fogsz; mayi-Velem; eva-bizonyára; atalJ
ezért; ürdhvam-fel; na-sohasem; samsayalJ -kétség
FORD ÍTÁ S
Elmédet szögezd Rám, az Istenség Legfelsöbb Személyiségére, és
Velem kapcsolatban használd minden értelmedet; így kétségtelen, hogy
mindig Velem fogsz élni.
MAGYARÁZAT

Aki az Úr Krg1át odaadással szolgálja, az közvetlen kapcsolatban él Vele,
s így semmi kétség afelől, hogy helyzete már kezdettől fogva transzcenden
tális. A bhakta nem az anyagi síkon, hanem Kr�i;iában él.
Az Úr Szent Neve nem különbözik Magától az Úrtól, így amikor a bhakta
a Hare Kr�i:ia mantrát vibrálja, akkor Kr�i:ia és az Ő belső energiája (Hara) a
bhakta nyelvén táncolnak. Amikor a · bhakta ételt ajánl fel Kr�i;iának, Ő
azonnal elfogadja azt, és a maradékot később elfogyasztó bhakta ily módon
Kr�i;iával telítődik. Aki nem végzi maga is ezt a folyamatot, az nem érti meg
ezeket a dolgokat még annak ellenére sem, hogy a Bhagavad-gft<i és más
Védikus Írások ezt a folyamatot ajánlják.
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atha cittam samádhatum
na saknO$Í mayi sthiram
abhyása-yogena tato
mám iccháptum dhanafljaya
atha-ha; cittam -elmét; samádhátam-rögzítve; na -nem; $akno$i
képes; mayi-Rám; sthiram-rögzített; abhyása-gyakorlat; yogena 
odaadó szolgálat által; tatalJ,-ezért; mám -Engem; icchá-vágy; áptum 
kapni; dhanafljaya -óh, Arjuna
FORD ÍTÁ S
Kedves Arjunám, gazdagság meghódítója, ha képtelen vagy elmédet
eltérés nélkül Rám szögezni, akkor kövesd a bhakti-yoga szabályozó
elveit. Ily módon majd felébred a vágy benned, hogy elérj Engem.
MAGYARÁZAT

Ez a vers a bhakti-yoga két különböző fajtáját említi. Az elsőbe azok
tartoznak, akiket transzcendentális szeretetük által már tényleges kötelék
füzi Kr�i;iához, az Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez. A második fajtába
azok sorolhatók, akik még nem érték el ezt a szintet Az ő számukra
különféle előírások és szabályok vannak, melyeket követve végül eljutnak a
Sn Kr�i;ia iránti vonzódás síkjára.
A bhakti-yoga az érzékszervek megtisztítását jelenti. Az anyagi létben
ugyanis mindig befertözöttek, mert az ember materiális élvezetekre használ
ja őket. Azonban a bhakti-yoga gyakorlásával megtisztithatóak, és az ilyen
érzékszervekkel már közvetlen kapcsolatot lehet teremteni a Legfelsőbb
Úrral.
Az anyagi létben általában mindig szolgál valakit az ember, de ez nem
szeretetteljes, csupán a pénzszerzés kedvéért történik. A mester nem szereti
inasát, csak elvárja és megfizeti a szolgálatait. Az anyagi síkon tehát szó
sincs szeretetről. A lelki élethez azonban elengedhetetlenül szükséges a
tiszta szeretet síkjának elérése, melyet a jelenlegi érzékszerveinkkel végzett
odaadó szolgálattal lehet megvalósítani. Ez az Istenszeretet még szunnyadó
állapotban van mindenki szívében, és - befertőzödvén az anyagi társulástól
- eltérő módon nyilvánul meg. Tehát az egész folyamat abból áll, hogy meg
kell tisztulnunk az anyagi szennytől, és fel kell élesztenünk a Kr�i;ia iránti,
természetes, lappangó szeretetünket. Egy arra hivatott lelki tanítómester
irányítása alatt, a bhakti-yoga szabályozó elveinek betartása végett az
embernek követnie kell bizonyos szabályokat korán kelés, fürdés, mantrá-
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zás és imádkozás a templomban, virágok gyűjtése és felajánlása a Mürtinak,
főzés a Mürti számára, prasad fogyasztás stb. Sokféle szabály és előírás van,
amit a tanítványnak be kell tartania. Ezenkívül ajánlatos a tiszta bhakták
ajkairól állandóan hallgatni a Bhagavad-gita és a Srimad-Bhagavatam
tanítását. Ez a gyakorlat bárkit eljuttathat az Istenszeretet szintjére, ahonnan
biztosan tovább halad Isten lelki birodalmába. A lelki tanítómester vezetése
alatt a szabályok és előírások betartásával gyakorolt bhakti-yoga tehát
biztosan eljuttatja az embert az Istenszeretet síkjára.
10. VERS
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abhyase 'py asamartho 'si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmd1JÍ
kurvan siddhim avapsyasi

abhyase-a gyakorlásban; api-még; asamartha�-képtelen; asi-vagy;
mat-karma-az Én munkám;parama�-a legfelsőbb; bhava-leszel; mat
artham -az Én kedvemért; api-habár; karmd1Ji-tetteket; kurvan-végre
hajtva; siddhim -tökéletességet; avapsyasi-fogsz elérni
FORD ÍTÁ S
Ha nem tudod gyakorolni a bhakti-yoga szabályait, akkor próbálj
csak Nekem dolgozni, mert ha É rtem cselekszel, akkor majd eléred a
tökéletes szintet.
MAGYARÁZAT

Aki képtelen egy lelki tanítómester vezetése alatt a bhakti-yoga sza
bályozó elveit követni, az még mindig elérheti a tökéletes szintet, ha a
Legfelsőbb Úrnak dolgozik. Hogy miképpen kell végezni ezt a munkát, azt a
Tizenegyedik Fejezet ötvenötödik verse már megmagyarázta.
Ha valaki képtelen a bhakti-yoga szabályozó elveinek közvetlen gyakor
lására, akkor szimpatizáljon a Kr�1.1a-tudat terjesztésével. Sok bhakta
fáradozik a Kr�1.1a-tudat közzétélelével, s neki� támogatásra van szükségük.
Minden törekvés igényel valamelyes szervezést, valamennyi tökét, földet és
fáradságot. Egy üzleti vállalkozáshoz hasonlóan Kr�1.1a szolgálatában is
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szükség van lakóhelyre, pénzre, munkára és szervezésre, hogy a tanítás
terjedhessen. Az egyetlen különbség abból áll, hogy az üzletelő materialistát
érzékei kielégítésének vágya hajtja. Ugyanaz a munka azonban lelkivé válik,
ha Kr�1.1a kielégítéséért végzi az ember. Ha van elegendő pénze, akkor a
Kr�1.1a-tudat terjedése érdekében segíthet egy irodaépület vagy egy templom
felépítésében, vagy a Kr�1.1a-tudatú irodalom nyomtatásában. Sokféle terüle
ten könnyíthet az ember, csak akarnia kell. Ha valaki képtelen munkájának
teljes eredményét felajánlani, akkor legalább egy bizonyos százalékát szen
telje a Kr�1.1a-tudat terjesztésére. A Kr�1.1a-tudat ügyének önkéntes szolgálata
segíteni fogja az Istenszeretet síkjának elérésére, ahol az ember tökéletessé
válik.
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athaitad apy afokto 'si
kartum mad-yogam asrita}J.
sarva-karma-pha/a-tydgam
tatai;. kuru yatdtmavdn

atha még ha; etat-ezt; api-is; afokta}J. -képtelen; asi-vagy;
kartum -végezni; mat-Nekem; yogam -odaadó szolgálatot; dfrita}J.
menedék; sarva-karma-minden tett; pha/a-eredmény; tydgam -lemon
dani; tata}J.-ezért; kuru -tegyél; yata-dtmavan-az önvalóban gyökerező
-

FORD ÍTÁ S
Ha képtelen vagy ilyen tudatban dolgozni, akkor próbálj lemondani
munkád minden gyümölcséröl, s horgonyozz az önvalóban.
MAGYARÁZAT

Előfordulhat, hogy társadalmi, családi, vallási vagy más akadályok miatt
az ember képtelenné válik még arra is, hogy szimpatizáljon a Kr�1.1a-tudat
terjesztésének munkájával. Ha közvetlenül venne részt a Kr�1.1a-tudatú
tettekben, akkor ezzel kivívná családja tiltakozását, vagy más akadályok
merülnének fel. Az ilyen embernek azt ajánlják, hogy áldozza fel tettei
összegyülemlett eredményét valami jó célra. A Védikus Irodalom részletes
leírást közöl sokféle áldozatról és a különleges munka (pumundi) sajátságos
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szerepéről, amikor az ember előző tetteinek gyümölcsét használja fel. A z ily
módon cselekvő fokozatosan elérheti a tudás szintjét. Arra is akad példa,
hogy valaki ( akit még a Kr�i:ia-tudatú tettek sem érdekelnek) jótékonykodik
egy kórház vagy más társadalmi intézmény javára, és ezáltal lemond
munkája gyümölcseiről, melyekért különben keményen megdolgozott. A
fenti vers is ajánlja ezt, mert a munka gyümölcsének feladását gyakorolván
az ember fokozatosan, de biztosan megtisztítja elméjét, s ezen a szinten már
képes lesz megérteni a Kr�i:ia-tudatot. Természetesen a Kr�i:ia-tudatú
személy nem függ semmilyen más tapasztalattól, mivel képes önmaga
megtisztítani az elmét, de ha valaki - bizonyos akadályoknál fogva képtelen közvetlenül a Kr�i:ia-tudat szerint élni, akkor próbáljon legalább
megválni munkája gyümölcsétől. Ebből a szempontból nézve elfogadható a
társadalmi, nemzeti stb. szolgálat is, hogy ezáltal az ember elérhesse egy
napon a Legfelsőbb Úrhoz irányuló, tiszta odaadó szolgálatot. A
Bhagavad-gftfi ezzel kapcsolatban ezt írja: ha valaki elhatározta, hogy
áldozatot hoz a Legfelsőbb Célnak, akkor - még ha előzőleg nem is tudta az ilyen cselekedetek által fokozatosan megérti, hogy Kr�i:ia a Legfelsőbb
(yata}J pravrttir bhütanam ; Bg. 1 8.46.).
12. VERS
� ""
�
�' rg: ijf;rl{+�:rnn�if1�1„.

"' 1
FI�
1titHf

„.�1�1ct1��1·1�€Qt•i141RH„rij('(

1 1� � 1 1

freyo hi jnanam abhyasaj
jnanad dhyanam visi$yate
dhyanat karma-phala-tyagas
tyagac chantir anantaram
freya}J -jobb; hí-bizonyára; jnanam -tudás; abhyasat-gyakorlás
által; jnanat-a tudásnál Uobb); dhyanam -meditáció; viSi$yate-felül
múlja; dhyanat-a meditációnál; karma-pha/a-tyaga}J-a munka gyümöl
cseiről való lemondás; tyagat-(az ilyen) lemondás által; Stinti}J -béke;
anantaram-azután
FORD ÍTÁ S
Ha ezt sem tudod megtenni, akkor fogj a tudás művelésébe. A
meditáció azonban jobb a tudásnál, a meditációnál pedig a munka
gyümölcseiről való lemondás, mert ezáltal lelki nyugalomhoz jut az
ember.
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MAGYA RÁZAT

Miként az előző versekben olvashattuk, kétféle odaadó szolgálat létezik:
1 .) a szabályozó elvek szigorú betartása, 2.) teljes vonzódás és spontán
szeretet az Istenség Legfelsőbb Személyisége iránt. Akik tényleg nem
képesek követni a Kr�Qa-tudat elveit, azok számára jobb a tudás művelése,
mert annak segítségével megérthető az ember igazi helyzete. A tudás
fokozatosan meditálássá fejlődik, mely által lépésről-lépésre jobban meg
lehet érteni az Istenség Legfelsőbb Személyiségét. Vannak olyan folyama
tok, melyek által az ember a Legfelsőbbnek tekinti magát. Ezeket azok
részesítik előnyben, akik képtelenek odaadó szolgálatot végezni. Ha valaki
még így sem tud meditálni, az kövesse az előírt kötelességeit. A Védikus
Irodalom részletesen ír a brahmaQák, k�atriyák, vaisyák vagy südrák
feladatairól, s ezekről a Bhaga vad-gita utolsó fejezetében is olvashatunk.
De az ember mindegyik esetben adja fel munkája gyümölcseit, vagyis
áldozza azt fel valami jó cél érdekében. Mindent összefoglalva, az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének elérésére két mód van: a fokozatos fejlődés és a
közvetlen folyamat. A Kr�Qa-tudatú, odaadó szolgálat az utóbbi, az első
pedig a tettek gyümölcséről való lemondás. Ezután juthat el az ember a
tudás, majd a meditáció, aztán a F elsőlélek megértésének, végül pedig az
Istenség Személyisége közvetlen szolgálatának síkjára. Tehát az ember
választhatja a közvetlen vagy a fokozatos folyamatot, s az utóbbi szintén jó,
mivel az előbbi gyakorlása nem mindenki számára lehetséges. Meg kell
azonban értenünk, hogy Arjunának azért nem javasolják a fokozatosságot,
mert ő már azon a síkon van, ahol szerettei szolgálja a Legfelsőbb Urat. A
közvetett vagy fokozatos folyamat azok számára való, akik még nem jutottak
el ilyen messzire. Nekik a lemondás, a tudás, a meditáció, a Brahman és a
Felsőlélek megvalósításának lépésről lépésre történő menete ajánlott. A
Bhagavad-gita viszont a közvetlen folyamatot hangsúlyozza, és minden
kinek azt tanácsolja, hogy fogjon hozzá, és hódoljon meg Kr�Qa, az Istenség
Legfelsőbb Személyisége előtt.
13-14. VERS
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adve${d sarva-bhlltdndriz
maitra}J. karu!Ja eva ca
nirmamo nirahalikdra}J.
sama-du}J.kha-sukha}J. k$ami
santU${a}J. satatariz yogi
yatdtmd drf/,ha-nifraya}J.
mayy-arpita-mano-buddhir
yo mad-bhakta}J. sa me priya}J.
adve${d}J. -nem irigy; sarva-bhlltdndm -minden élőlénnyel szemben;
maitra}J.-barátságos; karu!Ja}J. -kedves; eva-bizonyára; ca-is; nirma
ma}J.-birtoklásérzet nélkül; nirahaliktira}J.-hamis ego nélkül; sama
egyenlően; du}J.ka}J.-boldogtalanság; sukha}J.-boldogság; k$ami-meg
bocsátó; santU${a}J. -elégedett; satatam -mindig; yogi-az odaadó szol
gálatban élő; yatd-dtmd-igyekezvén; drtf.hani5caya}J.-e1szántsággal;
mayi-Rám; arpita -szögezve; mana}J. -elme; buddhi}J. -értelem; ya}J. 
aki; mat-bhakta}J. -az Én bhaktám; sa}J. -ő; me-Nekem; priya}J. -kedves
FORD ÍTÁ S
Aki nem irigy, hanem minden élőlény kedves barátja, nem képzeli
tulajdonosnak magát, mentes a hamis egotól, azonos a boldogságban és
boldogtalanságban, m indig elégedett, odaadó szolgálatban él, eltökélten
igyekszik, elméje és értelme egyetértésben van Velem, s az É n bhaktám
- az nagyon kedves Számomra.
MAGYARÁ ZAT

Az Úr ismét a tiszta odaadó szolgálatról beszél, és ebben a két versben
leírja a tiszta bhakta transzcendentális tulajdonságait. A tiszta bhaktát
soha, semmilyen körülmény nem zavarja, és nem is irigy senkire. Nem válik
ellensége ellenségévé sem, mert ellenfele magatartását saját, előző bűnös
tettei eredményének véli. Ily módon jobbnak látja a belenyugvást és az
esetleges szenvedést, mint a tiltakozást. A Srimad-Bhagavatam írja: Ha a
bhaktát valamilyen probléma vagy baj éri, akkor ezt az Úr kegyének tekinti
(tat te 'nukampdriz su-samik$yama!Jo ) . Eképpen vélekedik: „Előző, bűnös
cselekedeteim visszahatásaként sokkal többet kellene szenvednem. Az
Istenség Legfelsőbb Személyisége kegyéből azonban csak egy parányi
hányadát kapom a megérdemelt büntetésnek." A bhakta éppen ezért, a sok
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szenvedést okozó körülmériy ellenére is állandóan nyugodt, csendes és
türelmes. Mindig kedves mindenkivel, még ellenségeivel szemben is.
Nirmama arra utal, hogy a bhakta nem tulajdonít nagy fontosságot a
testtel kapcsolatos kényelemnek és bajnak, mert jól tudja, hogy nem az
anyagi test az éne. Miután nem azonosítja magát a testtel, mentes a hamis
egotól, valamint kiegyensúlyozott a boldogságban és boldogtalanságban
egyaránt Ezenkívül béketűrő is, és megelégszik mindazzal, amit a Legfel
sőbb Úr kegye által kap, ezért nem is törekszik a nehezen elérhető anyagi
dolgok után, minek következtében mindig örömteli. Ő a teljes és tökéletes
misztikus, mert rendíthetetlen a lelki tanítómesterétöl kapott utasítások
követésében. Érzékszervei fegyelmezettek, ezért nagy az akaratereje. A
hamis ellenérvek nem ingatják meg szilárd odaadó szolgálatát. Teljesen
tudatában van annak, hogy Kr�IJa az örökkévaló Úr, ezért senki sem képes
zavarba hozni öt Mindezek a tulajdonságok lehetővé teszik számára, hogy
teljes egészében a Legfelsőbb Úrtól függjön. Az odaadó szolgálat e fejlett
síkját minden bizonnyal nagyon kevesen érik el, de a bhakti-yoga szabá
lyozó elveit követő ember biztos sikerre számíthat.
Az Úr végül kijelenti, hogy az ilyen bhakta nagyon kedves Számára, mert
Ő mindig elégedett a teljesen Kr�l)a-tudatú tettekkel.
15. VERS
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yasman nodviJate /oko
/okan nodviJate ca ya}J
har!j<imar!ja-bhayodvegair
mukto ya}J sa ca me priya}J

yasmat-akitöl; na-sohasem; udviJate-zaklat; loka}J-személyeket;
/okat-személyektöl; na-sohasem; adviJate-zaklatott; ca -is; ya}J 
bárki; har!ja-öröm; amar!ja-baj; bhaya -félelem; udvegai}J -aggodalom
tól; mukta}J -mentes; ya}J -aki; ca-is; me-Nekem; priya}J -nagyon
kedves
FORD ÍTÁ S
Aki nem okoz problémát senkinek sem, az aggodalom nem zavarja, s
változatlan úgy a boldogságban, mint a boldogtalanságban - az nagyon
kedves Nekem.
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MAGYARÁZAT

Ez a vers folytatja a bhakta tulajdonságainak leírását. A bhakta kedves
mindenkihez, ezért senkinek sem okoz nehézséget, aggodalmat, félelmet
vagy elégedetlenséget. Ugyanakkor az sem hat rá, ha mások akarnak
aggodalmat okozni neki. Az Úr kegye által vált ilyenné, így semmilyen külső
kellemetlenség nem zavarja. A bhakta állandóan elmélyül a Kmia-tudatban
és az odaadó szolgálatban, éppen ezért egyetlen anyagi tényező sem
befolyásolhatja.
A materialista általában nagyon boldog, ha valami olyasmihez jut, ami
megfelel érzékei és teste kielégítésére, de rögtön szomorú és irigy lesz, ha
látja, hogy mások olyan érzéki élvezetben részesülnek, amivel ő nem
rendelkezik. Ellenségei bosszújától tartva állandóan félelemben él, ha pedig
képtelen sikeresen végrehajtani valamit, akkor lehangolttá válik. A bhakta
viszont mindig transzcendentális az összes ilyen zavarral szemben, és ezért
nagyon kedves Km1a előtt.
1 6. VERS
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anapek$a/:z focir dak$a
udasino gata-vyathal:z
sarvarambha-parityagi
yo mad-bhaktaJ:z sa me priyaJ:z

anapek$a/:z -semleges; foci/:z-tiszta; dak$a -kiváló; udasinaJ:z -gondok
nélküli; gata-vyatha/:z -minden szenvedéstől mentes; sarva-<irambha
minden erőfeszítés; parityagi-lemondó; ya/:z aki; mat-bhaktaJ:z -az Én
bhaktám; saJ:z -ő; me-Nekem; pnyaJ:z -nagyon kedves
-

FORD ÍTÁ S
Az a bhaktám, aki nem függ a tettek szokásos folyásától, tiszta, ügyes,
gondok nélküli, mentes minden fájdalomtól, s egy tettében sem törekszik
a munka gyümölcsére - az nagyon kedves Nekem.
MAGYARÁZAT

A bhakta elfogadhatja a felajánlott pénzt, de nem szabad különösebb
erőfeszítést tennie ezért. Ha a Legfelsőbb kegyéből, külön küzdelem nélkül

Tizenkettedik Fejezet

624

pénzhez jut, akkor ez nem befolyásolja.
Egy bhakta természetesnek tartja a minimum kétszeri fürdést naponta, és
korán kel, hogy minél több odaadó szolgálatot végezhessen. Ily módon ő
kívül és belül is egyaránt tiszta. Mindenhez ért, mert nagyon is jól ismeri az
élet valamennyi tettének értelmét, és meg van győződve az Írások hitelessé
géről. A bhakta nem csatlakozik egy párthoz sem, ezért gondok nélküli. A
fájdalmak sohasem érintik, mert mentes minden hamis megjelöléstől, vagyis
tudja, hogy a test csupán egy burkolat, így a testi fájdalmak nem hatnak rá. A
tiszta bhakta nem küzd semmiért, ami ellenkezik az odaadó szolgálat
elveivel. Egy nagy épület fölépítéséhez például rendkívüli erőfeszítés
szükséges, de ha ezáltal nem fejlődik az odaadó szolgálatban, akkor a bhakta
sohasem fog ilyen feladatba. Az Úr számára azonban építhet templomot, és
ennek érdekében vállalhat mindenféle aggodalmat, ám személyes érdekből
soha.
17. VERS
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yo na hr$yati na dve${i
na focati na k<irik$ati
subh<isubha-parity<igl
bhaktim<in yal;. sa me priya}J.

ya}J.-akí; na-sohasem; hr$yati-élvhajhászó; na -sohasem; dve$(i
gyülöl; na-sohasem; k<irik$ali-vágyakozik; subha -kedvező; afobha
baljóslatú; parity<igl-lemondó; bhaktim<in-bhakta; ya}J. - akí; sa}J. -ő;
me-Nekem; priya}J. -kedves
FORD ÍTÁ S
Az olyan bhakta, aki nem vonzódik az anyagi örömhöz, de nem is
gyűlöl, nem bánkódik és nem vágyakozik, lemond úgy a kedvező, mint a
kedvezőtlen dolgokról - az nagyon kedves Nekem.
MAGYARÁZAT

A tiszta bhakta nem örül, és nem bánkódik az anyagi nyereség vagy
veszteség felett. Nem vágyódik különösképpen arra, hogy fiúgyermeke vagy
tanítványa legyen, de az sem aggasztja, ha lesz neki. Nem bánkódik, ha
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elveszít valami olyasmit, ami nagyon kedves számára. Hasonlóan, ha nem
kapja meg azt, amit kívánt, akkor nem boldogtalan. Ö transzcendentális
mindenféle kedvező, kedvezőtlen és bűnös tettel szemben. A Legfelsőbb Úr
kielégítése érdekében kész bármiféle veszélyt vállalni. Számára az odaadó
szolgálat végzésében semmi sem jelent akadályt. Az ilyen bhakta nagyon
kedves Kr�l).ának.
18-19. VERS
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samal;. satrau ca mitre ca
tathá mánápamánayol;.
sftO$�a-sukha-dul;.khe$U
samal;. satiga-vivarjital;.
tulya-nindá-stutir mauni
santU${O yena kenacit
aniketal;. sthira-matir
bhaktimán me priyo naral;.
samal;. -egyenlő; fotrau -az ellenséggel szemben; ca -is; mitre-bará
tokkal; ca - is; tatha-így; mana -tisztelet; apamanayol;.-szégyen; füa
hideg; U$�a -meleg; sukha -boldogság; dul;.khe$u-boldogtalanságban;
samal;. -kiegyensúlyozott; satiga-vivarjital;. -mentes minden anyagi társu
lástól; tulya-egyenlő; ninda-becsmérlés; stutil;.-hímév; mauni-csen
des; santu${al;. -elégedett;yena-így; kena-vagy úgy; cit-ha; aniketal;.
hajlék nélkül; sthira -rendületlen; matil;. -eltökéletség; bhaktiman-odaa
dó szolgálatot yégző; me-Nekem; priyal;. -kedves; naral;.-embe r
FORD ÍTÁ S
Aki egyenlő barátaival és ellenségeivel szemben, kigyensúlyozott a
tiszteletben és szégyenben, hidegben és melegben, boldogságban és
boldogtalanságban, jó és rossz hírben, mindig mentes az anyagi társulás
szennyeződésétől, állandóan csendes, mindennel elégedett, nem törődik
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semmilyen hajlékkal, szilárd a tudásban, és odaadó szolgálattal fog.lalja
le magát - az nagyon kedves Nekem.
MAGYA RÁZAT

A bhakta állandóan mentes minden rossz társaságtól. Az emberi
társadalom jellemzője, hogy egyszer dicséret, másszor rágalmazás é ri az
egyént. A bhakta azonban mindig felette áll a mesterkélt hírnévnek,
szégyennek, boldogságnak vagy boldogtalanságnak. Nagyon türelmes, s
mert kizárólag SrI Kr�Qával kapcsolatos témákról beszél, ezért csendesnek
hívják. A mauni (hallgatag) szó nem némaságot jelent, hanem hogy nem
szabad ostobaságról beszélni. Csak a lényeget kell mondania, s a bhakta
számára a leglényegesebb, ha a Legfelsőbb Úrról beszél. Minden körülmény
között boldog: néha ízes ételeket kap, máskor semmit sem eszik, de e nnek
ellenére mindig elégedett. A lakhelyre sem fordít gondot; néha egy fa alatt üt
tanyát, másszor egy palotában lakik, de egyikhez sem ragaszkodik. Rendít
hetetlennek azért hívják, mert szilárd az elhatározásban és a tudásban.
A bhakta ezen tulajdonságait a versek néha megismétlik. Ez azért van,
hogy így még nagyobb nyomatékot kapjon a tény: minden bhaktának el kell
sajátítani ezeket. E jótulajdonságok nélkül senki sem válhat tiszta bhaktává.
Ebből az következik, hogy aki nem bhakta, annak nincsenek jótulajdonságai.
Ezért aki bhakta szeretne lenni, annak ki kell fejlesztenie e vonásokat.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy erre külön erőfeszítést fordít, ugyanis
a Kr�Qa-tudat elveinek követése és az odaadó szolgálat teljesítése auto
matikusan hozzásegiti a jótulajdonságok elnyeréséhez.
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ye tu dharmyamrtam idam
yathoktam paryup<isate
fraddadh<in<i mat-parama
bhakt<is te'tiva me priyalJ,
ye-aki; tu-de; dharmya -az odaadó szolgálattal megegyező; amr
tam-halhatatlan; idam-ezt; yatha-miként; uktam -mondtam; paryu-
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pasate-teljesen lefoglalja magát; $raddadhand/:z -hittel; mat-paramal:z
Engem tekintve a legvégső célnak; bhaktal:z-bhakták; te-az ilyen szemé
lyek; atfva -nagyon, nagyon; me-nekem; priyd/:z -kedvesek
FORD ÍTÁ S
Az a bhakta, aki az odaadó szolgálat e maradandó útját járja, hittel
szolgál, s Engem tekint legfelsőbb céljaként - az főleg nagyon kedves
Nekem.
MAGYARÁZAT

Ez a fejezet az örökkévaló kötelezettség vállalását tárgyalja, vagyis
megmagyarázza annak a transzcendentális szolgálatnak a menetét, amivel el
lehet érni a Legfelsőbb Urat. Ez a folyamat nagyon kedves az Úr számára, s
Ő elfogadja annak komoly követőjét. A fejezet elején Arjuna azt kérdezte:
„Ki a jobb? A személytelen Brahman útját járó, vagy pedig az Istenség
Legfelsőbb Személyiségét közvetlenül szolgáló?" Az Úr válaszában félre
érthetetlenül kifejezte: a lelki megvalósítás összes folyamata közül kétség
telenül az Istenség Személyiségének odaadó szolgálata a legjobb. Más
szóval, ez a fejezet leszögezi, hogy a megfelelő társulás segítségével az
emberben vonzalom ébred a tiszta, odaadó szolgálat iránt, aminek ered
ményeképpen elfogad vezetőjéül egy hiteles lelki tanítómestert. Az ő
irányítása alatt azután elkezdi a hallás (frava!Jam ) és az ismétlés, azaz a
vibrálás (kfrtanam ) folyamatát, valamint az odaadó szolgálat szabályozó
elveinek hittel, ragaszkodással és lelkesedéssel való követését, s ily módon
teljesen lefoglalja magát az Úr transzcendentális szolgálatában. Ezt az utat
ajánlja a Tizenkettedik Fejezet. Kétségtelen tehát, hogy az odaadó szolgálat
az önmegvalósítás és az Istenség Legfelsőbb Személyiségének egyetlen,
abszolút módja. A Legfelsőbb Abszolút Igazság személytelen felfogása
(amiről a fejezet kezdetén olvashatunk) csupán addig ajánlott, amíg az ember
át nem adja magát az önmegvalósítás igazi céljának. Tehát a személytelen
felfogás addig hasznos csak, amíg az embernek nincs esélye arra, hogy egy
tiszta bhaktával társuljon. Ezzel a tudattal az ember nem vesz részt a
gyümölcsöző munkában, hanem meditál, s a lélek és az anyag megértése
érdekében a tudást műveli. Ez tehát csak addig szükségszerű, amíg nincs
lehetőség egy tiszta bhakta társaságára. Szerencsére, ha valaki arra vágyik,
hogy közvetlenül a tiszta odaadó szolgálat által vegyen részt a Kr�J)a
tudatban, akkor nem szükséges a lelki megvalósítás előző lépcsőit fokról
fokra végigjárnia. Ezért az odaadó szolgálat - amit a Bhagavad-gftd
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középső hat fejezete ír le - megnyerőbb. Az odaadó szolgálatban nem kell
aggódnia afelől, miképpen maradjon ép a test és a lélek, mert az Úr kegye
által mindez automatikusan történik.
Ily módon végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srtmad
Bhagavad-gita tizenkettedik fejezetéhez, melynek címe: Az odaadó szolgá
lat.

TIZENHARMADIK FEJEZET

A prakfti, a puru�a és a tudat
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Sri bhagavan uvaca
idam foriram kaunteya
k$etram ity abhidhiyate
etad yo vetti tam prahu!J
k$etrajna!J iti tad-vidal)
arjuna uvaca-Arjuna mondta; prakrtim-a természetet; puru$am-az
élvezőt; ca-is; eva-bizonyára; k$etram-a testet; k$etrajnam-a test
ismerőjét; eva-bizonyára; ca-is; etat-mindezt; veditum -megérteni;
icchami-kívánom; jnanam-a tudást; jneyam -a tudás tárgyát; ca -is;
kesava-óh, Kesi demon legyőzője (Kr�i:ia); srf bhagavan uvaca -az
Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta; idam-ezt; sarira m -a testet;
kaunteya-óh, Kunti fia; k$etram -mező; iti-így; abhidhiyate-hívják;
etat-ezt; yal) aki; vetti-tudja; tam-őt; prahul) -nevezik; k$etrajna!J 
a mező ismerőjének; iti-így; tat-vidal) -aki tudja
-

FORD ÍTÁ S
Arjuna szólt:
Kedves Kr�qa, szeretném megérteni a prakrtit, a puru�át, a k�etrát, a
k�etrajnát, a jnanát és a jneyamot.
A Magasztos Ú r így válaszolt:
Óh, Kuntí fia, az anyagi testet hívják k�etrának, ismerőjét pedig
k�etrajnának.
MAGYARÁZAT

Arjuna kíváncsi volt aprakrtire, apuru$ára , a k$etrára , a k$etrajnára , a
jnanára és a jneyamra . Sri Kr�i:ia válaszából kitűnik, hogy az anyagi testet
hívják k$etrának , vagyis a tettek mezejének, ismerőjét pedig k$etrajnának , a
mező ismerőjének. A feltételekhez kötött lélek számára az anyagi test a
cselekvés mezeje. Az anyagi lét rabjaként megpróbál ura lenni az anyagi
természetnek, s a cselekvés mezejéhez ily módon, az uralkodási vágy
mértékétől függően jut. A test érzékszervekből áll, így a feltételekhez kötött,
érzékei kielégítésére vágyó lélek élvezőképessége szerint kap egy testet, amit
ezért k$etrának, vagyis az egyéni lélek cselekvési mezejének hívnak.
Azt a személyt, aki nem azonosítja magát az anyagi testtel, k$etrajnának ,
azaz a mező ismerőjének nevezik. A különbséget elég könnyű megérteni a
mező és az ismerője, azaz a test és a test ismerője között. Bárki megértheti,
hogy teste a gyermekkortól az öregkorig sok változáson megy keresztül, ám ő
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mégis ugyanaz a személy marad. Láthatjuk tehát, hogy különbség van a
tettek mezejének ismerője és a tettek tényleges mezeje között. A feltételek
hez kötött lélek ily módon megértheti, hogy az éne különbözik a testtől. A
Második Fejezetben arról olvashattunk, hogy az élőlény az anyagi testen
belül foglal helyet, amely állandóan cserélődik: a gyermekkori testből előbb
serdülő, majd kifejlett és végül öreg test lesz. A test birtokosa tudja, hogy
csupán az anyagi teste van kitéve a változásnak (dehino 'sminn yathá
dehe... Bg. 2. 1 3.). Tehát őt k�etrajfiának hívják, mert megértette, hogy az
éne különbözik a testtől. A magát a testével azonosító élőlény hiszi csak
azt, hogy ő férfi, nő, fehér, fekete, boldog, nyomorult, esetleg kutya vagy
macska stb. Ez a felfogás hamis, mert a test nem más, mint öltözék. B ár oly
sok mindent magunkra öltünk (ruhát, cipőt, ékszereket stb.), mégis tudjuk,
hogy nem válunk azonossá velük. Hasonlóan, ha egy kicsit elgondolkozunk,
akkor azt is megérthetjük, hogy különbözünk ettől az anyagi testtől.
A Bhagavad-gftá első hat fejezete a test ismerőjéről, vagyis az élőlényről
ír, s arról, miképpen érthető meg a Legfelsőbb Úr. A középső hat fejezetben
az Istenség Legfelsőbb Személyiségéről találunk leírást, valamint a kapcso
latról, amely az egyéni lélek és a Felsőlélek között az odaadó szolgálat által
létezik. Ezek a fejezetek félreérthetetlenül meghatározzák az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének felsőbbrendű, és az egyéni lélek alárendelt
helyzetét. Az élőlények szerepe minden körülmény között alárendelt, s
ennek a ténynek elfeledése az oka minden szenvedésnek. Arról is szó esik,
hogy amikor az élőlények a jámbor cselekedetek eredményeként felvilágo
sulnak, akkor különböző indítóokokkal fordulnak a Legfelsőbb Úrhoz:
szenvedés, anyagi nyomor, kíváncsiság, és az abszolút tudás iránti vágy.
Most a Tizenharmadik Fejezettől kezdve arról lesz szó, hogy az élőlény
miképpen kerül kapcsolatba az anyagi természettel, s hogyan szabadítja fel
őt a Legfelsőbb Úr a különféle folyamatok - a gyümölcsöző cselekvés
(karma-ká!Jr/.a ) , a tudás művelése (jfiána-ká!Jr/.a ) és az odaadó szolgálat
(bhakti-yoga )
által. Szó lesz arról is, hogy az élőlény, bár teljesen
különbözik az anyagi testtől, valamiképpen mégis kapcsolatban van vele.
-
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k$etrajiiariz capi mari! viddhi
sarva-k$etre$U bharata
k$etra-k$etrajiiayor jnanariz
yat taj jnanariz matariz mama
k$etrajiiam-a mező ismerője; ca-is; api-bizonyára; m<im -Engem;
viddhi-tudj; sarva -minden; k$etre$u-mezőben; bharata -óh, Bharata
leszármazottja; k$etra -a cselekvés mezeje; k$etrajiiayo}J -a mező isme
rőjét; jnanam -tudás; yat-amit; tat-azt; jiianam-tudás; matam -véle
mény; mama-Enyém
FORD ÍTÁ S
Ó h, Bharata leszármazottja, értsd meg, hogy szintén É n vagyok a
k�etrajöa minden testben. Jnanának a testre, valamint annak birtoko
sára vonatkozó tudást h ívják. Ez az É n véleményem.
MAGYARÁZAT

A testről és birtokosáról, valamint a lélekről és a Felsőlélekről tárgyalva
három különböző tanulmánytémát találunk: 1 .) az Úr, 2.) az élőlény és 3.)
az anyag. Minden cselekvésmezőben két lélek van: az individuális és a
Paramatmá. Az utóbbi Kr�Qának, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének
teljesértékű kiterjedése. Ezért mondja SrI Kr�Qa: „Én is k$etrajna vagyok,
de abban különbözöm a jiva k$etrajiiától, hogy Én (F elsőlélekként) minden
testben jelen vagyok, tehát az összeset ismerem." Az élőlény ismerheti a
saját testét, de másokét nem. A Felsőlélekként minden testben jelenlevő
Istenség Személyisége azonban tökéletesen ismeri mindegyik k$etrát, a
különféle fajokét is. Egy polgár tudhat mindent a saját kis földjéről, de a
király nemcsak a saját palotájáról, hanem az egyes polgárok tulajdonáról is
tud, mert ő az ország elsődleges birtokosa. Hasonlóképpen, az Úr a legfőbb
birtokosa minden testnek, míg a jiva csak a saját testének birtokosa.
A test érzékszervekböl áll, s ezeknek Hr�Ikesa 1 , a Legfelsőbb Úr az
eredeti szabályozója, pontosan úgy, mint ahogyan az állam tetteinek is a
király a legfőbb irányítója, míg a polgárok csak másodlagos irányítók. Ezért,
amikor az Úr azt mondja: „Én vagyok az ismerő, a tudó" - akkor ez annyit
jelent, hogy Ő a felsőbbrendű tudó, s az egyéni lélek pedig csak a saját testét
ismeri.
1. hrsika-ria

-

„az Érzékek Ura"
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A tettek mezeje, annak birtokosa és a Legfelsőbb Birtokos közötti
különbségről a Védikus Irodalom az alábbiakat írja:
k$etr<i1Ji hi forir<ilJi bijam c<ipi fabh<ifabhe
t<ini vetti sa yog<itm<i tata}J k$etrajria ucyate
„Az anyagi testet k$etrának hívják, ezen belül lakozik a test tulajdonosa,
valamint a Legfelsőbb Úr, aki ismeri a testeket és azok tulajdonosait is, ezért
Öt az összes k$etra ismerőjének is nevezik. "
A test, az egyéni lélek é s a Felsőlélek természetéről szóló tökéletes tudást
hívja a Védikus Irodalom jnanának. Ez Srt Kr�i:ia véleménye. A tudáshoz
annak megértése is hozzátartozik, hogy a lélek és a Felsőlélek egy, mégis
különböző. Aki nem érti meg a cselekvés mezejét, az nem rendelkezhet
tökéletes tudással. Ha viszont az ember a Bhagavad-gft<in keresztül
behatóan tanulmányozza a cselekvés mezejét és annak ismerőjét is, akkor
tudáshoz juthat.
Meg kell értenünk aprakrtit (a természetet), apuru$át ( az élőlényt, azaz
a természet élvezőjét} és az isvarát (a természet és az élőlények irányítóját,
ill. ismerőjét}. Nem szabad összekevernünk ezt a hármat! Ez körülbelül azt
jelentené, mintha összetévesztenénk a festőt, a festményt és az ecsetet. A
természeten, az anyagi világ alatt azt értjük, ahol az anyagi tettek
végbemennek, s amelynek az élvezője a jiva, az élőlény. Mindkettő felett áll
a Legfelsőbb Irányító, az Istenség Személyisége. Ezzel kapcsolatban így
írnak a Vedák :
bhokt<i bhogyam prerit<iram ca matv<i
sarvam proktam trividham brahman etat
„Brahman alatt az alábbi hármat értjük: 1 .) aprakrtit, vagyis az anyagi
világot, amit szintén a cselekvés mezejének hívnak, 2.) ajivát, aki megpróbál
uralkodni a prakrtin és 3.) a Legfelsőbb Urat, az igazi irányítót, aki
mindkettejüket vezérli." (Svet. Up. 1 . 1 2.)
Ez a fejezet arra is fényt derít, hogy a két k$elrajria közül az egyik esendő
(hibázásra hajló) és alárendelt, míg a másik csalhatatlan és felsőbbrendű.
Aki a két k$elrajriát egynek és azonosnak véli, az ellentmond az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének, aki nagyon is világosan kijelenti: „Én is
ismerem a cselekvés mezejét." Aki a kötelet kígyónak véli, arról nem
mondható, hogy tudása van.
Az anyagi testek aszerint különbözőek, hogyan kíván uralkodni az élőlény
a világon. A testeknek tehát a sajátságos birtokosuk szerint sokféle változata
létezik. A Legfelsőbb viszont irányítóként minden testben jelen van.

634

Tizenharmadik Fejezet

A ca szó jelentése fontos, mert az összes test totális számára utal. Srtla
Baladeva Vidyabhül?aJ.la véleménye szerint Krl?i:ia, a Felsőlélek a jivától
függetlenül van jelen minden egyes testben.
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tat k[ietrariz yac ca y<idrk ca
yad vik<iri yatas ca yat
sa ca yo yat prabh<ivas ca
tat sam<isena me Sf!JU

tat-azt; k[ietram-a cselekvés mezejét; yat-milyen; ca -is; y<idrk
milyen természetű; ca -is; yat-miféle; vik<iri- változások; yata� -miből;
ca -szintén; yat-mi; sa� -ő; ca-is; ya� - aki; yat-mi; prabh<iva� 
hatások; ca -is; tat-azt; sam<isena-röviden; me-Tőlem; srrJu-halld
meg
FORD ÍTÁ S
Kérlek, halld most részletes leírásom a tett mezejéröl, annak felépíté
séröl, változásairól, keletkezéséröl, ismeröjéröl és hatásairól.

MAGYARÁZAT

Az Úr most a cselekvés mezejéről és annak ismerőjéről fog beszélni.
Ismernünk kell a test felépítését, az alkotó elemeit, hogy kinek az irányítása
alatt működik, s miképpen, milyen okokból alakul át. Ezen kívül ismernünk
kell még az egyéni lélek végső célját és igazi természetét, a közötte és a
Felsőlélek között létező különbséget, különféle hatásaikat és képességeiket
stb. Mindez tisztázódni fog, az embernek csupán meg kell értenie a
Bhagavad-gftát közvetlenül az Istenség Legfelsőbb Személyiségének sza
vain keresztül. Vigyáznunk kell azonban, nehogy összetévesszük a minden
testben jelenlevő Istenség Legfelsőbb Személyiségét a jivával. Az olyan
lenne, mintha a hathatóst a hatástalannal cserélnénk össze.
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r#bhir bahudha gitam
chandobhir vividhaih prthak
brahma-sütra-padais caiva
hetumadbhir viniscitaib
r#bhib-a bölcsek által; bahudhd-sokféleképpen; gltam-leírt; cha
ndobhib -védikus himnuszok; vividhaib-különfélék; prthak-különbözö
en; brahma-sütra-a Vedanta-sütra ; padaib -aforizmák; ca-is; eva 
bizonyára; hetumadbhi� -okkal és okozattal; vinifritai�-megállapított
FORDÍTÁS
A különféle bölcsek a Veda könyvekben [főleg a Vedanta-sütrában]
írnak a tettek ismeröjéröl és a tudásról, amely a tettek mezejéről szól, s
ezt nagyon logikusan ok és okozatként mutatják be.
MAGYARÁZAT
Ennek a tudásnak a magyarázásában Kr�Qa, az Istenség Legfelsőbb
Személyisége a legfőbb tekintély. A művelt Írásszakértők és az élenjáró
tekintélyek a szokások szerint mégis mindig az előző, hiteles forrásokra
hivatkozva bizonyítanak. Ezért Srt Kr�Qa ezt a legellentmondásosabb pontot
- a lélek és a F elsőlélek kettősségét és egységét - az Írásokra, név szerint a
tekintélyként elfogadott Veddnta-sütrára hivatkozva magyarázza meg.
Először is azt mondja, hogy ezzel sok bölcs egyetért. A bölcsek alatt
elsősorban Vyasadevát, a Vedanta-stjtrq §Ze!bQj�t érti. Ez a nagy gondol
kodó a Vedanta-sütrában tökéletesen megvilágítja a kettősséget. Parafara,
Vyasadeva apja egy másik nagy bölcs, aki vallásos témájú könyvében
eképpen ír: „Mi mindannyian transzcendentálisak vagyunk, én, te és a többi
különféle élőlény is, noha anyagi testet öltöttünk. Cselekvésünket most
különböző karmánk szerint az anyagi természet három kötöereje határozza
meg. Ezért van az, hogy néhányan magasabb, mások alacsonyabb szinten
állnak. Az élőlénynek ez a magasabb - vagy alacsonyabbrendű léte
tudatlansága mértékétől függ. A tudatlanság végtelen számú élőlényben
nyilvánul meg. A F elsőlélek azonban csalhatatlan, transzcendentális, s így
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mentes a természet három kötőerejéből fakadó szennyezettségtől." (aham
tvam ca ath<inye . . . ) Hasonlóan, az eredeti Vedák is - különösképpen a
Kafha Upani�ad - különbséget tesznek a lélek, a Felsőlélek és a test
között.
A Legfelsőbb Úr energiájának azt a megvalósítását, amikor az embert
létérdekében csak az étel érdekli, annamayá-nak hívják. Ez a Legfelsőbb
materialista megvalósítása. A következő szint a pr<ir;amaya , amikor az
ember az Abszolút Igazságot a léttüneteken keresztül valósítja meg.
Jfi<inamayá-nak (vagy manamayá-nak) az elme síkját hívjuk, ami magában
foglalja a kifejlett gondolkodást, az érzést és az akaratot. A vijfi<inamaya
ugyanaz, mint a Brahman megvalósítás, vagyis amikor az ember különvá
lasztja a testet, az elmét és a léttüneteket magától az atmatól. Az
Abszolútnak a teljes gyönyör megvalósítása a végső és a legfelsőbb, amit
szanszkritul <inandamayá-nak hívnak. A Legfelsőbb megvalósítása ily
módon öt fokozatból áll (brahma puccam ). Ezek közül az első három
(annamaya, pr<ir;amaya és }fi<inamaya ) az élőlények cselekvésmezejével
kapcsolatos. A Legfelsőbb Úr, akit <inandamayának is hívnak, transz
cendentális a cselekvések mezejével szemben. A Ved<inta-sütra írja:
,,Anandamaya a Legfelsőbb Úr
(<inandamayo 'bhy<is<it; Vs . 1 . 1 . 1 2.).
Az Istenség Legfelsőbb Személyisége természetéből adódóan örömteli, és
hogy ezt a transzcendentális örömet élvezhesse, kiterjed mint v1jfi<inamaya,
pr<ir;amaya, jn<inamaya és annamaya . Az <inandamaya különbözik az
élőlénytől, akit a cselekvés mezejének tekintenek. Ez azt jelenti, hogy az
élőlény akkor válik tökéletessé, ha elhatározza, hogy az <inanda mayá val
összhangban lesz boldog. Ez az igazi kép a Legfelsőbb Úrról (a cselekvés
mezejének legfőbb ismerőjéről), az élőlényről (a cselekvés mezejének
alárendelt ismerőjéről) és a cselekvés mezejének természetéről.
„."
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indriy<iTJi dafoikam ca
paiica cendriya-gocar<i/J
icch<i dve$a/J sukham du!Jkham
sarighatas cetana dhrtilJ
etat k$etram sam<isena
sa-vik<iram udahrtam
mah<i-bhüt<ini-föbb elemek; aharik<iralJ -hamis ego; buddhi!J -érte
lem; a vyaktam -a megnyilvánulatlan; eva-bizonyára; ca-is; indriy<iTJÍ
érzékszervek; dafo ekam -tizenegy; ca-is;paiica -öt; ca-is; indriya-go
car<ifJ - az érzékszervek tárgyai; icch<i-vágy; dve$a/J -gyűlölet; sukham 
boldogság; du!Jkham -boldogtalanság; sarigh<italJ -az összesség; cetan<i
léttünetek; dhrtilJ -meggyőződés; etat-mindez; k$etram-a cselekvés me
zeje; sam<isena -összefoglalóan; sa-vik<iram-kölcsönhatás; udahrtam 
szemléltetett
FORD ÍTÁ S
Az öt durva fizikai elem, a hamis ego, az értelem, a megnyilvánulat
lan, a tíz érzék, az elme, az öt érzéki tárgy, vágy, irtózat, boldogság, az
aggregátum, a léttünetek és a meggyőződések - ezeket együttesen a
tettek mezejének és visszahatásainak tekintik.
·

MAGYARÁZAT

A kiváló bölcsek, a védikus himnuszok és a Ved<inta-sütra aforizmái
szerint ez a világ a mah<ibhütá-ból, vagyis az öt főbb anyagi elemből (föld,
víz, levegő, tűz és éter), valamint a hamis egoból, értelemből és a természet
három megnyilvánulatlan kötőerejéből áll. Ezenkívül van még öt információ
szerző érzékszerv ( szem, fül, orr, nyelv és tapintó érzék vagy bőrfelület), öt
cselekvő érzékszerv (hang, kéz, láb, végbél és nemiszerv) és az elme, amit
belső érzéknek is hívhatunk, mivel a testen belül van. Az elmével együtt
tehát tizenegy érzékszerv van. Ehhez hozzájárul még az érzékszervek öt
tárgya: az illat, íz, hang, hő és fonna. Ezek együtteséből áll a cselekvés
mezeje, amit nagyon jól megérthet az ember, ha ezt a huszonnégy elemet
tanulmányozza. A vágy, a gyűlölet, a gyönyör és a fájdalom a durva fizikai
test öt fő eleméből, azok kölcsönhatásai miatt keletkezik. A lét tüneteit a
tudat és a meggyőződés képviseli, melyek a finom-fizikai test (értelem, elme
és a hamis ego) megnyilvánulásai. Ezek a finom-fizikai elemek is a cselekvés
mezejéhez tartoznak. Az öt fő elem az anyagi fogalom szerint a finom-fizikai
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hamis ego durva megnyilvánulásai. A tudatot az értelem képviseli, melynek
megnyilvánulatlan állapota az anyagi természet három kötőereje. Pradh<ina
az az állapot, amikor a három gu.i;ia megnyilvánulatlan.
Ezekből az elemekből nyilvánul meg a test, és hatféle változásnak van
kitéve: születés, növekvés, állandósulás, utódok létrehozása, romlás és végül
elmúlás. A cselekvés mezeje tehát ideiglenes anyagi tényező, míg ismerője, a
lcyetrajria örökkévaló és lelki.
Aki részletes ismeretet akar szerezni a huszonnégy elemről és azok
kölcsönhatásairól, annak behatóbban kell tanulmányoznia az ezzel kapcso
latos filozófiát, mert a Bhagavad-gft<i csupán összefoglalóan szól erről.
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asaktir anabhi$varigal)
putra-d<ira-grh<idi$U
nityam ca sama-cittatvam
Í$f<inÍ$fOpapatti$U
mayi c<inanya-yogena
bhaktir a vyabhic<irÍ1Jf
vivikta-defo-sevitvam
aratir jana-samsadi
adhy<itma-}ti<ina-nityatvam
tattva-jti<in<irtha-darsanam
etaj jti<inam iti proktam
ajn<inam yad ato 'nyath<i
am<initvam -alázatosság; adambhitvam -büszkeség nélküliség; ahi
msa -eröszak nélküliség; k$<intil) -béketürés; <iljava m - öszinteség; <ic<i
rya-up<isanam -egy hiteles lelki tanítómester felkutatása; foucam -tiszta
ság; sthairyam-rendületlenség; <itma-vinigr<ihal)-önfegyelem; indn"ya
arthe$u-az érzékekkel kapcsolatos; vair<igyam-lemondás; anaharik<i
ral) - a hamis ego nélkül; eva -bizonyára; ca -is; janma -születés;
mrtyu-halál; jar<i-öregség; vy<idhi-betegség; du!Jkha-boldogtalanság;
do$a -hiba; anudarfonam -meglátván; asaktil)-kötödés nélkül; anabhi$
varigal) -társulás nélkül; putra-fiú gyermek; dara -feleség; grha-<idi$U
ház és a vele kapcsolatos többi dolog; nityam -örökkévaló; ca-is; sama
cittatvam -az elme kiegyensúlyozottsága; Í$fa-kívánatos; ani$fal)-nem
kívánatos; upapatti$u-elérvén; mayi-Irántam; ca-is; ananya-yogena 
osztatlan szolgálattal; bhaktil)-odaadás; avyabhic<iriTJi-állandó, vegyítet
len; vivikta -magányos; de$a -hely; sevitvam - törekvés; aratil) -elkülö
nülés; jana -átlagemberek; samsadi-tömegétöl; adhy<itma-a lélekre
vonatkozó; }nana-tudás; nityatvam -örökkévalóság; tattva-jti<ina-az i
gazságról szóló tudás; artha-a tárgy; darsanam -filozófia; etat-mindez;
}ti<inam -tudást; iti-ily módon;prokta m -kij elentett; a}ti<inam -tudatlan
ság; yat-ami; atal)-ettöl; anyath<i-különbözö

FORDÍTÁS
Alázatosság, büszkeség, erőszak nélküliség, béketűrés, egyszerűség,
egy hiteles lelki tan ítómester elfogadása, tisztaság, kitartás, önszabá
lyozás, az érzékkielégítés tárgyairól való lemondás, mentesség a hamis
egotól, a születés, öregség, betegség és halál okozta bajok meglátása,
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nem kötödés a gyermekekhez, feleséghez, otthonhoz és a többihez,
valamint kiegyensúlyozottság a kívánt és a nem kívánt esetekben,
állandó és vegyítetlen odaadás Irántam, elhagyatott helyen való élés,
elkülönülés az emberek általános tömegétől, az önmegvalósítás fon
tosságának felismerése és az Abszolút Igazság utáni filozófiai kutatás ezt mind tudásnak nyilvánítom, az ezzel ellenkezőt pedig tudat
lanságnak.
MAGYARÁZAT
A kevésbé értelmes emberek néha félreértik a tudás ezen tényezőit, és úgy
vélik, hogy ezek a cselekvés mezeje elemeinek kölcsönhatásai. Tény
azonban, hogy ez a tudás igazi folyamata. Ez tehát nem a tíz elem
kölcsönhatásának az eredménye, hanem az azoktól való megszabadulás
eszköze. Ha valaki elfogadja ezt, akkor lehetősége nyílik az Abszolút
Igazság elérésére. A tudás felsorolt tényezői közül az a legfontosabb,
amelyikről a tizenegyedik vers első két sora ír: az Úr vegyítetlen, odaadó
szolgálata. Tehát, ha valaki nem jut el, illetve nem képes eljutni az Úr
transzcendentális szolgálatához, akkor a többi tizenkilenc tényezőnek
gyakorlatilag nincsen értéke. Ellenben, ha valaki az odaadó szolgálatba fog,
és teljesen Kr�i;ia-tudatúvá válik, akkor a tudás többi alkotóelemére is
automatikusan szert tesz. A lelki tanítómester elfogadása - miként a
nyolcadik vers írja - nagyon lényeges, még az odaadó szolgálatot végző
számára is. A transzcendentális élet a hiteles lelki tanítómester elfogadá
sával kezdődik. Srt Kr�i;ia, az Istenség Legfelsőbb Személyisége világosan
kij elenti, hogy ez a folyamat a tudás igazi útja, és minden más, kitalált
próbálkozás csupán a tudatlansághoz vezet A fenti versek által körvonala
zott tudás tételei a következőképpen elemezhetők:
A manitvam (alázatosság) azt jelenti, hogy az ember ne vágyjon mások
tiszteletére és az abból származó elégedettségre. Az anyagi életfelfogás
nagyon mohóvá tesz bennünket mások megbecsülésének elérésére. De a
teljes tudással rendelkező ember szemszögéből - aki tudja, hogy nem a test
az éne - teljesen jelentéktelen a tisztelet és a becstelenség, s minden más
testi vonatkozás. Senki ne vágyódjék az ilyen anyagi, s ezért félrevezető
dolgok után. Bizonyos emberek például arra áhítoznak, hogy vallásuk által
híressé váljanak. Ezzel magyarázható az, ha valaki, hogy lelki vezetőnek
adhassa ki magát, a vallás elvének ismerete nélkül tagja lesz egy olyan
csoportnak, amely valójában nem is tartja be a vallási elveket. A lelki
tudományban való igazi fejlődésről mindenkinek próba által kell meggyő
ződnie, a következtetést pedig az ezekben a versekben felsorolt lelki
tulajdonságok alapján szűrheti le.
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A hims<i alatt az emberek általában a test elpusztítása vagy meggyilkolása
elleni tilalmat értik, holott az igazi jelentése az, hogy ne okozzunk senkinek
sem bajt vagy aggodalmat Általában az emberek - az anyagi életfelfogásuk
révén - a tudatlanság csapdájának rabjai, és állandóan anyagi fájdalmak
nak vannak kitéve. Ezért az ember mindaddig erőszakot követ el, míg csak
azon nem fáradozik, hogy a lelki tudás síkjára emelje felebarátait. Próbáljunk
megtenni minden tőlünk telhetőt az igazi tudás terjesztésére, hogy a
felebarátainknak ily módon esélyük Jegyen a felvilágosulásra, és képesek
legyenek kikerülni az anyagi fogságból. Ezt értjük tehát erőszak nélküliség
alatt.
K$<intil:z azt jelenti, hogy az ember tanulja meg eltűrni a sértést és a
gyalázatot A lelki tudás művelőjét sok sértés és gyalázat fogja érni. Erre
számítani kell, mert ez az anyagi természet tulajdonságaihoz tartozik. Még a
mindössze öt éves Prahlada is veszélybe került, amikor az apja, látván az
odaadását és fejlődését a lelki tudásban, a saját gyermekének ellenségévé
vált. Prahlada béketűrően viselkedett apja iránt, bár az sokféle módon
kívánta halálát. Sok álakadály bukkanhat fel a lelki tudásban fejlődni kivánó
ember útjában, de béketürőnek kell lennie, és elszántan kell haladnia tovább.
Arjavam : az a jelentése, hogy az embernek kétszínűség nélkül nyíltnak és
őszintének kell lennie, olyannak, aki még az ellensége előtt is feltárja az
igazat.
Acarya-up<isanam : ez a tulajdonság nélkülözhetetlen, mivel egy hiteles
lelki tanítómester utasítása nélkül senki sem haladhat a lelki tudományban.
A lélki tanítómesterhez teljes alázatossággal kell fordulnunk, felajánlván
állandó szolgálatunkat, mert így szívesen részesít áldásában bennünket. A
hiteles acarya Kr�i:ia képviselője, ezért ha valamiképpen megáldja a
tanítványt, akkor az fejlődhet a lelki életben, még ha esetleg nem is követné a
szabályozó elveket. Másrészt, aki fenntartás nélkül szolgálja a lelki
tanítómestert, annak könnyebb lesz a szabályozó elvek betartása is.
Saucam nagyon alapvető a lelki fejlődéshez. Kétféle tisztaság van: külső
és belső. Az előbbit rendszeres fürdéssel érheti el az ember, az utóbbit pedig
úgy, hogy mindig Kr�i:iára gondol, és vibrálja a maha-mantrát: Hare Kr�i:ia,
Hare Kr�r:ia, Kr�r:ia Kr�i:ia, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Hare. Ez a folyamat megtisztítja az elme tükrét az előző
kannák porától.
Sthairyam azt jelenti, hogy az embernek rendületlennek kell lennie, ha
fejlődést szeretne a lelki életben. Az ilyen rendületlenség hiányában nem
lehet valóságos, tartós eredményhez jutni.
Az <itma-vinigrahal:z jelentése: nem szabad elfogadni vagy használni
semmit, ami hátráltatja a lelki fejlődést Meg kell szoknunk, hogy elutasít-
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sunk mindent, ami gátolja előrehaladásunkat a Kri;;Qa-tudatban. Ezt kell
érteni az igazi lemondás alatt. Az érzékszervek nagyon hatalmasak, és
mindig érzéki örömök után sóvárognak. Ezek a vágyak fölöslegesek, ezért
nem szabad kielégíteni őket Az érzékszerveket csak minimálisan szabad
kielégíteni, annak érdekében, hogy a test egészséges maradjon és alkalmas
legyen a lelki fejlődést szolgáló kötelességek vérehajtására. A nyelv a
legfontosabb és egyben a legnehezebben fékezhető érzékszerv. Ha valaki
képes nyelve megfékezésére, annak minden esélye megvan a többi érzék
szerv sikeres szabályozására is. A nyelv feladatához az ízlelés és a
hangadás tartozik, ezért rendszeres szabályozás által mindig le kell foglalni a
Kri;;Qának felajánlott étel maradékának ízlelésével és a Hare Kri;;Q a mantra
vibrálásával. Ami pedig a szem fegyelmezését illeti, nem szabad engednünk,
hogy Kri;;Qa gyönyörűséges formáján kivül mást is lásson. Hasonlóan, a fület
csak arra kell használni, hogy Kri;;Qáról halljon, az orrot pedig, hogy az
Őneki ajánlott virágot szagoljuk. Ilyen az önfegyelmezés folyamata az
odaadó szolgálatban. Láthatjuk, hogy a Bhagavad-gíta az odaadó szolgálat
tudományát részletesen tárgyalja. Az odaadó szolgálat az egyetlen és
legfontosabb cél. A Bhaga vad-gíta ostoba magyarázói megpróbálják az
olvasók figyelmét más témákra terelni, ám az odaadó szolgálaton kívül nincs
más cél ebben a műben.
A naharikaral) , vagy hamis ego alatt azt kell értenünk, amikor valaki a
testét hiszi énjének. A valódi ego pedig az, ha megértjük, hogy nem ez az
anyagi test, hanem a szellemi-lélek az énünk. Az ego létezik és való, ezért
csupán a hamis egot ítélik el, s nem az igazit. A Védikus Irodalom kij elentése
szerint „Brahman, vagyis lélek vagyok." (aham brahmasmi). Ez a
„vagyok", vagy más szóval énérzet tovább létezik, még az önmegvalósítás
felszabadult síkján is. Ezt hívják egonak, de ha az anyagi testre vonatkoztat
ják, akkor hamissá válik. Amikor tehát az énérzet az igazi énünkkel
kapcsolatos, igazi egonak hívják. Némely filozófus azt hangoztatja, hogy
váljunk meg az énérzetünktől. Ez azonban nem lehetséges, mert az ego
azonosságot jelent. Ellenben, amivel természetesen fel kell hagynunk, az a
testtel való hamis azonosulás.
Az embernek meg kell próbálnia megérteni, hogy az igazi bajt a születés, a
betegség, az öregség és a halál jelenti. A Védikus Irodalom különféle könyvei
a születésről is írnak. A Snmad Bhagavatam például nagyon szemléletesen
ecseteli a még meg nem született embrió világát, szenvedését stb. Alaposan
meg kell értenünk, hogy megszületni felettébb fájdalmas dolog. Ennek az
elfelejtése okozza, hogy egyáltalán nem próbálunk megoldást keresni az
ismétlődő születés problémájára. A halál ehhez hasonlóan szintén sok
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szenvedést jelent, s a hiteles Írások erről is bővebben szólnak. Ezeket a
témákat nem szabad megvitatáson kívül hagyni. A betegségről és öregségről
mindenki tapasztalatot szerezhet az életben. Senki sem kíván megbetegedni
vagy megöregedni, ám ezek elöl nincsen kíbúvó. Az embernek mindaddig
nincsen indítóoka a fejlődésre a Ielkí életben, amíg a születés, a betegség, az
öregség, és a halál okozta szenvedést figyelembe véve, nem rendelkezik
pesszimista felfogással az anyagi életről. Ami azt illeti, hogy ne kötődjünk a
gyermekekhez, feleséghez és otthonhoz, ez nem azt jelenti, hogy érzéket
lenek legyünk velük szemben. Ezek a ragaszkodás természetes tárgyai, s
csak akkor kell megválni tőlük, ha nem segítik elö a Ielkí fejlődést. A Kr�i;ia
tudat a legjobb mód arra, hogy kellemessé tegyük otthonunkat. Ha valaki
teljesen Kr�i;ia-tudatú, akkor nagyon boldog otthont teremthet a Kr�i;ia-tudat
könnyen követhető folyamatával. Csupán arra kell ügyelnie, hogy vibrálják a
maha-mantrát (Hare Kr�i;ia, Hare Kr�i;ia, Kr�i;ia Kr�i;ia, Hare Hare / Hare
Ráma, Hare Ráma, Rama Rama, Hare Hare), fogyasszák a Srt Kr�i;iának
felajánlott étel maradékait, tanulmányozzák az Írásokat (pl. a Bhagavad
gitát és a Srimad-Bhagavatamot ), valamint imádják a Mürtikat. E négyfajta
cselekedet boldoggá teszi a családot. Az embernek ily módon kell nevelnie
hozzátartozóit. Reggelenként és esténként leülhetnek, hogy együtt énekeljék:
Hare Kr�i;ia, Hare Kr�i;ia, Kr�i;ia Kr�i;ia, Hare Hare / Hare Rama, Hare
Ráma, Rama Rama, Hare Hare. Ha az ember képes a családi életét eszerint
formálni, és e négy folyamatot követvén kifejleszteni a Kr�i;ia-tudatot, akkor
nem szükséges áttérnie a lemondott (sannyasI) életrendre. Ha azonban a
családi állapota nem megfelelő, s nem kedvező a fejlődéshez a lelki életben,
akkor meg kell válnia a családjától. Kr�i;ia megvalósítása vagy szolgálata
érdekében mindent fel kell áldozni, úgy ahogy Arjuna is tette. Arjuna
vonakodott elpusztítani családja tagjait, de miután megértette, hogy ezek
akadályozták öt Kr�i;ia megvalósításában, elfogadta Kr�i;ia utasítását,
harcolt és végül megölte őket. Az ember minden esetben legyen független a
családi élet örömeitől és bajaitól, ugyanis ebben a világban senki sem lehet
soha csak boldog vagy csak boldogtalan. Az öröm és a szenvedés az anyagi
lét velejárója. A Bhagavad-gitá ezért azt tanácsolja, hogy tanuljuk meg
eltűrni őket. Az öröm és szenvedés jön-megy, ezt soha nem szabályozhatjuk,
ezért különüljünk el a materialista életmódtól, s így képesek leszünk
elsajátítani azt a tudományt, hogy miképpen őrizzük meg a lelki egyensúly
unkat a boldog és boldogtalan körülmények közepette is. Általában az
jellemző az emberekre, hogy akkor boldogok, ha valami kívánatos éri őket,
ellenkező esetben pedig boldogtalanok. Ha elérjük az igazi lelki szintet,
akkor ezek a kettősségek nem fognak többé befolyásolni, nyugtalanítani
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bennünket Ennek a síknak az elérése megköveteli a töretlen odaadó
szolgálatot. Ezen azt értjük, hogy Kr�i:tát eltérés nélkül, az odaadó szolgálat
kilenc folyamatának végzésével kell szolgálni, ahogy a Kilencedik Fejezet
utolsó verse is írja. Ez az az út, amit követni kell. Természetesen, aki a lelki
élethez már hozzászokott, az nem kíván materialista emberekkel társulni,
hiszen ez ellenkezne a természetével. Az ember próbára teheti magát, hogy
láthassa, mennyire is hajlandó elhagyni a kedvezőtlen társaságot, és
magányos helyen élni. A bhaktának természetesen nincsen kedve a
felesleges sportolásra, moziba járásra, vagy egy társadalmi ünnepély,
rendezvény élvezetére, mihelyt megértette, hogy ezzel csupán a drága idejét
pazarolja.
Sok kutató és filozófus tanulmányozza a nemi életet és más hasonló
tárgyat, de a Bhagavad-gfta szerint az ilyen kutatómunka és filozófiai
spekuláció értéktelen. Az ilyen munka többé-kevésbé ostobaság. A Bhaga
vad-gfta a lélek természetének filozófiai tanulmányozását ajánlja. E vers
szerint az embernek az ilyen kutatás által a lélek igazi érdekét kell
megértenie.
Ami az önmegvalósítást illeti, fény derül rá, hogy a bhakti-yoga a
legcélszerűbb. Ha szóba kerül az odaadás, akkor a Felsőlélek és az egyéni
lélek viszonyára kell gondolnunk. A Felsőlélek és az egyéni lélek nem lehet
egy és ugyanaz, legalábbis nem a bhakti, vagyis az odaadás életfelfogása
szerint. Itt az is világossá válik, hogy az egyéni lélek a Legfelsőbb Lélek
szolgája örökké (nityam ). Az odaadó szolgálat, vagyis bhakti tehát örökké
való. Az embernek rendíthetetlen filozófiai meggyőződést kell szereznie
efelől, máskülönben csak vesztegeti az idejét a tudatlanságban. A Srimad
Bhagavatam így ír ezzel kapcsolatban:
vadanti tat tattva-vidas
tattvam yaj jiiánam advayam
brahmeti paramatmeti
bhagavön iti sabdyate
„Az Abszolút Igazság valódi ismerői tudják, hogy Őt három fokozatban,
Brahmanként, Paramatmaként és Bhagavanként valósítják meg." (Bhag.
1 . 2. 1 1 .) Bhagavan az Istenség Legfelsőbb Személyisége, az Abszolút
Igazság teljes és végső megvalósítása, ezért a tudás tökéletessége e szint
elérését, az odaadó szolgálatot jelenti.
Ez a folyamat az alázatosság gyakorlásával kezdődik, és az Abszolút
Igazságnak, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének megvalósításáig tart.
Hasonlatos egy lépcsőhöz, amely a földszintről a legfelső emeletre vezet.
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Ezt sok ember járja, némelyikük még az elején, mások pedig már a második
vagy a harmadik stb. emeleten tartanak. Kr��a megértése a legfelső emelet, s
amíg ezt el nem érik, addig mindannyian a tudás kezdeti szintjén vannak. Ha
valaki fejlődni szeretne a lelki ismeretekben, de ugyanakkor verseng
Istennel, az csalódni fog, mert e vers is világo's an utal rá, hogy veszélyes a
tudás alázatosság nélkül. A magát Istennek képzelő ember a legfelfuval
kodottabb. Habár az anyagi természet szigorú törvényei szüntelenül meg
leckéztetik az élőlényt, tudatlansága következtében továbbra is Istennek véli
magát. Az ember legyen alázatos, és értse meg, hogy a Legfelsőbb Úr
alárendeltje. Az Isten iránti lázadás az oka annak, hogy az élőlény az anyagi
természet hatása alá kerül. Meg kell győződnünk erről az igazságról!

13. VERS

jneyam yat tat pravakfiydmi
yaj jnatva 'mrtam afoute
anadimat param brahma
na sat tan nasad ucyate
jneyam -tudás tárgyát; yat-azt; tat-amit; pravak:jydmi-meg fogom
magyarázni; yat-amit; jnatva-ismervén; amrtam -nektárt; a5nute 
é1vezni; anadi-kezdet nélküli; mat-param -alsóbbrendü Hozzám viszo
nyítva; brahma -1é1ek; na -sem; sat-ok; tat-azt; na-sem; asat
okozat; ucyate-hívják
FORD ÍTÁ S
Most megmagyarázom a jrieyamot, melynek ismeretével megizlelhe
ted a hallhatatlanságot, a kezdet nélkülit, a Nekem alárendeltet. Neve
Brahman, vagyis lélek, s ez túl van az anyagi világ ok és okozat
törvényén.
MAGYARÁZAT

Az előzőekben Srt Kr��a megmagyarázta a cselekvés mezejét é s ismerő
jét, valamint azt a folyamatot, ami által tudást szerezhetünk mindkettőről.
Most a tudás tárgyáról, azaz a lélekről, ill. a Felsölélekröl fog szólni. E zeket
megismervén élvezheti az ember az élet nektárját.
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Mint ahogy a Második Fejezet már kifejtette, ez a vers is megerősíti, hogy
az élőlény örökévaló. A jiva kezdet nélküli, ezért senki sem képes kideríteni,
mikor nyilvánult meg a Legfelsőbb Úrból. Erre a Védikus Irodalomban
találhatunk utalást: „A test ismerőjére jellemző, hogy tudással teli, valamint
sohasem született meg, és sohasem fog meghalni." (na jayate mr}ayate v<i
vipascit; Katha Upani$ad 2. 1 8.) A Védikus Irodalom szerint a Legfelsőbb
Úr, mint Felsőlélek a test fö ismerője, és az anyagi természet három
kötőerejének mestere (pradhana-k$etrajna-patir gw;esalJ; Svetasvatara
Upani$ad 6. 1 6.). A smrtiben pedig ez áll: „Az élőlények örökké a
Legfelsőbb Úr szolgálatában állnak." (d<isa-bhüto harer eva n<inyasvaiva
kadacana ). Tanításában ezt az Úr Caitanya is megerősítette. Láthatjuk
tehát, hogy az ebben a versben említett Brahman szó az egyéni lélekre
vonatkozik, és ilyen esetben nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ő
vijnanam-brahma, nem pedig ananta-brahma . Ez utóbbi ugyanis az
Istenség Legfelsőbb Személyiségét jelöli.

14. VERS

sarvatalJ p<i1J.i-padam tat
sarvato 'k$i-siro-mukham
sarvatalJ srutimat loke
sarvam avrtya ti$fhati
sarvatalJ, -mindenhol; p<i1J.i-kéz; p<idam-láb; tat-azt; sarvatalJ 
mindenhol; ak$i-szem; siralJ,-fej; mukham -arc; sarvatalJ, -mindenhol;
srutimat-hall; /oke-ebben a világban; sarvam -mindent; avrtya -be
fedve; ti${hati-1étezik
FORD ÍTÁS
M indenhová elnyúlnak karjai és lábai, arcai és szemei mindenhol
jelen vannak, s mindent hall - így létezik a Felsölélek.
MAGYARÁZAT

A Felsőlélek a végtelen sugarakat árasztó Naphoz hasonlítható. Mindent
átható formájában mindenhol létezik, az egyéni élőlények pedig mind
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Őbenne élnek kezdve a nagy tanítótól, Brahmától egészen a hangyákig.
Megszámlalhatatlanul sok élőlény létezik, s mind a Felsőlélekben, minden
nek a fenntartójában él. Ezért a Felsőlélek mindent-átható. Az egyéni lélek
azonban nem mondhatja azt magáról, hogy mindenhol van keze, lába és
szeme. Számára ez lehetetlen. Ha mégis azt hiszi, gondolván, hogy bár
tudatlanságában nem tudatos erről, de az igazi tudást megszerezve meg
győződik majd róla, akkor ezzel ellentmond önmagának. Ez azt jelenti, hogy
az élőlény nem lehet azonos a Legfelsőbbel, hiszen az anyagi természet
alárendeltjévé vált. Nagyon fontos megértenünk a jivák és a Legfelsőbb
közötti különbséget Az Úr képes a karját bármilyen hosszúra kinyújtaní, az
élőlény viszont nem. A Kilencedik Fejezet huszonhatodik versében azt
mondja Sn Kr�i:ia, hogy elfogadja a szeretettel ajánlott virágot, gyümölcsöt
vagy kevéske vizet. „Ö olyan távol van, hogyan képes bármit is elfogadni?"
- kérdezhetné valaki. Ilyen az Úr mindenhatósága: bár messze a Földtől,
Saját hajlékán tartózkodik, mégis kinyújthatja kezét, hogy átvegye az ember
áldozatát. Ilyen az Úr hatalma. A Brahma-samhitfi is írja: „Habár Kr�i:ia
örökkön örökké Isteni kedvtelésének él transzcendentális lakhelyén, ugyan
akkor mindent-átható is. " (go/oka eva nivasati; Bs. 5. 37. ) . Ajiva viszont nem
állíthatja ezt magáról. Ezért a Bhagavad-gftfi e verse az Istenség Legfelsőbb
Személyiségéről beszél, nem pedig a jiváról.

15. VERS

MP��go1�
1 MP��fttttílf�4( 1
31� � � gur� ='f 11 ��11
sarvendriya-gu1Jtibhasam
sarvendriya-vivarjitam
asaktam sarva-bhrc caiva
nirgu!Jam gu1Ja-bhoktr ca
sarve-mindennek; indnya-érzékszerv; gu!Ja-tulajdonság; abhasam eredeti forrása; sarva-minden; indriya-érzékszerv; vivarjitam-nélküli;
asakta m -kötődés nélküli; sarva-bhrt-mindenki fenntartója; ca-is; eva
bizonyára; nirgu!Jam-anyagi tudajdonságok nélkül;gu!Ja-bhoktr-a gui:iák
mestere; ca - is
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FORD ÍTÁ S

A Felsőlélek az eredeti forrása minden érzéknek, ám Ö mégis érzékek
nélküli. Bár Ö minden lény fenntartója, mégis kötetlen. A természet
fölött áll, ugyanakkor az anyagi természet összes kötőerejének mestere.
MAGYARÁZAT

Bár a Legfelsőbb Úr a forrása az élőlények érzékszervének, mégsincsenek
anyagi érzékei. Valójában az egyéni lélek érzékszervei is lelkiek, de a
feltételekhez kötött létben beborítják őket az anyagi elemek, ezért az érzékek
cselekedetei az anyagon keresztül nyilvánulnak meg. A Legfelsőbb Úr
érzékei azonban transzcendentálisak, vagyis nem takarják be az anyagi
elemek, s ezért nirgu1Jának ( anyagi tulajdonságok nélkülinek) hívják őket.
Meg kell értenünk, hogy az Ő érzékszervei nem olyanok, mint a miénk.
Habár Ő minden érzéki cselekedetünk forrása, az érzékszervei transzcen
dentálisak, és mentesek az anyagi fertőtől. Ezt nagyon szépen megmagya
rázza a Svetdsvatara Upani:jad egyik verse: „Az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének nincs anyagi keze, de van lelki, amivel elfogadja a Számára
felajánlott áldozatot." (sarvata/.I pd1Ji-padam ; Svet. Up . 3. 1 6.) Ez a
különbség a feltételekhez kötött lélek és a Felsőlélek között. Fizikai szeme
nincs, de mégis van szeme, máskülönben hogyan láthatna? Az élőlények
szívében él, és lát mindent, nemcsak a jelen, de a múltban elkövetett
tetteinket, s ezenkívül azt is, ami a jövőben vár ránk. A Bhagavad-gftd is
megerősíti, hogy Ő mindenről tud, ám Őt senki sem ismeri. Úgy mondják,
hogy a Legfelsőbb Úrnak nincsen lába, mint nekünk, de mégis képes járni az
űrben, mert transzcendentális lába van. Más szóval Isten nem személytelen
- van szeme, lába, keze stb. Mi a Legfelsőbb Úr szerves részei vagyunk,
ezért nekünk is vannak érzékszerveink. Az Ő kezét, lábát, szemét és érzékeit
viszont nem fertőzi be az anyagi természet.
A Bhagavad-gftd is megerősíti, hogy Kr�1.1a a belső energiája által, eredeti
formájában jelenik meg az anyagi univerzumban. Mivel Ő az anyag ura,
ezért nem fertőzheti meg az anyag. A Védikus Irodalom kij elenti, hogy
Kr�1.1a teste teljes egészében lelki, ezért azt sac-cid-<inanda-vigrahának,
vagyis örökkévaló, teljes tudással és gyönyörrel teli formának hívják. Ő az
összes fennséges tulajdonsággal azok teljességében rendelkezik. Az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének néhány ismertetőjele: minden gazdagság birto
kosa, az összes energia forrása, a legokosabb, teljes tudással rendelkezik, az
élőlények fenntartója és tanúja az összes cselekedetnek. A Védikus Iroda
lomból kitűnik, hogy a Legfelsőbb Úr mindig transzcendentális. Bár nem
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látjuk, mégis van keze, lába, arca és formája, amit csak akkor fogunk
megpillantani, ha majd elértük a transzcendentális síkot. Jelenleg az
érzékszerveink az anyagtól szennyezettek, így nem láthatjuk meg Isten
formáját. Ezért van az is, hogy az imperszonalisták képtelenek megérteni az
Istenség Személyiségét.
16. VERS

bahir antas ca bhüt<indm
acarariz caram eva ca
sük$matvdt tad avijneyariz
dürasthariz c<intike ca tat
bahi�-kívül; anta�-belül; ca-is; bhütdn<im -minden élőlényben;
acaram -mozdulatlan; caram-mozgó; eva -bizonyára; ca-és; sük$mat
v<it-mert parányi; tat-az; avijneyam-ismeretlen; dürasthariz -nagyon
távol; ca-is; antike-közel; ca-és; tat-az
FORDÍTÁS
A Legfelsőbb Igazság kívül is, belül is, a mozgóban és a mozdulatlan
ban is létezik. Ö túl van a látás és a tudás anyagi érzékszervének
hatalmán. Bár nagyon-nagyon távol van, mégis megtalálható mindenki
közelében is.
MAGYARÁZAT

A Védikus Irodalmat olvasva megérthetjük: „A Legfelsőbb Személy,
Narayat;1a minden élőlényben jelen van, kívül is és belül is, és egyidejűleg az
anyagi és a lelki világban is. Habár nagyon-nagyon messze van, ugyanakkor
egészen közel is van hozzánk." (dsfno dürariz vrajati saydno yati sarvata� ;
Ka/ha Upani$ad 2.2 1 .) Az anyagi érzékszerveinkkel képtelenek vagyunk
megérteni, hogy miképpen élvezi Ö transzcendentális kedvteléseit fenséges
tulajdonságai által. Ezért mondják a Vedák , hogy anyagi elmével és
anyagi érzékszervekkel nem lehet megismerni Istent. De aki a Kr�t;1a
tudatban, az odaadó szolgálat által megtisztította elméjét és érzékeit, az
állandóan láthatja Öt. A Brahma-sarizhita is írja, hogy az Istenszeretetet
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kifejlesztett bhakta mindig, megszakítás nélkül láthatja Kr��át (Bs . 5 . 3 8 .).
A Bhagavad-gfta Tizennegyedik Fejezetének ötvennegyedik verse megerő
síti, hogy Őt csakis odaadó szolgálat által lehet megérteni és meglátni.
17. VERS

avibhaktarh ca bhüte$U
vibhaktam iva ca sthitam
bhüta-bhartr ca taj jfieyarh
graSÍ$1JU prabha VÍ$1JU ca
a vibhaktam-felosztatlan; ca -is; bhüte$u-minden élőlényben; vibha
kta m -felosztott; íva -mintha; ca -is; stitham -helyezkedik; bhüta
bhartr az élőlények fenntartója; ca-is; tat-azt;jfieyam-meg kell érteni;
graSÍ$1JU-elnyel; prabhaVÍ$1JU-létrehoz; ca -is
-

FORD ÍTÁ S
Bár a Felsölélek felosztottnak tűnik, valójában ez soha sincs így: Ő
��Y· Habár valamennyi élőlény fenntartója, tudni kell Róla, hogy mégis
0 a z, aki elpusztít és megteremt mindent.
MAGYARÁZAT

F elsőlélekként Isten mindenki szívében jelen van. Azt jelentené ez, hogy
Ő felosztott? Nem, mert Ő valóban egy. Ezzel kapcsolatban a Nap példáját
lehet alkalmazni: a Nap egy ugyan, de mégis többnek tűnik, mert
ugyanabban az időpontban a Föld különböző pontjain más-más helyen
látják. Ezt a példát azért adják a Vedák, hogy ilusztrálják: habár az Úr
felosztottnak tűnik, megis osztatlan. Tehát az Úr a mindenhatósága által
jelen van mindenhol, mint ahogy a Nap is egyszerre sok helyen, sok ember
számára látható. Habár Ő minden élőlény fenntartója, az anyagi világ
végével elpusztít mégis mindent. Ezt a Második Fejezetben erősíti meg,
amikor azt mondja, azért jött el, hogy megölje a Kuruk�etra mezején
összegyűlt harcosokat. Azt is megemlíti, hogy az idő formájában is rombol.
Ő tehát a pusztító, mindenki végzete. Majd amikor ismét eljön a teremtés
ideje, Ő újra létrehoz mindenkit eredeti állapotából. A védikus himnuszok
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(Tait. Up . 3. 1 .) megerősítik, hogy Ö minden élőlény forrása és egyben
nyugvóhelye is. A teremtés után minden az Ö mindenhatóságán nyugszik, a
megsemmisülés után pedig ismét Öbele tér vissza minden:
yato va imani bhütani jayante yena jatani jivanti
yat prayanty abhisamvifanti tat brahma tad vijijriasasva
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jyoti$dm api taj jyotis
tamasa}J param ucyate
jnanam jrieyam jriana-gamyam
hrdi sarvasya Vi${hitam

jyoti$dm -minden fénylő tárgynak; api-is; tat-az; jyoti}J -a fény
forrása; tamasa}J -a sötétségen; param-túl; ucyate-mondják;jrianam 
tudás; jrieyam-a tudás tárgya; jriana-gamyam-a tudás célja; hrdi-a
szívben; sarvasya-mindenkiében; vi${hitam-lakozik
FORD ÍTÁ S

Ő a fényforrása minden fénylő tárgynak, túl van az anyag sötétségén
és megnyilvánulatlan. Ő a tudás tárgya és célja. Mindenki szívében jelen
van.
MAGYARÁZAT

Az Istenség Legfelsőbb Személyisége, a Felsőlélek a forrása minden
fénylő tárgy fényének, mint például a Napénak, a Holdénak és a csillago
kénak stb. A Védikus Irodalom leírása szerint a lelki világban a Legfelsőbb
Úr ragyogása (a brahmajyoti) világít, és így nincs szükség Napra vagy
Holdra. Az anyagi világban a mahat-tattva beborítja a brahrnajyotit, ezért
szükséges a Nap, a Hold, az elektromos áram stb. által nyújtott fény. A
Vedák egyértelműen leírják, hogy a lelki világban az Úr brahrnajyotija
ragyog be mindent. Ebből nyilvánvaló, hogy Ö nem az anyagi világban,
hanem messze-messze, a lelki világban lakozik. A Vedák megerősítik
mindezt:
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ved<iham etam puru$arh mah<intam
<iditya-va17J.arh tamasalJ, prast<it
„Ő örökkön ragyogó, mint a Nap, és messze túl van a sötét anyagi
világon." (Svet. Up . 3.7.)
Az Úr tudása transzcendentális. A Vedák szerint Brahman sűrített
transzcendentális tudás. A mindenki szívében jelenlevő Legfelsőbb Úr
tudásban tészesíti azt, aki igazán el szeretne jutni a lelki világba. Egy védikus
mantra így ír erről:
tam ha devam <itma-buddhi-prak<isam
mumuk$Ur vai formJam aham prapadya
„Ha az ember akarja a felszabadulást, akkor meg kell hódolnia az Istenség
Legfelsőbb Személyisége előtt" (Svet. Up. 6. 1 8.) A tudás végső céljáról
pedig így szólnak: „Egyedül a Rólad szóló ismerettel rázható le a születés és
halál bilincse." (tam eva viditv<iti mrtyum eti; Svet. Up . 3.8.)
Az Úr Legfelsőbb Irányítóként mindenki szívében jelen van. Ezért
mondható Róla az, hogy mindenhol ott a keze és a lába. Viszont az élőlény
esetében ez nem igaz. Ezért be kell látni, hogy a cselekvés mezejének két
ismerője van: az egyéni lélek és a Felsőlélek. Az előző keze és lába
helyhezkötött, míg Kr�i:i.áé mindenhol jelen van. Ezt a Svet<isvatara
Upani$ad így írja: „Az Istenség Legfelsőbb Személyisége, a Felsőlélek a
prabhu, vagyis minden élőlény mestere, ezért Ő a végső menedéke
mindenkinek." (sarvasyaprabhum fsanam sarvasya formJarh brhat; 3 . 1 7.)
Nem lehet tehát megcáfolni azt a tényt, hogy a Felsőlélek és a jiva mindig
különbözik egymástól.
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iti-ily módon; k$etram-a cselekvés mezeje; tatha-is; jnanam
tudást; jneyam -a tudás tárgyát; ca -is; uktam-leírtam; samasatab
összefoglalóan; mat-bhaktab -az Én hívem; etat-mindezt; vijnaya
(azután, hogy) megértette; mat-bhavaya-az Én természetemet; upapa
dyate-eléri
FORD ÍTÁ S
Ö sszefoglalóan leírtam a tettek mezejét, a tudást, valamint a tudás
tárgyát. Teljességében csak a bhaktáim érthetik meg ezeket, s így
elérhetik az Én természetemet.
MAGYARÁZAT

Isten röviden leírta a testet, a tudást és a tudás tárgyát. A tudót, a tudás
tárgyát és a tudás folyamatát együttesen vijnanam-nak nevezik, vagyis a
tudás tudományának. A tökéletes tudáshoz az Úr tiszta bhaktája közvetlenül
jut, míg mások képtelenek ilyen megértésre szert tenni. A mayavadik szerint
végső fokon ez a három tényező eggyé válik, ám a bhakták nem fogadják ezt
el. A tudás és a tudás kifejlesztése azt jelenti, hogy az ember megvalósítja az
igazi énjét a Kr�i:ia-tudatban. Mindenki az anyagi tudat irányítása alatt áll,
ám mihelyt Kr�i:ia tetteire irányítjuk tudatunkat, és megértjük, hogy Ö
minden, akkor azonnal igazi tudáshoz jutnunk. Más szóval, a tudás nem
más, mint az odaadó szolgálat tökéletes megértésének előzetes szintje.
20. VERS
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prakrtiriz puru$ariz caiva
viddhyanadi ubhav api
vikararizs ca gU1;zarizs caiva
viddhi prakrti-sambha van

prakrtim-az anyagi természet; puru$am -az élőlények; ca-is; eva
bizonyára; viddhi-tudnod kell; anddi-kezdet nélkül; ubhau-mindkettő;
apii-szintén; vikaran -átalakulás; ca -is; gU1:zdn -a természet három
köttőerejét; ca-is; eva -bizonyára; viddhi-tudd meg; prakrti-az anyagi
természet; sambha van -terméke
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FORD ÍTÁ S

Tudni kell, hogy az anyagi természet és az élőlények kezdet nélküliek.
Változásaik, valamint a három kötőerő az anyagi természet termékei.
MAGYARÁZAT

E tudás által meg lehet ismerni a testet és annak ismerőit ( az egyéni lelket
és a Felsőlelket). A test a cselekvés mezeje, és az anyagi elemekből tevődik
össze. Tetteit a puru$a , vagyis a megtestesült lélek élvezi. Ö a cselekvés
mezejének egyik ismerője, a másik pedig a Felsőlélek. Természetesen azt is
meg kell értenünk, hogy a Felsőlélek és a jiva egyaránt az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének megnyilvánulása. A Felsőlélek az Ö szemé
lyének kiterjedése, az élőlény pedig az energiájának számít.
Az anyagi természet és az élőlény is örökkévaló, vagyis léteztek az
univerzum teremtése előtt is. Ezek a Legfelsőbb Úr energiájának megnyil
vánulásai, de az élőlények a felsőbbrendű energiához tartoznak. A megnyil
vánulatlan anyagi természet előbb Maha-Vi��unak, az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének a testében van, majd a mahat-tattva tevékenysége által a
kellő időben megnyilvánul. Hasonló módon vannak ott az élőlények is, s
feltételekhez kötött állapotuk következtében viszolyognak a Legfelsőbb Úr
szolgálatától, ezért nem jutnak a lelki világba. Később ismét esélyt kapnak,
hogy az anyagi univerzumban cselekedve felkészülhessenek a lelki világba
való eljutáshoz. Ez az anyagi teremtés misztériuma.
Eredetileg az élőlény a Legfelsőbb Úr lelki szerves része, de lázongó
természete révén az anyagi természet alárendeltjévé vált. Az valóban nem
számít, hogy a Legfelsőbb Úr felsőbbrendű energiája miképpen került
kapcsolatba az anyagi természettel. Az Istenség Legfelsőbb Személyisége
tudja, hogy valójában mi módon és miért is lett ez így. A Vedákban azt
mondja az Úr, hogy aki vonzódik az anyagi természethez, az keményen küzd
a létért. Az előző néhány vers alapján azonban tudnunk kell jól, hogy az
anyag átalakulásai, a három kötőerő és ezek befolyásai is az anyagi
természet termékei. Az élőlénnyel kapcsolatos minden változás és variáció a
testnek tulajdonítható. Az élőlények lelki természetük következtében mind
azonosak.
2 1 . VERS
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karya-karalJa-kartrtve
hetu}J prakrtir ucyate
pururalJ sukha-du}Jkhanam
bhoktrtve hetur ucyate
karya -okozat; karalJa -ok; kartrtve-a teremtéssel kapcsolatos;
hetu}J -eredet; prakrti}J -anyagi természet; ucyate -mondják; pururalJ 
az élőlények; sukha -boldogság; du}Jkhanam -a boldogtalanságé; bhokrt
ve-élvezetben; hetu}J -eredet; ucyate -mondják
FORDÍTÁS
Úgy mondják, a természet az oka minden anyagi tettnek és visszaha
tásnak, míg az élőlény a szenvedések és élvezetek okozója világban.
MAGYARÁZAT
Az élőlények különféle testeinek és érzékeinek megnyilvánulását az
anyagi természet okozza. Ö sszesen 8 400 OOO létfajta van, és ez mind az
anyagi természet terméke. Az élőlények a sajátos érzéki vágyaik alapján más
és más testhez jutnak, így a vágyak szülik a testeket A sajátságos alakot
öltött élőlény meghatározott örömhöz és bánathoz jut. Tehát az anyagi
boldogság és boldogtalanság közvetve nem az élőlénynek, hanem testének
tulajdonítható. Kétségtelen, hogy az élőlény eredeti állapotában teljesen
boldog. Ezért a végnélküli boldogság a lélek igazi természetéhez tartozik. Az
anyagi léte annak tudható be, hogy ura akar lenni a világnak. A lelki világban
nem fordulhat elő ilyesmi, mivel az mentes minden anyagi szennyeződéstől,
ellenben az anyagi világban - ahol mindenki keményen küzd, hogy
áldozatokat szerezzen, akik majd különféle gyönyört adnak a testnek - ez
nagyon is lehetséges. Hogy még világosabbá váljon: a test az érzékek
vágyainak terméke. Az érzékszervek eszköz gyanánt szolgálnak, melyek
által az ember kielégítheti vágyait. A testet és az érzékszerveket az anyagi
természet szolgáltatja, és mint a következő vers azt fe lfedi, az élőlény előző
kivánsága és tettei szerint jut kedvező vagy kedvezőtlen körülmények közé.
Az anyagi természet az embert vágyai és tettei szerint különböző hajlékokba
helyezi. Tehát maga az élőlény az oka a testének és a velejáró örömnek és
szenvedésnek is. Az élőlény egy sajátságos testbe jutva a természet
befolyása alá kerül, mivel az anyagból álló test a természet törvényei szerint
működik. Ebben a helyzetben az élőlénynek nincs módjában változtatni
ezeken a törvényeken. Tételezzük fel, hogy a lélek egy kutya testét ölti fel.
Amint megszületik, azonnal kutya módjára cselekszik, s máshogy nem is
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képes. Ha pedig valaki sertésként születik újra, akaratlanul úgy is fog
viselkedni, és ürüléket fog fogyasztani. Hasonló módon: a félistenként
megszülető is az új teste szerint kezd cselekedni - ez a természet törvénye.
A Vedák azonban megmagyarázzák, hogy a Felsőlélek minden körülmény
között követi az egyéni lelket (dva suparl)<i sayuja sakhaya; Svet. Up. 4.6. ).
A Legfelsőbb Úr annyira kedves az élőlényhez, hogy állandóan mellette van,
mint Felsőlélek.
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karal)am gul)a-sarigo 'sya
sad-asad-yoni-janmasu

puru$a/;.-az élőlény; prakrti-stha}J. -az anyagi energiába helyezkedve;
hi-bizonyára; bhurikte-élvez; prakrti-jan -az anyagi természet termé
keit; gul)<in-a természet kötőerőit; karal)am -okot; gul)a-sariga}J. -a
gur:iákkal való társulás; asya-az övé (az élőlényé); sat-asat-jó és rossz;
yoni-fajok; janmasu-születésben
FORD ÍTÁ S
Ily módon élvezi az anyagi világgal kapcsolatba került élőlény a
természet három kötőerejének termékeit. A gu�ákkal való társulás
következtében különféle fajokban születik meg, s hol jó. hol rossz éri öt.
MAGYARÁ ZAT

Ez a vers nagy fontosságot játszik annak a megértésében, hogyan vándorol
az élőlény egyik testből a másikba. A Második Fejezet magyarázata szerint
az élőlény úgy váltja a testét, mint az ember a ruháját. Ez a
„ruhacsere" az anyagi léthez való ragaszkodásnak köszönhető. Amíg csak
vonzódunk ehhez a hamis anyagi megnyilvánuláshoz, addig kényszerítve
vagyunk arra, hogy az egyik testből a másikba vándoroljunk. Azért
kényszerülünk ilyen nem kívánatos körülmények közé, mert az anyagi
természet ura akarunk lenni. Anyagi vágyai hatásaként az élőlény néha
félistenként, néha emberként, esetleg vadállatként, vagy madárként, ku-
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kacként, halként, szent emberként, bogárként stb. születik meg. Az élőlény
mindegyik esetben a helyzet urának hiszi magát, holott az anyagi természet
alárendeltje. Ez a vers azt magyarázza meg, hogy az élőlény a természet
gul).áival társulván jut a különféle testekhez. Az embernek ezért felül kell
emelkednie a természet három kötőerején, és el kell érnie azt a transzcen
dentális szintet, amit Kr�l).a-tudatnak hívnak. Amíg ez meg nem történik,
addig az ősrégi vágyai és az anyagi tudata kényszeríteni fogja, hogy egyik
testből a másikba vándoroljon. Hogy ettől megszabadulhasson, változtatnia
kell a vágyain. Erre pedig csak akkor lesz képes, ha a hiteles forrásokra
hallgat A legjobb példát Arjuna esete szolgáltatja, aki Kr�l).ától hallotta az
Isteni tudományt. Ha az élőlény alárendeli magát a hallás folyamatának,
akkor megszabadulhat régóta dédelgetett vágyától, hogy uralkodhasson az
anyagi természeten, és a vágy csökkenésével forditott arányban egyre inkább
képes lesz élvezni a lelki boldogságot. A Vedák egyik mantrája szerint,
olyan fokban vagyunk képesek élvezni az örökkévaló és örömteli lelki é letet,
amilyen mértékben felvilágosulunk az Istenség Legfelsőbb Személyisége
társaságában.
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upadra${<i-felülvigyázó; anumant<i-engedélyező; ca-is; bhart<i-.
mester; bhokt<i-legfelsőbb élvező; mahesvaral;.-a Legfelsőbb Ú r, param
<itm<i- a Felsőlélek; iti-így; ca-is; api uktal;. -mondják; dehe-ebben a
testben� asmin-ez; puru$a/;. -élvező; para/;.-transzcendentális

FORDÍTÁS
Az amyagi testben van egy másik, egy transzcendentális élvező is - az
Ú r, a Legfelsőbb Birtokos, aki felülvigyázóként és engedélyezőként
létezik, s akit Felsőlélekként ismernek.
MAGYARÁZAT
E ver.s kijelenti, hogy a Felsőlélek, aki mindig az egyéni lélekkel van, nem
közönséges lény, hanem a Legfelsőbb Ú r képviselője. A mayavadI filozófu-
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sok felfogása szerint csupán egy ismerője van a testnek, ezért nem tesznek
különbséget a F elsőlélek és a jiva között. E téves nézet eloszlatása végett
mondja itt az Ú r, hogy Őt képviseli minden testben a Paramatma, aki
különbözik az egyéni lélektől. Ezért hívják Ő t para�-nak (transzcenden
tálisnak). A jiva egy sajátos test cselekedeteinek élvezője, de a Felsőlélek
nem osztozik a testi tettek élvezetében. Nem mint véges élvező, hanem mint
tanú, felülvigyázó, engedélyező és legfelsőbb élvező van jelen a testben. Ő t
sohasem fertőzi be az anyag, ezért is hívják Paramatmanak (ellentétben a
jivával, aki atma). Ebből a versből világosan kitűnik, hogy az atma és a
Paramatma különbözik egymástól. A Paramatmának pl. mindenhová elér a
karja és a lába, de a jivának nem. Ő a Legfelsőbb Ú r, aki mindig együtt van
az egyéni lélekkel, hogy szentesítse annak anyagi élvezetre törő vágyait. A
Felsőlélek beleegyezése nélkül az élőlény semmire sem képes. Az élőlény
bhakta , vagyis az eltartott, a Paramatma pedig bhukta , azaz fenntartó.
Megszámlálhatatlan sokaságú élőlény létezik, s az Ú r barátként jelen van
mindegyikben.
Tény és való, hogy a jiva örökké a Legfelsőbb Ú r szerves része, és nagyon
bensőséges baráti viszonyban áll Vele. Ugyanakkor hajlamos az Ú r vezető
szerepének elutasítására, hogy azután a természeten való uralkodás remé
nyében önállóan cselekedjék - ezért hívják a Legfelsőbb Ú r szélső
energiájának. Más szóval az élőlény a kívánsága szerint lehet lelki vagy
pedig az anyagi energia felügyelete alatt. Amíg az anyagi energia felügyelete
alatt tartózkodik, a Paramatma barátjaként mindig vele marad, hogy vissza
segítse a lelki energiába. Az Ú r mindig ezt szeretné, ám az élőlény a parányi
függetlenségével visszaélve sorozatosan elutasítja a lelki fénnyel való
társulás lehetőségét. Ez a visszaélés az oka az anyagi természetben való
küzdelmének. Ezért az Ú r kívülről, és belülről is mindig tanácsokkal látja el
a jivát. Belülről Paramatmaként próbálja meggyőzni arról, hogy az anyagi
síkon végzett tettek nem vezethetnek az igazi boldogsághoz, kívülről pedig
pl. a Bhagavad-gfta révén utasít. „Add fel az anyagi tetteket és fordulj
Felém, így majd boldog leszel!" - mondja az Ú r. Az okos ember tehát
megbízik az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, a Paramatmanak szavai
ban, s rendíthetetlenül halad az örökkévaló, tudással és gyönyörrel teli élet
felé.
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ya evam vetti puru$am
prakrtim ca gur]aib saha
sarvath<i vartam<ino 'pi
na sa bhüyo 'bhijayate
yab-bárki; evam -ily módon; vetti-megérti; puru$am -az élőlényt;
prakrtim - az anyagi természetet; ca-és; gur]aib -az anyagi természet
kötőerőit; saha -együtt; sarvath<i- mindenfé leképpen; vartam<inab-lé
tezve; api- habár; na -soha; sa�-ő; bhüyab-ismét; abhij<iyate-meg
születik

FORD ÍTÁ S

Aki megérti az anyagi természetről, az élőlényről és a természet
kötőerőinek egymásra hatásáról szóló filozófiát, az biztosan felszaba
duláshoz jut. Az ilyen személy nem fog újra megszületni ebben a
világban, függetlenül a jelenlegi helyzetétől.
MAGYARÁZAT
Az anyagi természet, a Felsőlélek, az egyéni lélek és a közöttük levő
kapcsolatok világos megértése lehetővé teszi az ember számára, hogy
felszabaduljon és visszatérhessen a lelki atmoszférába, valamint biztosítékot
ad, hogy soha többé nem lesz arra kényszeritve, hogy az anyagi természet
ben kelljen élnie. Ez ennek a tudásnak az eredménye, a célja pedig az, hogy
félreérthetetlenül megértsük: az élőlény valamiképpen az anyagi létbe került.
Az autentikus személyek, a szent életű emberek és a lelki tanítómester
felügyelete alatt, a személyes törekvése segítségével kell az embernek
megértenie helyzetét, majd az Istenség Személyisége által oktatott Bhaga
vad-gitát megértve át kell térnie a lelki-, vagyis a Kr�i:ia-tudathoz. Ezek után
bizonyossá válik, hogy sohasem kell visszatérnie az anyagi létbe, hanem
eljut a lelki világba, ahol örök, tudással és boldogsággal telített élet vár rá.

25. VERS

dhy<inen<itmani pasyanti
kecid <itm<inam <itman<i
anye s<itikhyena yogena
karma-yogena c<ipare
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dhyanena-meditáció által; atmani-az önvalót; pasyanti-1átják; ke
cit-egyedü1; atmanam - a Felsőlelket; atmana-az elmével; anye
mások; sarikhyena -filozótiai viták által; yogena -a yoga-rendszer segít
ségével; karma-yogena -a gyümölcsökre való vágyakozás nélküli munká
val; ca-is; apare-mások
FORD ÍTÁ S
A Felsölelket néhányan meditáció által, egyesek a tudás művelése
révén, mások pedig a gyümölcsöző vágyaktól mentes munka segítségével
látják meg.
MAGYARÁZAT

Az Úr arról tájékoztatja Arjunát, hogy az önmegvalósításra való törekvés
milyensége szerint két csoportra oszthatók a feltételekhez kötött lelkek. Az
elsőbe tartoznak az ateisták, az agnosztikusok és szkeptikusok. Ők nem
rendelkeznek megértéssel a lelki tudás iránt. A második csoportot azok
képezik, akik hűek a lelki tudáshoz - őket a munkájuk gyümölcséről
lemondó cselekvőknek hívjuk. Akik állandóan a monista doktrína megalapo
zásán fáradoznak, azokat szintén az ateisták és agnosztikusok közé lehet
sorolni. Ezek szerint egyedül az Istenség Legfelsőbb Személyiségének hívei
képesek igazán a lelki tudás elsajátítására, mert megértették, hogy az anyagi
természeten túl létezik egy lelki világ, és hogy az Istenség Legfelsőbb
Személyisége az, aki mindent-átható Paramatmaként kiterjedve jelen van
mindenki szívében.
Aki az Abszolút Igazságot a tudás művelésével próbálja megérteni, azt
természetesen a második csoportba kell sorolni. Az ateista filozófusok a
huszonnégy elemen keresztül analizálják ezt az anyagi világot, magát az
egyéni lelket pedig a huszonötödik elemnek vélik. Amikor képesek megérteni
azt, hogy a jiva természete transzcendentális az anyagi elemekhez képest,
akkor azt is megérthetik majd, hozy az egyéni lelken kívü) az Istenség
Legfelsőbb Személyisége is létezik, 0 a huszonhatodik elem. lgy ők szintén
eljutnak fokozatosan a Kr�i:ia-tudatú odaadó szolgálat síkjára. Annak is
tökéletes az állásfoglalása, aki a munka gyümölcsére nem vágyva dolgozik.
Ő is esélyt kap az odaadó szolgálat szintjének elérésére. E vers szerint van
olyan ember, akinek tiszta a tudata, s aki meditáció által próbálja a szívében
felfedezni a Felsőlelket, s ha ez sikerül, akkor eléri a transzcendentális síkot.
Mások a ha{ha-yogát művelik és gyerekes tettekkel próbálják kielégíteni az
Istenség Legfelsőbb Személyiségét.
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anye tv evam ajtinantal;
frutvtinyebhya uptisate
te'pi ctititaranty eva
mrtyum sruti-partiyatJtilJ

anye-mások; tu-de; evam-ezt; ajtinantal;- lelki tudás nélkül; sru
tvti-hallván; anyebhyal; -másoktól; uptisate -elkezdik imádni; te-ők;
api-is; ca -és; atitaranti-túllépik; eva-bizonyára; mrtyum -a halál
(birodalmát); sruti-partiyatJtilJ-hajlamosak a hallásra
FORD ÍTÁ S
Azután vannak olyanok is, akik másoktól hallottak a Legfelsőbb
Személyről, s bár nem jártasak a lelki tudásban, elkezdték imádni Ő t.
Ő k is túljutnak a halál birodalmán, s ezt éppen annak a képességüknek
köszönhetik, hogy a hiteles forrásokra hallgattak.
MAGYARÁZAT
Különösen a modem társadalomra alkalmazható ez a vers, ugyanis a mai
társadalomban gyakorlatilag semmiféle szellemi nevelés nem folyik. Ateis
ták, agnosztikusok és ún. filozófusok léteznek, de tényleges filozófiai tudós
nincs. Ami a közönséges embert illeti, neki akkor van esélye a fejlődésre, ha
jó lélek, és vonzódik a hallás folyamatához. Ez a folyamat nagyon fontos. Az
Ú r C aitanya (a Kr�i:ia-tudat prédikátora a modem világban) nagyon
hangsúlyozta ezt, mert ha az egyszerű ember csupán csak hall a hiteles
forrásoktól, akkor haladhat a lelki életben, főleg ha hallja a maha-mantra
transzcendentális vibrációját: Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i;ia, Hare
Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É ppen ezért
ajánlatos, hogy mindenki használja ki az önmegvalósult lelkek hallgatásának
lehetőségét, hogy így fokozatosan mindent megérthessen, s végül kétségte
lenül eljusson a Legfelsőbb Úr imádatához. Az Ú r Caitanya szerint ebben a
korszakban senkinek sem szükséges a társadalmi helyzetén változtatnia,
viszont meg kell válnia a spekuláló fejtegetésektől, ha meg szeretné érteni az
Abszolút Igazságot Meg kell tanulni azoknak a szolgájává válnunk, akik
tudással rendelkeznek a Legfelsőbb Ú rról. Ha valaki olyan szerencsés, hogy
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egy tiszta bhaktánál keres védelmet, tanul tőle az önmegvalósításról és a
nyomdokaiban jár, akkor fokozatosan maga is tiszta bhaktává válik.
Ez a vers főleg a hallás folyamatát hangsúlyozza, és ez nagyon
helyénvaló. Bár a közönséges embernek többnyire nincs akkora esélye, mint
az ún. filozófusnak, mégis, ha egy hiteles személyre hallgat, akkor ez
segíteni fogja öt, hogy felülkerekedhessen az anyagi léten és hazatér
hessen, vissza az Istenséghez.

27. VERS

yavat samjayate kincit
sattvam sthavara-jarigamam
k$etra-k$etrajna-samyogat
tad viddhi bharatar$abha
yavat-bármi; samjayate- történik; kincit-akármi; sattvam -1ét; stha
vara -mozdulatlan; jarigamam - mozgó; k$etra- a test; k$etrajna -a test
ismerője; samyogat-(a kettő közötti) egyesítés; tat-azt; viddhi-tudnod
kell; bharatar$abha-óh, Bharaták vezére
FORD ÍTÁ S
Ó h, Bharaták vezére, minden létező, mozgó és mozdulatlan egyaránt,
csupán összetevője a tettek mezejének és az azt ismerőnek.
MAGYARÁZAT
Ez a vers az anyagi természetről és az élőlényekről szól, akik léteztek már
a kozmosz megteremtése előtt is. A teremtésben kivétel nélkül minden az
anyagi természet és az élőlény kombinációja. Vannak nem mozgó megnyil
vánulások, mint pl. a fák, a hegyek és a dombok, míg sok más lény mozgó.
Mindegyik az alsóbbrendű ( az anyagi) és a felsőbbrendű természet (az
élőlény) kombinációja. A felsőbbrendű természettel, azaz az élőlénnyel való
kapcsolat nélkül semmi sem képes növekedni. Az anyag és a lélek
kapcsolata ezért örök időktől fogva létezik, és ezt a Legfe lsőbb Úr
befolyásolja, mert Ö a felsőbb- és az alsóbbrendű természet irányítója is. Ö
teremti az anyagi természetet, majd megtermékenyíti azt a felsöbbrendüvel
(a jivákkal), s így jön létre az összes megnyilvánulás és tett
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samam sarve$U bhüte$U
ti$fhantam paramesvaram
vinasyatsv avinasyantam
ya}J pasyati sa pasyati

samam -egyenlően; sarve$u- mindenben; b hüte$ u-élőlényben; ti
$fhantam -lakozva; paramesvaram-a Felsőlélek; vinasyatsu-a Ierom
bolhatóban; avinasyantam -nem pusztítható el; ya}J -bárki;pasyati-látja;
sa}J-ő; pasyati-(valóban) lát

FORD ÍTÁ S
Aki minden testben látja az egyéni lelket kísérő Paramatmát, és aki
megérti, hogy sem az egyéni lélek, sem pedig a Felsőlélek nem semmisül
meg soha, az valóban lát.
MAGYARÁZAT
Az rendelkezik igazi tudással, aki három dolgot lát az emberben: a testet, a
test birtokosát (a jivát) és jó barátját, a Felsőlelket. Aki nem tud a lélek
barátjáról, az tudatlan, mert csak a testet látja, s így helytelenül úgy véli,
hogy a test halálával mindennek vége. A test halála után azonban továbbra is
létezik a lélek és a Felsőlélek, s együtt vándorolnak tovább a különféle
mozgó és mozdulatlan testekbe.
A szanszkritparamesvaram szót néha egyéni léleknek fordítják, mert ő a
test mestere (isvara ) aki a test halálával újabb formát ölt. Mások viszont
Felsőlélekként fordítják ugyanezt a szót. Mindkettő helytálló, ugyanis a
Paramatmá is és a jiva is folytatja létét, egyikük sem pusztul el a test
halálakor. Aki látja ezt, az valóban lát.
,
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samam pasyan hi sarvatra
samavasthitam isvaram
na hinasty dtmandtmdnam
tato yati param gatim

samam -egyenlően; pasyan-látván; hí-bizonyára; sarvatra -minden
hol; samavasthitam -ugyanolyan helyzetű; isvaram-a Felsőlélek; na 
nem; h inasti-degradálódik; dtmand-az elme által; atmdnam -a lélek;
tataQ -azután; yati-eléri; param -a transzcendentálisat; gatim -célt

FORD ÍTÁ S
Aki a Felsőlelket minden élőlényben, mindig, mindenhol egyenlőnek
látja , az nem degradálódik elméje által, s így eléri a legvégső célt.
MAGYARÁZAT
Az élőlény csak úgy nyerheti vissza lelki létét, ha belátja, hogy az anyagi
lét csupa szenvedés. Ha megértette, hogy a Legfelső mindenhol jelen van a
Paramatma aspektusában, vagyis ha minden élőlényben látja az Istenség
Személyiségét, akkor nem degradálódik, hanem fokozatosan halad a lelki
világ felé. Az elme általában ragaszkodik az önző célokat szolgáló
folyamatokhoz, de ha a Felsőlélek felé fordítjuk, akkor fejlődhetünk a lelki
tudásban.
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prakrtyaiva ca karmd!JÍ
kriyamd!Jdni sarvaSaQ
yaQ pasyati tathatmanam
akartaram sa pasyati

prakrtya-az anyagi természet által; eva -bizonyára; ca-szintén;
kannd1Ji-tettek; kriyamd!Jdni-végezve; sarvaSaQ -minden tekintetben;
yaQ -bárki; pasyati-látja; tatha-szintén; atmanam -magát; akartd
ram -nem cselekvőt; saQ-ő; pasyati-tökéletesen lát
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FORD ÍTÁ S
Aki látja, hogy minden tettet az anyagi természet alkotta test hajt
végre, és az önvaló nem tesz semmit, az valóban lát.
MAGYARÁZAT
E zt a testet a F elsőlélek irányítása alatt az anyagi természet hozza létre. A
testtel kapcsolatos tetteket nem az egyéni lélek végzi. Bármit is tegyen az
ember, s hozzon az jót vagy rosszat, arra a test természete kényszeríti csak.
Az önvaló azonban független minden testi cselekedettől. A testet a vágyai
alapj án kapta az élőlény, hogy azok szerint cselekedhessen. A test
gépezethez hasonlítható, amit a Legfelsőbb Ú r tervezett, hogy az élőlény ily
módon képes legyen kielégíteni vágyait. A vágy az oka tehát annak, hogy az
élőlény különféle örömöt vagy szenvedést okozó körülmények közé kerül.
Ha kifej leszti a transzcendentális látóképességet, akkor elkülönül a testi
cselekedetektől. Az lát igazán, aki ily módon lát.
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yad<i bhüta-prthag-bh<ivam
eka-stham anupasyati
tata eva ca vist<iram
brahma sampadyate tad<i

yad<i-am ikor, bhüta-az élőlények; prthak-bh<ivam-más természe
tűek; eka-stham-egy helyzetű; anupasyati-megpróbál látni (a hiteles
forrásokon keresztül); tataQ -azután; eva -bizonyára; ca -szintén; vist<i
ram -kiterjedt; brahma -az Abszolút; sampadyate-eléri; tad<i-akkor
FORD ÍTÁ S
Amikor a bölcs ember többé nem látja a különbségeket, melyek a
különféle anyagi testeknek tudhatók be, akkor eljut a B rahman
felfogáshoz, s így meglátja, hogy az élőlények mindenhová elterjednek.
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MAGYARÁZAT

Akkor lát igazán az ember, ha látja, hogy a különféle testeket az élőlény
vágyai szülik, ezért a test valójában nem tartozik az énhez. Az anyagi
életfelfogás szerint látunk valakit félistennek, embernek, kutyának vagy
macskának stb. Ez azonban nem igazi, hanem anyagi látásmód. Az ebből
származó különbözőség anyagi életfelfogásnak tulajdonítható. A lélek
mindig ugyanaz marad, még az anyagi test pusztulása után is. Ha valaki
képes megérteni, hogy a lélek az anyagi természettel való kapcsolat
eredményeként kapja a különféle testeket, az lelki látásmódhoz jut, s így
számára eltűnnek az olyan testi különbségek, mint pl. az ember, állat, nagy,
kicsi stb. megjelölés. Az ilyen személy tudata tisztábbá válik, és lelki
azonosságát visszanyervén képes lesz a Kr�i:ia-tudat kifejlesztésére. Hogy
ezután miképpen látja a dolgokat, arról a következő vers szól.
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an<iditv<in nirgul)atv<it
param<itm<iyam avyaya}J.
sarira-stho 'pi kaunteya
na karoti na lipyate

anaditvdt-mert kezdet nélküli; nirgu!Jatvdt-mert mentes a kötőerőktől;
param-transzcendentális; dtm<i-lélek; ayam -ez; a vyaya}J.-kimerí the
tetlen; fo rira stha}J. -testben tartózkodó; api- habár; kaunteya-óh, Kunti
fia; na-sohasem; karoti-cselekszik; na-sem; /ipyate-bonyodalmakba
keveredik
-

FORD ÍTÁ S

Az örökkévalóság látomásával rendelkezők tudják, hogy a lélek
transzcendentális, örökké létező, s túl van a természet kötőerőin. Ó h,
Konti fia, a lélek nem cselekszik soha, és nem is kötődik, habár
kapcsolatban áll az anyagi testtel.
MAGYARÁZAT
Az anyagi test születésekor úgy tűnik, hogy az élőlény is akkor keletkezik,
ám az valójában kezdet nélküli, ezért sohasem született, és nem is lehet
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elpusztítani soha. A lélek tehát transzcendentális, bár az anyagi testben van.
A természetéhez tartozik az is, hogy örömmel teli. A lélek nem végez
semmilyen anyagi tettet, s ez azt jelenti, hogy sohasem kötik meg a különféle
anyagi testekkel való kapcsolatából származó cselekedetek.

33. VERS

yatha sarva-gatam sauk$myad
akafom nopalipyate
sarvatravasthito dehe
tathatma nopalipyate
yatha-miként; sarva-gatam -mindent átható; sauk$myat-finom-fizi
kai természeténél fogva; akafom-az ég; na-sohasem; upa lipyate
keveredik; sarvatra -mindenhol; avasthitalJ,-van; dehe-a testben; ta
tha-hasonlóan; atma-az önvaló; na -sohasem; upalipyate-keveredik
(beszennyeződik)

FORDÍTÁS
Finom fizikai természetéből adódóan az éter nem keveredik semmi
vel, bár mindent áthat. Hasonlóan, a lélek sem vegyül a testtel, bár
abban foglal helyet.
MAGYARÁZAT
Az éter behatol a vízbe, a sárba, az ürülékbe stb., de mégsem keveredik
semmivel. Az élőlény ehhez hasonlóan, transzcendentális természeténél
fogva külön áll attól a testtől, melyben lakozik. Anyagi szemmel ezért
lehetetlen meglátni, miképpen van kapcsolatban a testtel, s annak halálakor
miként távozik el. Ezt egy tudós sem képes észlelni.
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yatha prakasayaty ekal;.
krtsnarit. /okam imarit. ravil;.
k$etrarit. k$etri tathti krtsnarit.
prakaiayati bharata
yatha- miként; prakasayati- beragyogja; ekaJ;.-egy; krtsnam-az
egészet; /okam-univerzumot; imam -ez; ravil;. -a Nap; k$etram -a tes
tet; k$etri-a lélek; tatha-hasonlóan; krtsnam -az egészet;prakaiayati
beragyogja; bharata-óh, Bharata fia
FORD ÍTÁS
Ó h, Bharata fia, ahogy a Nap egyedül beragyogja ezt az egész
bolygórendszert, úgy világítja meg belülről a lélek az egész testet a tudat
sugaraival.
MAGYARÁZAT
A tudatról többféle elmélet létezik. A Bhagavad-gitti itt a Nap és a
napfény példáját hozza fel. Miként a Nap egy helyből bevilágítja az egész
kozmoszt, úgy ragyogja be a tudat által az egész testet a szívben levő parányi
lélek. Ily módon a tudat bizonyítja a lélekjelenlétét, mint ahogy a napsugár
ill. a fény a Nap létét igazolja. A lélek jelenlétével a tudat áthatja az egész
testet, ám távoztával a tudat is megszűnik. Ezt bármelyik értelmes em'ber
megértheti. A tudat tehát nem az anyagi elemek kombinációjának terméke,
hanem ,az élőlény velejárója és létének tünete. B ár az élőlény tudata
minőségileg megegyezik a legfelsőbb tudattal, mégsem nevezhető legfelsőbb
nek, mivel csak egy sajátságos testre korlátozódik. Ezzel ellentétben a
Felsőlélek minden testről tudatos, mert az élőlény barátjaként jelen van
minden testben. Ez a különbség a Legfelsőbb tudata és a jiva tudata között.
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k$etra -a test; k$etrajfíayol;-a test tulajdonságait; evam -azt; anta
ram -kü1önbséget; jfíana-cak$U$d-a tudós szemével; bhüta-az élőlény;
prakrti-az anyagi természet; mok$am -felszabadulást; ca -szintén; ye
akik; vidu!; - isme rik; ydnti-elérik; te-ők; param-a Legfelsőbbet
FORD ÍTÁ S
Aki tudatosan látja a különbséget a tettek mezeje és annak tulajdono
sa között, s képes megérteni a felszabadulás folyamatát az anyagi
kötelékek alól, az szintén eléri a Legfelsőbbet.
MAGYARÁZAT
A Tizenharmadik Fejezetnek az a célja, hogy megismertesse az olvasóval
a tettek mezeje, annak birtokosa és a Felsőlélek közötti különbséget. A
reménykedő ember először is szerezzen megfelelő társaságot, ahol hallhat
Istenről és így fokozatosan felvilágosulhat. Ha valaki elfogad egy hiteles lelki
tanítómestert, akkor megtanulhat különbséget tenni a lélek és az anyag
között, amely egy lépcsőfokot jelent a lelki megvalósításban. A lelki
tanítómester különféle utasításokkal oktatja tanítványát, hogy az megsza
badulhasson az anyagi életfelfogástól. Pl. a Bhagavad-gftában e célból
oktatja Kr�r.ia Arjunát.
A huszonnégy elemet analizálva az embernek nem nehéz megérteníe,
hogy a test anyagi. Ezek az elemek alkotják a durva és a finom-fizikai testet,
vagyis az elmét és a pszichológiai megnyilvánulásokat, az élettünetek pedig
ezek kölcsönhatásaiból keletkeznek. Viszont az anyagi elemeken túl létezik
lélek és a Felsőlélek, melyek különböznek egymástól. Az anyagi világ a
huszonnégy anyagi elem és a lélek kombinációjának hatására működik. Aki
képes megérteni, hogy az egész anyagi megnyilvánulás a lélek és az anyagi
őselemek kombinációja, és ezenkívül ismeri a Legfelső Lélek helyzetét, az
alkalmassá válik a lelki világba való eljutásra.
Az e fejezetben tárgyalt dolgokat alaposan át kell gondolnunk, s egy lelki
tanítómester segítségével meg kell értenünk.

Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srtmad-Bhagavad-glta
tizenharmadik fejezetéhez, melynek címe: A prakrti, a puru$a és a tudat.
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fri bhagavdn uv<ica-az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
para m -transzcendentálisat; bhüya}J, -ismét; pravak�y<imi-el fogom
mondani; }ri<in<in<im -minden tudásé; }fl<inam -tudást; uttamam-a leg
felsőt; yat - ame lyet; }fl<itva -megismervén; munaya}J,-a bölcsek; sarve
minden; par<im -transzcendentális; siddhim -tökéletességet; ita}J,-ebből
(a világból); gat<i}J, - elérték
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Tizennegyedik Fejezet
FORD ÍTÁ S

A M agasztos Úr szólt:
Ismét kinyilvánítom neked ezt a legfelsőbb bölcsességet, a tudomá
nyok legkiválóbbját, melyet megismervén minden bölcs elérte a leg
magasabb tökéletességet.
MAGYARÁZAT
A Hetediktől a Tizenkettedik Fejezet végéig Srt Kr�1.1a részletesen feltárja
az Abszolút Igazságról, vagyis az Istenség Legfelsőbb Személyiségéről
szóló tudást. A Tizenharmadik Fejezet világosan megmagyarázta, hogy a
tudás alázatos művelése által az ember megszabadulhat az anyagi kötöttsé
gektől. Arról is szó volt, hogy az é lőlények rabságának oka a természet
kötőerejével való társulásban rejlik. Kr�1.1a most tovább folytatja Arjuna
felvilágosítását, s ebben a fejezetben megmagyarázza, hogy mik is azok a
kötőerők, hogyan működnek, miképpen kötik le az élőlényt, s mi módon
lehet megszabadulni tőlük. Az előző fejezetekben tanítottakhoz képest az itt
ismertetett tudást az Ú r felsőbbfokúnak nyilvánítja. Ezt megismervén már
sok nagy bölcs vált tökéletessé, és jutott el a lelki világba. Az Ú r most
részletesebben fogja megmagyarázni ugyanazt a tudományt. Aki a filozófia
segítségével megérti ezt a fejezetet, az elérkezik az odaadó szolgálathoz, és
tökéletessé fog válni.
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ida m - ezt; jfianam -tudást; upasritya-menedéket keresvén; mama
Enyém; sadharmyam -természetemet; agat<il; -elérvén; sarge-a terem
tésben; api-még; na -sohasem; upajayante-beleszületnek; pralaye-a
megsemmisülésben; na - sem; vyathanti-háborítva lesznek; ca - szintén

FORD ÍTÁ S
E tudásban biztos menedéket találván az ember elérheti a transzcen
dentális természetet, amely az É n természetemhez hasonló. Így nem
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születik meg az újabb teremtéskor, s az anyagi világ megsemmisülése
sem fogja nyugtalanítani.
MAGYARÁZAT
A transzcendentális tudás elsajátítása után az ember megszabadul az
ismétlődő születéstől és haláltól, majd minőségileg eggyé válik az Istenség
Legfelsőbb Személyiségével. A lélek azonban még ezek után sem veszíti el
egyéni azonosságát. A Védikus Irodalom szerint a lelki világ bolygóit elérő
felszabadult lélek örökké transzcendentális szeretettel szolgálja a Legfelsőbb
Ú r lótuszvirág lábát. Láthatjuk tehát, hogy a bhakta még az anyagi világból
való felszabadulás után sem veszíti el egyéni létazonosságát.
Bármilyen ismeretet is szerezzünk az anyagi világban, az általában nem
mentes az anyagi természet három kötőerejének szennyeződésétől. Transz
cendentálisnak azt a tudást nevezik, amely megtisztult a gu1.1ák minden
fertőződésétől. Ha valaki elsajátította azt a természetfeletti tudást, akkor
azonnal ugyanarra a transzcendentális szintre kerül, mint a Legfelsőbb
Személy. A lelki világról mit sem tudó ember szerint az anyagi testtől és a
materiális tettektől való felszabadulás után a lelki lét minden formát és
változatosságot mellőzni fog. A lelki világot azonban az anyagihoz hason
lóan szintén változatosság jellemzi. A tudatlanok azt hiszik, hogy a
transzcendentális lét teljesen ellentéte az anyagi változatosságnak. Viszont
tény és való, hogy az élőlénynek a transzcendentális világban lelki teste van,
amivel lelki tetteket hajt végre. Ezt hívják odaadó szolgálatnak, s ez jellemzi
a lelki létet. Arról a világról azt mondják, hogy mentes az anyagi
szennyeződéstől, s a lélek ott minőségileg egyenlő a Legfelsőbb Ú rral.
Az ilyen tudás kifejlesztéséhez szükséges az összes lelki jótulajdonság
kifejlesztése. Ha ez megtörtént, akkor az élőlényt nem befolyásolja többé az
anyagi világ teremtése és megsemmisülése.
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mama- Enyém; yoni� -anyaméh; mahat brahma-a totális anyagi lét;
tasmin - abban; garbha m -embriót; dadhami-teremtek; aham- É n;
sambhava�-lehetőség; sarva-bhütanam -minden élőlény számára; ta
ta� -ezek után; bhavati-lesz; bharata -óh, Bharata fia

FORD ÍTÁ S
Ó h, Bharata fia, a Brahmanként ismert teljes anyagállomány az
anyaméh, amit É n termékenyítek meg, így adván lehetőséget az élőlény
nek a születésre.
MAGYARÁZAT
Ez a vers megmagyarázza az anyagi világ működését a k$etra és a
k$etrajiia párosulása okoz mindent, ami történik. Az anyagi természetet és
az élőlényt csakis Maga a Legfelsőbb Személy egyesítheti. A teljes
kozmikus megnyilvánulás együttes oka a mahat-tattva , és miután e totális
állomány tartalmazza a három kötőerőt, néha Brahmannak is hívják. A
Legfelsőbb . Személy megtermékenyíti ezt az együttes állományt, s így
keletkezik a számtalan univerzum. A Védikus Irodalom tehát Brahmannak
nevezi a totális anyagállományt, a mahat-tattvát (tasmad etad brahma
nama-rüpam annam ca jayate; Mu1Jf/.aka Upani$ad 1 . 1 .9.). Ezt a
Brahmant termékenyíti meg a Legfelsőbb Személy az élőlényekből álló
magjával. A huszonnégy elem (föld, víz stb.) mind az anyagi energiához
tartozik, amit maha-brahman-nak („nagy Brahman"-nak) is hívnak. A
Hetedik Fejezet már megmagyarázta, hogy ezen az anyagi természeten kívül
létezik egy másik, egy felsőbbrendű is, az élőlény. Az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének akaratából keveredik a felsőbbrendű természet az al
sóbbal, s ezután szüli meg az élőlényeket az anyagi természet Látszatra úgy
tűnik tehát, hogy az élőlények az anyagi természet termékei. Valójában
azonban nem így van, mert az Istenség Legfelsőbb Személyisége a magot
adó Atya. Erre a rizshalmaz és a skorpió esete szolgáltat szép példát. A
skorpió a rizshaJmazba tojja a rizsszemekhez hasonló tojásait, s úgy tűnik,
hogy a pici skorpiók a rizsből születnek. Hasonlóan, a látszat ellenére nem
az anyagi természet szüli az élőlényeket. Az Ú r a magot adó Atya, az egyes
élőlények testét pedig az anyagi természet gyártja az előző tetteik alapján,
hogy az élőlény azok szerint részesüljön az anyagi örömből és szenvedésből.
Láthatjuk tehát, hogy az Ú r az oka minden létrnegnyilvánulásnak az anyagi
világban.
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sarva-yoni$u kaunteya
mürtaya}J sambhavanti yd}J
tdsdm brahma mahad yonir
aham bfja-prada}J pita
sarva-yoni$u-minden életfajtában; kaunteya-óh, Kunu fia; mürta
ya}J -fonnák; sambhavanti-(miképpen) megjelennek; yd}J -amelyek; td
sdm -mindegyikük; brahma-a legfelső; mahat-az anyagi természetben;
yoni}J -az anyaméh; aham -Magam; bfja-prada}J -magot adó; pitd-atya

FORD ÍTÁ S
Ó h, Konti fia, tudni kell, hogy minden faj születés által jöhet létre, s
Én vagyok a magot adó Atya.
MAGYARÁZAT
Ez a vers világosan megmagyarázza, hogy Kr�r:ia, az Istenség Legfelsőbb
Személyisége az eredeti atyja az élőlényeknek, akiket ebben a világban a
lelki és az anyagi természet összetétele jellemez. Az ilyen élőlények
nemcsak a mi bolygónkon, hanem még a legfejlettebb égitesten, Brahma
lakóhelyén is jelen vannak. Megtalálhatók mindenhol: a földben, vízben,
levegőben, sőt még a tűzben is. Megjelenésük az Anyának, az anyagi
természetnek köszönhető, míg Kr�r:ia a magot adó Atya.
Ö sszefoglalva: az anyagi univerzumba beoltott élőlények a teremtéskor
különböző formákban születnek meg az előző cselekedeteikhez mérten.
S. VERS
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sattvam-a jóság kötőereje; rajal)-a szenvedély kötőereje; tamal) -a
tudatlanság kötőereje; iti-ily módon; gu�al) -tulajdonságok; prakrti-az
anyagi természet; sambha val) -terméke; nibadhnanti-megkötnek; maha
baho-óh, Erőskarú; dehe-ebben a testben; dehinam -a testet öltött ( az
élőlény); avyayam-örökkévaló

FORD ÍTÁ S
Ó h, Erőskarú, az anyagi természet három kötőerőből áll: jóság,
szenvedély és tudatlanság. Az élőlény alárendeltjévé válik e kötőerők
nek, mihelyt kapcsolatba kerül az anyagi természettel.
MAGYARÁ ZAT
Mivel az élőlény transzcendentális, ezért semmi köze az anyagi termé
szethez. Ám mégis a három kötőerő varázsa alatt cselekszik, mert az anyagi
világ rabjává vált. Különféle testeket vesz fel a természet kötőerői szerint, s
ezért késztetve van arra, hogy a kötőerők jellegzetessége szerint cselekedjék.
Ez az oka az anyagi boldogtalanság és boldogság sokféle változatának.
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tatra sattvam nirmalatvat
prakasakam anamayam
sukha-sarigena badhnati
jiiana-sarigena canagha

tatra -ezután; sattvam-a jóság minősége; nirmalatvat-mert a leg
tisztább (ebben az anyagi világban); prakafokam -ragyogó; anamayam
bünös visszahatások nélküli; sukha-boldogság; sarigena -társulással;
badhnati-megköt; jiiana-tudás; sarigena -társulással; badhnati-meg
köt; jiiana -tudás; sarigena -társulással; ca-szintén; anagha -óh, Bűn
telen

FORD ÍTÁ S

Ó h, Bűntelen, mivel tisztább a többinél, a jóság minősége ragyogó, és
megszabadítja az embert a bűnös cselekedetek visszahatásaitól. A
jóságban élők tudást fejlesztenek ki, de ez és a boldogság fogalma
megköti őket.
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MAGYARÁZAT
Az anyagi természet által megkötött élőlények többféle típusba sorol
hatók: az egyik nagyon boldog, a másik felettébb aktív, a harmadik
ügyefogyott. E pszichológiai megnyilvánulások az élőlények e világbani
kötöttségének eredménye. Hogy ez miképpen történik, arról ez a fejezet szól.
Vegyük először a jóság minőségét. Ennek kifejlesztése azt eredményezi,
hogy az ember bölcsebb lesz a más kötőerőkben lévőknél. A jóság
minőségében élőre nem hatnak annyira a szenvedések, s képes fejlődni a
tudásban. Ezt a réteget a brahmai;iák képviselik (legalábbis a jóság
minőségében kellene lenniük). A boldogság-érzet abból adódik, hogy a jóság
minőségében levő többnyire megszabadult a bűnös visszahatásoktól. A
Védikus Irodalom szerint ezt a kötőerőt a szokottnál nagyobb tudás és
boldogság-érzet jellemzi. A nehézség abból adódik, hogy a jóság minőségét
elért élőlény műveltebbnek és jobbnak hiszi magát a többinél, és éppen ez a
felfogás az, ami megköti. Erre a tudós és a filozófus esete szolgáltatja a
legjobb példát. Mindkettő nagyon büszke a tudására, és mivel életkörül
ményeiket általánosan javítják, egyfajta anyagi boldogságot is éreznek. A
sattva-gur;ában éppen ez a fejlettebb boldogságérzet az, ami az anyagi
léthez köti az élőlényt, aki ennek eredményeként ragaszkodni fog a jóság
minőségében levő munkához. Mindaddig, amíg fennáll ez a vonzódás, testet
kell öltenie a természet e kötőereje szerint. Felszabadulásról, vagy arról,
hogy a lelki világba jusson, szó sem lehet ebben az esetben. Újra meg újra
megszületik filozófusként, tudósként vagy költőként, és ismét szenvedni
kényszerül a születéstől és haláltól. Az anyagi energia illúziója azonban
olyannyira hatásos, hogy az ilyenfajta életet kellemesnek véljük.
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rajo ragatmakam viddhi
tHr;ci-sariga-samudbhavam
tan nibadhnati kaunteya
karma-sarigena dehinam

rajal;z-a szenvedély kötőereje; raga-atmakam-a vágy és a kéj szülötte;
viddhi-tudd hát; tr�r;a-sóvárogván; sariga -társulás; samudbhavam-
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eredménye; tat-azt; nibadhnati-megköt; kaunteya -óh, Kunti fia;
karma-sarigena-a gyümölcsöző cselekedetekkel való társulással; dehi
nam -a megtestesültté
FORD ÍTÁ S

Ó h, Konti fia, tudd meg, hogy a szenvedély minösége a vég nélküli
vágyból és kéjböl születik, ezért az anyagi, gyümölcsözö tettekhez .köti
az embert.
MAGYARÁZAT
A szenvedély kötőerejét a férfi és a nő közötti vonzalom jellemzi. E
kötőerő növekedésével sóvárgás keletkezik az anyagi, érzéki élvezet iránt. A
szenvedély guQájában levő ember az érzékkielégítés érdekében tiszteletre
vágyik a társadalomban vagy nemzetében, s boldog családi életet, szép
feleséget, gyermeket és házat szeretne. Ezek a szenvedély kötőerejének
termékei. Mindaddig nagyon keményen kell dolgoznia, amíg ilyesmi után
sóvárog. Ezért mondja nagyon is világosan a fenti vers, hogy az ilyen, a
munkája gyümölcsére vágyó embert megkötik tettei.
A feleség, a gyermek és a társadalom kedvéért valamint a presztízs
érdekében az embernek dolgoznia kell. Ezért mondható az, hogy a
szenvedély kötőereje többé-kevésbé az egész világra jellemző. A modern
civilizáció csak a szenvedély oldaláról nézve tekinthető fejlettnek, de ezt
megelőzően (a védikus társadalomban) a jóság minőségében levő életet
tartották fejlettnek. Ha a jóságban élők sem szabadulnak fel, akkor mi
mondható azokra, akik a szenvedély kötőerejének rabjai?
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tamal} tu ajnana-jam viddhi
mohanam sarva-dehinam
pramadalasya-nidrabhis
tan nibadhnati bharata

tamal}-a sötétség kötőereje; tu-de; ajtiana-jam-a tudatlanság ter
méke; viddhi-tudd meg; mohanam-illúzióval; sarva-dehinam-minden
megtestesült élőlényé; pramada-őrület; ci/asya tunyaságé; nidrabhil}
alvás; tat-az; nibadhnati-megköt; bharata -óh, Bharata fia
-

Az anyagi természet három kötőereje

679

FORDÍTÁS
Ó h, Bharata fia, tudd meg hát, hogy a tudatlanság okozza az
élőlények illúzióját. E kötőerőnek elmezavar, tunyaság és alvás az
eredménye - így ejti rabul a feltételekhez kötött élőlényeket.
MAGYARÁZAT
Ebben a versben a tu szó sajátságos alkalmazása nagy fontosságú.
Eszerint a tudatlanság kötőereje a testet öltött lélek sajátságos jellemzője. Ez
a kötőerő éppen ellenkezője a jóság minőségének, melyben az ember tudást
fejleszthet ki, és megértheti, hogy mi micsoda. A tudatlanság kötőerejének
bűvöletében mindenki őrültté válik, s egy őrült nem tudhatja, hogy mi
micsoda. Így fejlődés helyett csak degradálódik az ember. A Védikus
Irodalom szerint a tudatlanság varázsa alatt képtelenek vagyunk megérteni,
hogy mi micsoda. Például: mindenki láthatja, hogy a halál elkerülhetetlen,
hiszen az előttünk élők, így családunk idősebb tagjai is, már mind meghaltak,
s ezért érthető, hogy ez a sors vár ránk és gyermekeinkre is. Ám ennek
ellenére az emberek nem törődnek az örökkévaló lélekkel, hanem éjt nappá
téve keményen dolgoznak, őrülten halmozván a pénzt. Ez balgaság. A
tudatlanság kötőerejében levők nagyon lusták, és vonakodnak elsajátítani a
lelki tudományt. É rdeklődést még akkor sem tanúsítanak, amikor lehetősé
get kapnak, hogy a lelki tudást műveljék. Mégcsak nem is aktívak, mint a
szenvedély kötőerejében levők. Egy másik jellemzőjük, hogy a szükségesnél
többet alszanak. Hat órai alvás bőven elegendő a felnőtt számára, ám a
tamo-gu1Jában lévő legalább napi 1 0- 1 2 órát alszik. Az ilyen ember mindig
kedvetlen, és szenvedélye a részegség és az álom. Ezek jellemzik tehát a
tudatlanság kötőerejének rabját.

9. VERS

sattvarh sukhe safl}ayati
raja/:! karma1Ji bharata
jfianam avrtya tu tama/:l
pramade safijayaty uta
sattvarh-a jóság minősége; sukhe-boldogságban; safijayati- kifejleszt;
raja/:1-a szenvedély kötőereje; karma1Ji-a tettek gyümölcseit; bharata -
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óh, Bharata fia; jflanam -tudást; avrtya -befedve; tu-de; tamal:z -a
tudatlanság kötőereje; pramtide-őrültségben; safljayati-kifejleszt; uta 
mondják

FORD ÍTÁ S

A jóság kötőereje a boldogsághoz, a szenvedély a tett gyümölcseihez, a
tudatlanság pedig az elmezavarhoz láncolja az embert.
MAGYARÁ ZAT
A jóság minőségében levő embert kielégíti munkája, vagyis intellektuális
kutatása. A filozófus, tudós vagy tanár például megelégedhet a munkájához
tartozó sajátságos tudásmezővel. A szenvedély kötőerejében élő -amikor a
szenvedély keveredik a jósággal - gyümölcsöző cselekedetekkel foglalko
zik, s annyit keres, amennyit csak bír. A kereset egy részét jótékonysági
célokra költi, pl. kórházépítésre. A tamo-gul)a azonban teljesen elfedi a
tudást, így az ilyen ember bármit is tegyen, az sem neki, sem pedig másoknak
nem lesz jó.

10. VERS
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rajas tamas cabhibhüya
sattvam bhavati bharata
rajai} sattvam tamas caiva
tama}J sattvam rajas tathti
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raja}J -a szenvedély kötőereje; tama}J -a tudatlanság kötőereje; ca 
szintén; abhibh üya -felülmúlván; sattvam-a jóság minőségét; bhavati
(kiemelkedő) lesz; bharata -óh, Bharata fia; raja}J - a szenvedély kötőere
je; sattvam-a jóság gm:iája; tama}J-a tudatlanság gm_tája; ca -szintén;
eva -bizonyára; tama}J-a tudatlanság gm.iája; sattvam -a jóság minősége;
raja}J - a szenvedély kötőereje; tatha-miképpen

FORD ÍTÁ S
Ó h, Bharata, néha a szenvedély kerül túlsúlyba, elnyomván a jóság
minőségét, néha a jóság győzi le a szenvedélyt, máskor pedig a
tudatlanság uralkodik a jóság és a szenvedély kötőerői felett. Ily módon
mindig küzdelem folyik az elsőbbségért.
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MAGYARÁZAT
Ha a szenvedély kötőereje kerekedik felül, akkor a jóság és a tudatlanság
gui;iái legyőzötté válnak. A jóság kiemelkedésével a szenvedély és a
tudatlanság kötőerői, a tudatlanság előretörésekor pedig a jóság és a
szenvedély szorul háttérbe. Ez a versengés sohasem szűnik meg. Ezé rt, aki
komoly szándékkal szeretne fejlődni a Kr�i:ia-tudatban, annak túl kell jutnia
e három kötőerő hatáskörén. A jellemző kötőerő felülkerekedéséről az ember
viselkedése, szokásai (pl. mit és hogyan eszik), tettei stb. tanúskodnak.
Ezeket a későbbi fejezetek mind megmagyarázzák. Az ember sajátságos
cselekedetei tehát fényt derítenek arra, hogy túlnyomó részben a természet
melyik kötőereje uralkodik felette. Ha valaki úgy akarja, akkor gyakorlással
kifejlesztheti a jóság minőségét, s így legyürheti a szenvedély vagy a
tudatlanság kötőerejét. ( Ugyanígy kifejleszthető a szenvedély vagy a tudat
lanság kötőereje is!) Ha valaki elszánt, akkor részesülhet a jóság áldásában,
hogy azután túllépve rajta elérje a transzcendentális szintet, amit vtisu
devá -nak (vagy faddha-sattvának, azaz tiszta jóságnak) hívnak. Azon a
síkon értheti meg az ember az Istenről szóló tudományt

1 1 . VERS

sarva-dvare�u dehe 'smin
praktisa upajtiyate
jiitinam yadti tadti vidytid
vivrddham sattvam ity uta
sarva-dvare�u-minden kapuban; dehe-a testben; asmin -ebben; pra
ktiia� -ragyogás; upajtiyate-fejlődik; jntinam-tudást; yadti-amikor;
tadti-akkor; vidytit-tudni kell; vivrddham -megnövekedett; sattva m - a
jóság minősége; iti-ily módon; uta-mondják
FORDÍTÁS
A jóság kötőereje akkor tapasztalható, amikor a test minden kapuját
,
tudás ragyogja be.
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MAGYARÁZAT

A testnek kilenc kapuja van: két szem, két fül, két orrlyuk, a száj, a
nemiszerv és a végbél. Amikor a boldogság jelei beragyogják az összes
kaput, akkor tudjuk, hogy az ember elérte a jóság minőségét Ebben az
állapotban az ember helyes perspektívájában láthatja a dolgokat, de ízlelni és
hallani is kellőképpen tud, kívül is, belül is megtisztul. A boldogság jelei
kezdenek mutatkozni a test minden kapuján; ez jellemzi a jóság minőségét

1 2. VERS

�: 3f'!Í�<•<·� : if\�011'4�1'4: � 1
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/obha/:z pravrttir arambhal:z
karma!Jiim afomal:z sprha
rajasy etani jayante
vivrddhe bharatar$abha

/obha/:z-kapzsiság; pravrtti/:l -sóvárgás; arambhal:z -törekvés; karma1Jiim -tetteké; asama/:z -féktelenek; sprha-vágy; rajasi-a szenvedély
kötőerejében; etani-mindez; jayante-kifejlődnek; vivrddhe-túlsúly ese
tén; bharatar$abha-óh, Bharata leszármazottak vezére

FORD ÍTÁ S
Ó h, Bharaták vezére, ha a szenvedély minősége van növekvőben,
akkor erős ragaszkodás, féktelen vágy, bujaság és intenzív törekvés
jelentkezik.
MAGYARÁ ZAT
A szenvedély kötőerejében az ember sohasem elégedett az elért helyze
tével, hanem mindig többre vágyik. Ha lakhelyet akar építeni, akkor megtesz
minden tőle telhetőt, hogy az olyan legyen, mint egy palota, pedig örökké
abban sem lakhat. Azonkívül heves sóvárgást fejleszt ki az érzékkielégítés
után, melynek végét nem ismeri. Mindig a házában szeretne m aradni, a
családjával, hogy szüntelenül, zavartalanul folytathassa az érzékei kielégí
tését E jelekről tudnunk kell, hogy a szenvedély kötőerejéhez tartoznak.
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13. VERS
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aprakafo 'pravrttis ca
pramado moha eva ca
tamasy etani jayante
vivrddhe kuru-nandana

aprakafol.z -sötétség; apravrttil.z -tétlenség; ca -és; pram<idal.z-elrne
zavar; mohal.z -illúzió; eva -bizonyára; ca -is; tamasi-a tudatlanság
kötöerejéé; et<ini-ezek;jayante-megnyilvánulnak; vivrddhe-túlsúlyban;
kuru-nandana -óh, Kuruk öröme
FORDÍTÁS
Óh, Kuruk öröme, a tudatlanság gyarapodásával elmezavar, illúzió,
tétlenség és sötétség nyilvánul meg.
MAGYARÁZAT

A ragyogás hiányakor a tudás sincs jelen. Ezért a tamo-gwJa kötőerejében
levő nem a szabályozó elvek szerint, hanem szeszélyesen és céltalanul
cselekszik. Habár alkalmas rá, mégsem törekszik, hogy tegyen valamit Ezt
hívják illúziónak. Bár tudatos, mégis tétlen. Ezek a tudatlanság kötőerejének
jellemzői.
14. VERS

� �� m i � �re- � 1
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yad<i sattve pravrddhe tu
pralayam y<iti deha-bhrt
tadottama-vid<im lok<in
amal<in pratipadyate

yada-amikor; sattve-a jóság minőségében;pravrddhe-túlnyomórészt;
tu -de; pralayam-feloszlás; yati-megy; deha-bhrt-a test birtokosa;
tada-akkor; uttama-vid<im- a nagy bölcsek; /okon -bolygóit; amalan
tisztát; pratipadyate-eléri
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FORDÍTÁ S

Ha valaki a jóság kötőerejében hal meg, akkor a tisztább felsőbb
bolygókra jut.
MAGYARÁZAT
A különféle kötőerőkben élő lények számára különböző bolygók vannak.
A jóság minőségében távozó a nagy bölcsek és bhakták lakhelyére, a felsőbb
bolygókra jut, pl. a Brahmalokára vagy J analokára, hogy ott mennyei
boldogságot élvezzen. Ebben a versben az amalán szó nagy fontosságú.
Jelentése: a szenvedély és tudatlanság kötöerejétöl mentesen. A fertőzött
anyagi világban a jóság minősége jelenti a lét legtisztább formáját.
l S. VERS

� � mqr ii�«íl! � 1
�� stélwt(6+4fü �l'R!I � " � '°'"
rajasi pralayam gatva
karma-sarigi$U jáyate
tathá pra/inas tamasi
mütj.ha-yoni$U jáyate

rajasi-a szenvedélyben; pralayam-feloszlás; gatvá-elérvén; karma
sarigi$U-a gyümölcsöző munkások társaságában;jáyate-születik; tathá
ezután;pralfnal.z-a feloszlással; tamasi-a tudatlanságban; m ü(iha -állat;
yoni$u-fajokban; jáyate-születik

FORD ÍTÁ S
A szenvedély minőségében távozó a munka gyümölcséért dolgozók
között fog megszületni, aki pedig a tudatlanság kötőerejében hal meg, az
az állatok világában születik újra.
MAGYARÁZAT
Némelyek abban a tévhitben élnek, hogy az emberi létformát elérő lélek
már soha többé nem születik meg alacsonyabb létformában. Ez - mint
láthatjuk - helytelen, hiszen a fenti vers szerint aki túlnyomórészt a
tudatlanság kötőerejében van, az a halála után állati létbe alacsonyodik le.
Onnan később az evolúció folyamatában fokozatosan fejlődik, hogy azután
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ismét elérje az emberi létet. Ezért akik komolyan veszik az emberi létet,
azoknak el kell jutniuk a jóság minőségébe, majd a megfelelő társulás
segítségével ki kell szabadulniuk a három kötőerőből, hogy elérhessék a
Kr�i:ia-tudat síkját. Ez az emberi élet rendeltetése. Máskülönben nincs
biztosíték, hogy az élőlény emberként születik meg.

16. VERS

�11r: ij'tjij��: (11� � � 1
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kannar;a}J. sukrtasyahu}J.
sdttvikam ninnalam phalam
rajasas tu phalam du}J.kham
ajii.dnam tamasa}J. phalam

kannar;a}J. -munkáé; sukrtasya-a jó munkát végzőé; ahu}J.-mondják;
sdttvikam-a jóság minősége; nirmalam-megtisztulás; phalam-ered
mény; rajasa}J.-a szenvedélyé; tu-de; phalam-eredmény; du}J.kham 
szenvedés; ajii.dnam -ostobaság; tamasa}J. - a tudatlanság kötőerejéé;
phalam -az eredmény
FORDÍTÁS
A jóság kötőerejében cselekedvén megtisztul az ember. A szenvedély
minőségében végzett munka szenvedést, a tudatlanságban végrehajtott
tett pedig ostobaságot eredményez.
MAGYARÁZAT
A jóság minőségében végzett jámbor tettek megtisztítják az embert, ezért
boldogok mindig az illúziótól teljesen szabad bölcsek. A szenvedély
kötőerejében végzett tettek ezzel ellentétben csupán szenvedést eredmé
nyeznek. Ha valaki például felhőkarcolót akar építeni, akkor nagyon sok
gondot és szenvedést kell elvállalnia, míg terve végre sikerül. A vállalkozó
nak sok problémát jelent a hatalmas vagyon megszerzése, az építömunká
soknak pedig komoly fizikai megpróbáltatást a munka. A szenvedéssel tehát
számolni kell. Ezért mondja azt a Bhagavad-gftd , hogy a szenvedély
kötőerejének varázsa alatt végrehajtott tett mindig nagy szenvedést von
maga után. Lehet, hogy az ember érez valamennyi boldogságot az elme
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síkján: „Ez a ház az enyém. Ez a sok pénz mind az enyém"- de ez nem
valódi boldogság. Az anyagi boldogság reményében végzett tettek mind
kudarcra vannak ítélve. A tudatlanság kötőerejében cselekvőnek nincsen
tudása, ezért minden tette fájdalmat eredményez ebben az életben, a
következőben pedig állati létformát. Az állati élet mindig nyomorúságos, bár
a maya, vagyis az illúzórikus energia varázsa alatt ezt nem értik meg az
állatok. Az ártatlan állatok mészárlása is a tudatlanság kötőerejének
eredménye. Aki ezt akarja, nem tudja, hogy a leölt állat a jövőben olyan
testet kap, amivel hasonló módon bosszút áll gyilkosán. Ez a természet
törvénye: „Szemet szemért, fogat fogért." Az emberi társadalomban például
felakasztják azt, aki embert öl, mert ez az állam törvényéhez tartozik.
Tudatlanságuk révén az emberek nem látják, hogy egy teljes állam létezik
Kfgia irányítása alatt. Minden élőlény a Legfelsőbb Úr fia, ezért Ö nem tűri
el még egy hangya meggyilkolását sem. Ha valaki megszegi ezt a törvényt,
akkor felelnie kell bűnéért. Az állatok megölése a nyelv kielégitésének
érdekében a tudatlanság legdurvább fajtája. Az embernek nem szükséges
állatot ölnie, mert Isten annyiféle finom eledelt bocsátott rendelkezésére. Ha
valaki ennek ellenére húst eszik, akkor tudnunk kell, hogy a tudatlanság
kötőereje alatt cselekszik, s így nagyon baljóssá teszi jövőjét. Az összes állat
közül a tehén ölése a legszörnyűbb, mert a tejet adó tehén nagy
szolgálatot tesz az embereknek. A tehenek mészárlása ezért a tudatlanság
legdurvább fajtájának tekinthető. A Vedákban a gobhil) srf1Jita-matsaram
szavak arra utalnak, hogy aki nem elégszik meg a teijel, s ezért megöli a
tehenet, az a legsötétebb tudatlanságban van (]J..g Veda 9.4.64.). A Vedák
egyik imája így hangzik:
namo brahma1Jya-devaya go-br<ihma1Ja-hitdya ca
jagad-dhitaya k!$1Jdya govind<iya namo namal)

„Kedves Uram, Te vagy a brahmaJ.lák, a tehenek, valamint az egész
emberi.társadalom és a világjóakarója." (Vi$1JU Purd1Ja 1 . 1 9.65.) Ez a vers
külön megemlíti a tehenek és a brahmaJ.lák védelmezését A brahmaJ.lák a
lelki oktatás szimbólumai, a tehenek pedig a legértékesebb élelemé. Ezt a két
teremtményt mindenképpen, minden körülmény között meg kell védelmezni
- ez jelenti a civilizáció igazi fejlődését. A modem emberi társadalomban
elhanyagolják a lelki tudást, de a tehénmészárlást támogatják. Következés
képpen tudnunk kell, hogy az emberi társadalom rossz irányba fejlődik, és
csak a saját pusztulását készíti elő. Minden bizonnyal nem emberi
társadalom az, ami úgy irányítja a polgárokat, hogy azok a következő
életükben állatok legyenek. A jelen kor emberi társadalmát a szenvedély és a
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tudatlanság kötőereje vezérli. Ez egy nagyon veszélyes korszak, ezért
minden nemzetnek el kellene fogadnia a legkönnyebb folyamatot, a Kr�Qa
tudatot, hogy megmentse az emberiséget a legnagyobb veszélytől.
17. VERS
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sattvtit safijayate jfianam
rajaso /obha eva ca
pramada-mohau tamaso
bhavato 'jiianam eva ca

sattvtit-a jóság kötőerejéből; safijtiyate-fejlődik; jiianam -tudás;
rajasa}J-a tudatlanság kötőerejéből; lobha}J-mohóság; eva-bizonyára;
ca-is; pramada-elmezavar; mohau-illúzió; tamasa}J-a tudatlanság
kötőerejéböl; bhavata}J-fejlödik; ajfitinam -tudatlanság; eva-bizonyára;
ca-is
FORDÍTÁS
A jóság kötőerejéből igazi tudás keletkezik, a szenvedélyéből kapzsi
ság és fájdalom, a tudatlanságéból ostobaság, elmezavar és illúzió.
MAGYARÁZAT

A Kr�I.la-tudat elengedhetetlenül szükséges és ajánlott is, mert az
élőlények számára nem túl kedvező a jelenlegi civilizáció. A Kr�I.la-tudat
segítségével a társadalom a jóság szintjére fog fejlődni. Az emberek csak
azután fogják azok valójában látni a dolgokat. A tudatlanság kötőerejében az
emberek olyanok, mint az állatok, nem látják a dolgokat világosan. Például
azt sem látják, hogy az állatok mészárlásával azt veszélyeztetik, hogy a
következő életükben ugyanaz az állat fogja leölni őket. Az igazi tudás és
oktatás hiányában válnak ennyire felelőtlenné az emberek. E nemtörődöm
ség megállítása végett szükséges a köznép olyan oktatása, amely a jóság
minőségét eredményezi. Ha valóban a jóság minőségére tanítják őket, akkor
józanná válnak, és teljes tudásuk lesz mindenről. Akkor lesznek csak
boldogok, s lesz virágzó az életük. Még ha az emberek legtöbbje nem is
boldog, és nem is virágzó az életük, ám a népesség egy bizonyos százaléka
Kr�I.la-tudatúvá válik és eléri a jóság szintjét, akkor az egész világ esélyt kap
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a békére és jólétre. Máskülönben, ha a világot a szenvedély és a tudatlanság
kötőerői irányítják, szó sem lehet békéről vagy jólétről. A szenvedély
minőségében az ember kapzsivá válik, és az érzéki élvezet utáni vágyódása
nem ismer határt Láthatjuk, hogy lehet valakinek elég pénze és megfelelő
lehetősége az érzékkielégítésre, mégsem boldog, és lelki békéje sincs. Ez
lehetetlen a szenvedély kötőerejében levő ember számára. Ha valaki igazán
kívánja a boldogságot, akkor tudnia kell, hogy a pénze egyáltalán nem
segítheti. A Kr�Qa-tudat gyakorlásával a jóság szintjére kell emelkednie. A
szenvedély kötőerejében levő ember nemcsak az elméjében boldogtalan,
hanem szakképzettsége és munkája is sok gondot okoz. Rengeteg tervet kell
készítenie, hogy elegendő pénzt szerezzen, amivel fenntarthatja status
quoját. Ez mind csak szenvedést jelent, ezért a tudatlanság kötőerejében az
emberek örültek és nagyon lesúlytottak lesznek. Ilyen körülmények között a
mámorító szereknél keresnek menedéket, s így még mélyebbre süllyednek a
tudatlanságban. A jövőjük tehát nagyon sötét.
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ürdhvarit gacchanti sattva-sthá
madhye ti�fhanti rájasá}J
jaghanya-gu1J.a-vrtti-sthá
adho gacchanti támasá}J

ürdhvam- felfelé; gacchanti- menn ek; sattva-sthá}J-akik a jóság minő
ségében vannak; madhye-a közepén; ti�than ti- lakoznak; rájas<i}J -a
szenvedély kötőerejében levők; jaghanya- szömyüséges; gu1J.a - minőség;
vrtti-sthá}J -foglalkozás; adha}J -lefelé; gacchan ti -mennek; támasá}J -a
tudatlanság kötőerejében levő személyek

FORD ÍTÁ S
A jóság minőségében élők fokozatosan felfelé, a felsőbb bolygók
irányába haladnak. Akiket a szenvedély köteléke jellemez, azok a földi
bolygókon élnek, a tudatlanság rabjai pedig a pokoli világokba jutnak.
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MAGYARÁZAT
Ez a vers még pontosabban megmagyarázza a természet három kötőere
jében végzett tettek eredményeit Van egy felsőbb, anyagi bolygórendszer,
ami a mennyei bolygókból áll, s ahol mindenki nagyon magas szinten van.
Attól függően juthat el az élőlény ezekre a bolygókra, amilyen mértékben
kifejlesztette a jóság minőségét A legfejlettebb bolygó a Satyaloka vagy
B rahmaloka, ahol az univerzum első személye, az Úr Brahma lakozik. Az
előzőekben már láthattuk, hogy Brahmalokán elképesztően hosszú az élet.
De a lét legfejlettebb szintje, a jóság minősége mindenkit eljuttathat oda.
A szenvedély kötőereje kevert, a jóság és a tudatlanság között van. Egy
személyt sohasem jellemez csak egyetlen kötőerő, de még akkor is a Földön
fog újra születni, gazdag családban vagy nemesként, ha egyedül a szenvedély
kötőerejében van. De a gur:iák keveréke miatt előfordulhat az is, hogy az
ember lefelé jut. A szenvedély kötőerejében az is megtörténhet, hogy az
ember a következő életében őrült lesz.
Az emberek ezen a bolygón a szenvedély és a tudatlanság kötőerejében
vannak, így nyilvánvaló, hogy puszta mechanika segítségével, erőnek
erejével nem képesek elérni a felsőbb bolygókat
Ez a vers förtelmesnek írja le a tudatlanság minőségét, amely az anyagi
természet legalacsonyabb szintű kötőereje, és belekeveredni nagyon-nagyon
veszélyes. Az emberi létszint alatt nyolcmillió létforma van: madarak,
állatok, rovarok, fák stb. A tudatlanság kötőerejének megnyilvánulási
fokától függően születnek újra az emberek ilyen förtelmes körülmények közé.
A t<imasa}J. szó itt nagyon jelentős. Azokra utal, akik mindig a tudatlanság
kötőerejében maradnak, ahelyett, hogy egy felsőbb gur:iába jutnának. Az ő
jövőjük nagyon sötét.
A tudatlanság és szenvedély minőségében élőknek is esélyük van a jóság
minőségének elérésére. Azt a folyamatot, amely ezt lehetővé teszi számukra,
Kr�r:ia-tudatnak hívjuk. De aki nem használja ki az adott lehetőséget, az
egészen biztosan az alacsonyabb kötőerőkben folytatja életét
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gulJ.ebhyas ca param vetti
mad-bhavam so 'dhigacchati
na-sohasem; anyam-mást; gu1J.ebhyal) -a tulajdonságoktól; karta
ram -a végrehajtó; yada-amikor; dra,f{<i-helyesen; anupasyati-lát;
gu1J.ebhyal)-a természet kötőerőitől; ca-is; param-transzcendentális;
vetti-tudd meg; mat-bhavam-az Én lelki természetem; sal)-ő; adhi
gacchati-eléri
FORD ÍTÁ S
Lelki természetemet akkor értheted majd meg, amikor az összes
tettben csak az anyagi természet kötőerőinek működését látod, s azt,
hogy a Legfelsőbb Ú r e kötőerők fölött áll.

MAGYARÁ ZAT

Az ember túljuthat az anyagi természet kötőerejének összes tettén, csupán
azzal, hogy a megfelelő lelkektől, megfelelő módon tanul ezekről. Az igazi
lelki tanítómester Kr�Qa, aki ezt a lelki tudást Arjunának oktatta. Hason
lóan, a természet kötőerejének tetteiről szóló tudományt olyanoktól kell
megtanulni, akik teljesen Kr�Qa-tudatúak. Máskülönben az ember élete
rossz irányba tér. A hiteles lelki tanítómester utasításai által az élőlény
megismerheti lelki helyzetét, az anyagi testét és az érzékeit, valamint azt,
hogy miképpen lett az illúzió rabja, és hogyan él a természet kötőerejének
varázsa alatt Az ember helyzete teljesen reménytelen a kötőerők karmai
között, de ha képes meglátni az igazi helyzetét, akkor a lelki élet
szemszögével ismét elérheti a transzcendentális síkot.
Valójában nem az élőlény a különféle tettek végrehajtója. Késztetve van a
cselekvésre, mert egy sajátságos testben van, melyet az anyagi természet
bizonyos kötőerői irányítanak. Mindaddig nem értheti meg a jelenlegi
helyzetét, amíg nem rendelkezik autentikus vezetéssel. A hiteles lelki
tanítómester segítségével azonban megláthatja valódi helyzetét, és ezáltal
szilárddá válhat a teljes Kr�Qa-tudatban. A Kr�Qa-tudatú embert nem
befolyásolja a természet anyagi kötőerőinek varázsa. A Hetedik Fejezet már
megírta, hogy aki meghódol Kr�Qa előtt, az megmenekül az anyagi
természetben végzett tettek visszahatásaitól. Ezért aki a dolgokat azok
valójában képes látni, számára az anyagi természet befolyása fokozatosan
megszűnik.
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gw;uin et<in atftya trin
dehi deha-samudbhavan
janma-mrtyu-jara-dulJ,khair
vimukto 'mrtam ainute

gu�an-tulajdonságokat; et<in -mindezeket; atitya-túllépvén; trin
hármat; dehi-a testet öltött; deha -test; samudbhavan -termékeny;
janma-születés; mrtyu -halál; }ara-öregség; dulJ,khailJ,-szenvedések
töl; vimuktalJ,-megszabadulván; amrtam -nektárt; asnute-élvez
FORDÍTÁS
Ha a megtestesült lény képes túljutni e három kötőerőn, akkor
megszabadulhat a születéstől, haláltól, öregségtől és a velük járó
fájdalmaktól, s élvezheti a lelki élet nektárját még ebben az életben.
MAGYARÁZAT

Ez a vers magyarázatot ad arra, hogyan maradhat az ember a transzcen
dentális síkon, teljes Kr�1.1a-tudatban, még a testi lét ideje alatt is. A dehi
szanszkrit szó jelentése: testetöltött. Habár az élőlény az anyagi testen belül
van, a lelki tudás fejlesztésével megszabadulhat a természet kötőerőinek
befolyásától. Még ebben a testben képes lesz élvezni a lelki élet boldogságát,
a test elhagyása után pedig biztosan visszatér a lelki világba. Más szóval: a
Kr�1.1a-tudatú odaadó szolgálat annak a jele, hogy az ember megszabadult az
anyagi bonyodalmaktól. Ezt majd a Tizennyolcadik Fejezet is meg
magyarázza.
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arjuna uvdca
kair litigais trin gu!Jdn etdn
atito bhavati prabho
kim dcdra}J katham caitdms
trin gw:zdn ativartate

aljuna}J-Arjuna; uvdca-mondta; kai/) -miáltal; litigail)-jelek által;

trin-a hármat; gu!Jdn - kötőerőket; etdn -ezeket; atita /) - tú lh aladja; bha
vati-lesz; prabh o - uram; kim-mi; dcdra}J -viselkedés; katham -ho
gyan; ca-is; etdn -ezeket; trin -hármat; gu!Jdn-tulajdonságokat; ati
vartate -tú llépi
FORD ÍTÁ S
Arjuna kérdezett:
Ó h, kedves Uram, milyen jelekről ismerhetjük fel azt, aki a három
kötőerő felett áll? M iképpen viselkedik az ilyen személy, s hogyan jut túl
az anyagi természet kötőerőin?
MAGYARÁ ZAT

Arjuna kérdései ebben a versben nagyon is helyénvalóak. Tudni szeretné
az ismertetőjeleit annak, aki már túljutott az anyagi kötőerőkön. Először is
azt szeretné megtudni, hogyan viselkedik az ilyen transzcendentális személy.
Miből érthetjük meg, hogy már túljutott az anyagi természet hatáskörén?
Majd az ilyen személy tetteiről és életéről kérdez. Szabályozottak-e
cselekedetei, vagy nem? Azután Arjuna tudakozódik az eszközökről is,
melyek által el lehet érni a transzcendentális természetet Ez nagyon fontos.
Amíg az ember nem ismeri a közvetlen eszközt, ami által mindig a lelki síkon
marad, addig nincs lehetősége a transzcendentális jelek felmutatására. Ezek
a kérdések tehát nagyon fontosak, s az Úr most megválaszolja őket
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frf bhagav<in uv<ica
prak<isam ca pravrttim ca
moham eva ca p<i!J<f.ava
na dve${Í sampravrtt<ini
na nivrttani k<irik$ati

ud<isfnavad <isfno
gu!Jair yo na vic<ilyate
gu!J<i vartanta ity evam
yo 'vati${hati nerigate
sama-dul;.kha-sukhal;. svasthal;.
sama-lo${<isma-k<iricanal;.
tulya-piy<ipriyo dhfras
tulya-nind<itma-samstutil;.
m<in<ipam<inayos tulyas
tulyo mitr<iri-pak$ayol;.
sarv<irambha-parity<igf
gu!J<itfta/;. sa ucyate
sn bhagav<in -az Istenség Legfelsőbb Személyisége; uv<ica-mondta;
prak<ifam-ragyogás; ca-is; pravrttim -vonzódás; ca-is; moham-illú
zió; eva-bizonyára; ca -is; p<i!J<f.ava-óh, Pat:t<;lu fia; na-nem; dve${Í
gyűlöl; sampravrtt<ini-(habár) fejlett; na-nem; nivrtt<ini-visszafelé
haladó; k<irik$ali-vágyakozik; ud<isfnavat-mintha semleges; <isfnal;.
helyzetű; gu!Jail;.-a tulajdonságok által; ya/;.-aki; na-sohasem; vic<i
lyate zaklatott lesz; gu!JalJ.-a tulajdonságok; vartante-van; iti- így;
evam -bizonyára; ya/;. -aki; avati${hati-marad; na -sohasem; irigate
imbolyog; sama -egyenlöen; dul;.kha-a boldogtalanságban; sukha/;. -a
boldogságban; svasthal;.-helyzetben; sama-ugyanúgy; lo${a -földrög;
asma-kö; k<iricana/;. -arany; tulya -egyenlöen (viselkedik irántuk);
priya -kedves; apriyal;. -kellemetlen; dhfral;. -szilárdan; tulya-egyenlö-

694

Tizennegyedik Fejezet

en; ninda-becstelenségben; atma-samstuti}J,-a dicséretben; mana-tisz
telet; apamanayo}J, -becstelenségben; tulya}J,-egyenlően; tulya}J,-egyen
lően; mitre-barát; ari-ellenség; pak�ayo}J, -csoportban; sarva -minden;
arambha}J,-törekvés;parityagi-lemondó; guT}a-atitalJ,-transzcendentális
az anyagi természet kötőerőihez; sa}J,-ő; ucyate-mondják
FORD ÍTÁ S
A M agasztos Ú r így válaszolt:
Ó h, Paq<Java, az olyan emberről mondják azt, hogy túljutott az
anyagi természet kötőerőinek hatáskörén, aki nem gyűlöli a jelenlevő
ragyogást, ragaszkodást, s illúziót, de nem is vágyik utánuk, ha
nincsenek jelen; semleges, mert túl van a kötöerökön; mindig rendíthet
len marad, mert tudja, hogy csupán a kötőerők működnek; ugyanúgy
tekint az örömre és a fájdalomra; egyenlőnek látja a földgöröngyöt, a
kődarabot és az aranyrögöt; bölcsen egynek véli a dicséretet és a
bírálatot; változatlan a becsben és a becstelenségben egyaránt; a barátot
is és az ellenséget is ugyanúgy kezeli, és felhagyott minden gyümölcsözö
próbálkozással.
MAGYARÁZAT

Arjuna három kérdést tesz fel, az Úr pedig sorra megválaszolja azokat.
Ezekben a versekben Kr�Qa először arra utal, hogy a transzcendentális síkot
elérő ember nem irigykedik senkíre, és nem is vágyakozik semmi után. Meg
kell értenünk, hogy amikor az élőlény az anyagi világban testet ölt fel, akkor
az anyagi természet három kötőerejének valamelyike alatt van. Az anyagi
természet kötőöerőinek markából akkor kerül ki, amikor végleg elhagyja a
testet. De amíg nem hagyja el az anyagi testet, addig legyen semleges.
Foglalja le magát úgy az Úr odaadó szolgálatában, hogy automatikusan
elfelejthesse az anyagi testtel való azonosítását. Amikor az ember csak az
anyagi testről tudatos, akkor egyedül az érzékkielégitésért cselekszik, de ha
tudatát Kr�Qára irányítja, akkor az érzékkielégítés önmagától megszűnik. Az
élőlénynek nincs szüksége az anyagi testre, sem arra, hogy elfogadja a test
parancsait. Az anyagi kötőerők a testben működnek, de az önvaló, mint
szellemi lélek különbözik az ilyen tettektől. Hogyan lehetséges ez? Úgy,
hogy nem kivánja élvezni a testet, de arra sem vágyik, hogy kikerüljön belőle.
Ilyen transzcendentális helyzetben a bhakta automatikusan felszabadul.
Nem szükséges külön erőfeszítést tennie, hogy megszabadulhasson az
anyagi természet kötőerejének befolyásától.
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A következő kérdés a transzcendentális helyzetet elért személy szokásaira
irányul. A materialistát befolyásolja az ún. tisztelet és becsmérlés, ami a
testtel együtt jár, de a transzcendentális síkra ért emberre nem hat az ilyen
hamis tisztelet és gyalázat. Végzi Kr�i;ia-tudatú kötelességét, és nem törődik
azzal, hogy tisztelik-e vagy sem. Elfogadja mindazt, ami kedvező Kr�i;ia
tudatos kötelessége végrehajtásában, azonkívül nincs szüksége semmi
anyagira, legyen akár kő, akár arany. Mindenkit kedves barátjának tart, aki
segíti a Kr�i;ia-tudatban, az úgynevezett ellenséget pedig nem gyűlöli.
Egyenlően viselkedik mindenkivel, és mindent azonos szintűnek lát, mert
nagyon jól tudja, hogy semmi köze az anyagi léthez. Szociális és politikai
viták nem hatnak rá, mert tudja, hogy milyenek az ideiglenes felfordulások és
zavarok. A saját érdekében nem kísérel meg semmit. Kr�i;ia kedvéért bármire
képes, de személyes érdekből nem vágyik semmire sem. Az ilyen visel
kedéssel éri el az ember valójában a transzcendentális helyzetet.

26. VERS

mtiriz ca yo 'vyabhicare1Ja
bhakti-yogena sevate
sa gutJtin samatityaittin
brahma-bhüyaya kalpate
mtim -Irántam; ca - is; yaQ -személy; avyabhicaretJa-visszaesés nél
kül; bhakti-yogena -az odaadó szolgálat által; sevate- szolgál; saQ -ő;
gutJtin -az anyagi természet minden kötőerejét; samatitya -túlhaladván;
ettin -mindezt; brahma-bhüyaya-a Brahman szintre való fölemelkedés;
kalpate-tigyelembe véve
FORD ÍTÁ S

Aki teljesen az odaadó szolgálattal foglalja le magát, és nem esik
vissza semmilyen körülmények között, az egyszeriben túllép az anyagi
természet kötőerőin, s így elér a Brahman síkjára.
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MAGYARÁZAT

Ez a vers válasz Arjuna harmadik kérdésére, hogy milyen eszközzel lehet
elérni a transzcendentális síkot? Mint már előzőleg megmagyarázták, az
anyagi világ az anyagi természet kötőerejének varázsa alatt működik. Nem
szabad, hogy a természe� kötőerejének tettei megzavarják az embert. Az
anyagi tettek helyett Kr�i:ia-tudatú tettekre kell irányítania az elméjét. A
Kr�r:ia-tudatú tetteket bhakti-yogának ismerik, s ez nem más, mint állan
dóan Kr�i:ia érdekében cselekedni. Ez nem csak Maga Kr�i:ia szolgálatát
jelenti, de a különféle teljesértékű kiterjedéseiét is, mint pl. Rama és
Narayar:ia. Aki Kr�i:iát vagy számtalan teljesértékű kiterjedésének egyikét
szolgálja, arra úgy kell tekinteni, mint aki már elérte a transzcendentális
síkot. Itt meg kell jegyezni, hogy Kr�i:ia valamennyi formája teljesen
transzcendentális, örökkévaló, tudással és gyönyörrel teli. Az Istenség
Személyiségei mindentudóak és mindenhatóak, és rendelkeznek az összes
transzcendentális tulajdonsággal. Ha tehát rendíthetetlen elszántsággal
lefoglaljuk magunkat Kr�i:ia, vagy teljesértékű kiterjedésének szolgálatával,
akkor könnyen legyőzhetjük a máskülönben felettébb hatalmas anyagi
természet kötőerőit. A Hetedik Fejezet már megmagyarázta, hogy aki
meghódol Kr�i:ia előtt, az egycsapásra legyőzi az anyagi természet kötőerői
nek befolyását. Kr�i:ia-tudatúnak lenni, vagyis az odaadó szolgálatban élni
azt jelenti, hogy az ember elsajátítja Kr�i:ia természetét. Az Úr mondja, hogy
az Ő természetét örökkévalóság, teljes gyönyör és tudás jellemzi. Az
élőlények a Legfelsőbb szerves részei, miképpen az aranytárgyak is szerves
részei az aranybányának. Ezért az élőlény lelki helyzetében ugyanolyan
minőségű, mint Kr�i:ia. Hozzá kell azonban tennünk, hogy az individuális
különbség továbbra is meglesz, különben szó sem lehetne a bhakti-yogáról.
A bhakti-yoga magában foglalja az Úr, a bhakta, valamint a kettőjük közötti
szeretetteljes cselekedet létét. Ezért az Istenség Legfelsőbb Személyisége és
a bhakta is mindig megőrzi egyéniségét, különben a bhakti-yoga értelmet
lenné válna. Ha valaki nem érte el az Úréval egyenlő transzcendentális
helyzetet, akkor nem szolgálhatja tökéletesen a Legfelsőbb Urat. Ha pl.
valaki a király személyes társa akar lenni, akkor előbb el kell sajátítania a
szükséges képzettséget. A Kr�i:ia-tudat esetében a Brahman-sík elérése,
vagyis az anyagi szennyeződéstől való megtisztulás a szükséges képzettség.
A Védikus Irodalom írja: „A Legfelsőbb Brahmant úgy érheti el az ember,
hogy Brahmanná válik." (brahmaiva san brahm<ipyeti; Brhad-<iral)yaka
Upani�ad 4.4.5 .). Ez azt jelenti, hogy az embernek minőségileg eggyé kell
válnia Brahmannal. Azonban azt nem jelenti, hogy a lélek elveszíti
örökkévaló Brahman azonosságát és egyéni létét.
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brahma1:zo hi prati$fhö.ham
amrtasyö.vyasya ca
Sö.fratasya ca dharmasya
sukhasyaikö.ntikasya ca

brahma!Jal:z-a személytelen brahmajyoti; hi-bizonyára; prati$fhö. - a
bölcsője; aham -Én; amrtasya-az elpusztíthatatlané; avyayasya-a haJl
hatatlané; ca- is; sö.svatasya-az örökkévalóé; dharmasya -az eredeti
természeté; sukhasya-a boldogságé; aikö.ntikasya-a végsőé; ca- is
FORDÍTÁS
É n vagyok a hajléka a személytelen Brahmannak, amely halhatatlan,
elpusztíthatatlan, örök, és aminek a végső boldogság az igazi természete.
MAGYARÁZAT

A Brahman halhatatlanságból, elpusztíthatatlanságból, örökkévalóságból
és boldogságból áll. Brahman a transzcendentális megvalósítás kezdete. A
Paramátma, vagyis a Felsőlélek megvalósítása a második fok, az Abszolút
Igazság megvalósításának végső szakasza pedig az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének megvalósítása. A Legfelsőbb Személy megvalósítása ezért
magában foglalja a Paramátma és a személytelen Brahman realizálását is. A
Hetedik Fejezet már megmagyarázta, hogy az anyagi természet a Legfel
sőbb Úr alsóbbrendű energiájának megnyilvánulása. Az Úr a felsőbbrendű
természet részecskéivel termékenyíti meg, s ezek alkotják az anyagi
természet lelki aspektusát. Amikor az anyagi termeszet által feltételekhez
kötött élőlény elkezdi a lelki tudás művelését, akkor az anyagi lét síkjáról
fokozatosan fölemelkedik a Legfelsőbb Brahman megvalósításának szint
jére. Ez a Brahman életfelfogás képezi tehát az önmegvalósítás első
szakaszát. Az ember e síkon anyagi helyzetéhez viszonyítva transzcenden
tális, de még nem érte el a lelki megvalósítás tökéletességét. Viszont - ha
akarja - módjában áll a Brahman síkról a Paramatma, majd végül a
Bhagavan megvalósítás szintjére jutni. A Védikus Irodalom sok példával
szolgál erre. A négy Kumára először a személytelen Brahman síkon volt, de
később fokozatosan fölemelkedett Bhagavannak, az Istenség Legfelsőbb
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Személyiségének szeretteljes szolgálatáig. Aki nem képes túljutni a személy
telen B rahman felfogáson, az megkockáztatja a visszaesést. A Srimad
Bhagavatam írja 1 : „Ha el is érte valaki a személytelen Brahman síkját, ha
nem tud a Legfelsőbb Személyről, akkor nem juthat tovább, és az értelme
sem lesz tökéletesen világos. Ezért, annak ellenére, hogy elérte a Brahman
síkot, még van esélye a visszaesésre, ha nem foglalja le magát az Úr odaadó
szolgálatában." A Vedák írják: „Az ember akkor lesz igazán, transzcen
dentálisan boldog, ha megértette, hogy az Istenség Legfelsőbb Személyisége,
Kr�r;a a gyönyör forrása." (raso vai sa}J; rasam hy evayam /abdhvanandi
bhavati; Taittiriya Upani$ad 2.6. 1 .) A Legfelsőbb Úr teljességében
rendelkezik a hat fenséges tulajdonsággal, amiket a bhakta megizlelhet, ha
kapcsolatba kerül vele. A király szolgája majdnem olyan élvezetben
részesül, mint maga a király. Hasonlóan, az elpusztíthatatlan boldogság és
az örök élet az odaadó szolgálat következménye. Az odaadó szolgálatot
végző személy ezért már megvalósította Brahmant, annak örökkévalóságá
val és megsemmisíthetetlenségével együtt
Annak ellenére, hogy az élőlény természetéből adódóan Brahman, mégis
uralkodni akar az anyagi világ felett, s ezért alábukik az anyagi világba.
Eredeti helyzetében felette áll az anyagi természet három kötőerejének,
azonban az anyagi természettel társulván belebonyolódik azokba. A
kötőerőkkel való kapcsolat fokozza a vágyat, hogy uralkodjon az anyagi
világ felett. A teljesen Kr�r;a-tudatban végzett odaadó szolgálattal viszont
azonnal eléri a transzcendentális síkot, és az anyagi természet feletti
törvénytelen uralkodási vágya szertefoszlik. Ezért az odaadó szolgálat
folyamatát kell gyakorolni a bhakták társaságában, ami a hallással,
vibrálással és emlékezéssel kezdődik. Az odaadó szolgálat kilenc folyamat
ból áll. Az ilyen társulás és a lelki tanítómester hatására az uralkodás anyagi
vágya eltűnik, és az ember szilárd helyzetet ér el az Úr transzcendentális
szerető szolgálatában. Ezt a folyamatot ez a fejezet magyarázza meg a
huszonkettedik verstől az utolsóig. Az Úr odaadó szolgálata nagyon
egyszerű, de állandóan kell gyakorolni: a Mürtinak fölajánlott étel maradé
kát kell fogyasztani, az Úr lótuszvirág lábainak ajánlott virágokat kell
szagolni, az Úr transzcendentális kedvteléseivel kapcsolatos helyeket kell
megtekinteni, különféle tetteiről és bhaktáival való szeretetteljes viszonyáról
kell olvasni, és mindig vibrálni kell transzcendentális Nevét: Hare Kr�r;a,
1 .) ye 'nye ravindákia vimukta-mdninas
tvayy asta-bhávád avisuddha-buddhayal;
(Bhdg. 1 0.2.32.)
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Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i;ia, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama
RAma, Hare Hare, valamint be kell tartani az Úrnak és bhaktáinak
megjelenésével és eltávozásával kapcsolatos böjtnapokat Ezt a folyamatot
követvén az ember teljesen elkülönül minden anyagi tettől. Aki ily módon
képes elérni a brahmajyoti szintjét, az minőségileg egyenlővé válik az
Istenség Legfelsőbb Személyiségével.
Ily módon végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srtmad
Bhagavad-gitA tizennegyedik fejezetéhez, melynek címe: Az anyagi termé

szet három kötőereje.

TIZENÖTÖDIK FEJEZET

A Legfelsőbb Ú rról szóló yoga

1 . VERS

sri bhagavdn uvdca
ürdhva-mülam adhalJ.-sakham
asvattham prdhur avyayam
chanddmsi yasya panJdni
yas tam veda sa veda-vit
sri bhagavdn -az Istenség Legfelsőbb Személyisége; uvaca-mondta;
ürdhva-mülam-gyökerekkel felfelé; adhalJ. -lefelé; sdkham-ágak; asva
ttham -banjanfa; prdhulJ. -mondják; avyayam -örökkévaló; chandamsi
védikus himnuszok; yasya -melyeké; par!J.dni-a levelek; yalJ.-bárki;
tam -azt; veda-ismeri; alJ, -ö; veda-vit-a Vedák tudója
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Tizenötödik Fejezet
FORD ÍTÁ S

S zólt a Magasztos Ú r:
Van egy banjanfa, amelynek gyökerei felfelé, ágai pedig lefelé nönek, s
melynek védikus himnuszok a levelei. Aki ismeri ezt a fát, az ismeri a
Vedákat.
MAGYARÁ ZAT

A bhakti-yoga fontosságának megvitatása után az ember megkérdezheti,
hogy mi a Vedák célja. Ez a fejezet fényt derít arra, hogy a Vedák
tanulmányozásának célja Kr�i;ia megértése. Ezért, aki tudatos Kr�i;iáról, és
állandóan Őt szolgálja, az már ismeri a Vedákat.
Az anyagi világbeli rabságot itt a banjanfához hasonlítják. A gyümöl
csöző cselekedeteket végző számára ez a fa vég nélküli; az egyik ágról a
másikra vándorol a végtelenségig. Az anyagi világ fája végtelen, ezért aki
vonzódik hozzá, annak nincs reménye a felszabadulásra. Az ember
felemelését szolgáló védikus himnuszok képezik e fa leveleit. A gyökerei
felfelé nőnek, mert az univerzum legfelső bolygójánál, Brahma hajlékánál
kezdődnek. Ha valaki képes megérteni az illúzió elpusztíthatatlan fáját, az
kikerülhet a sűrűből.
Az előző fejezetek megmagyarázták, hogy több folyamat létezik, ami által
kikerülhetünk az anyagi fogságból, de egészen a Tizenharmadik Fejezetig
azt láthattuk, hogy erre a Legfelsőbb Úr iránti odaadó szolgálat a legjobb
módszer. A bhakti-yoga alapelve: elkülönülés az anyagi tettektől, és
kapcsolatteremtés az Úr transzcendentális szolgálatával. Ez a fejezet
először is arról a folyamatról ír, amellyel az anyagi világhoz fűződő
kötelékek elvághatók. Az anyagi lét gyökere felfelé nő. Ez azt jelenti, hogy a
teljes anyagi szubsztanciában, a világmindenség legmagasabb bolygójától
kezdődik. Innen tágul ki az egész univerzum megannyi ággal, melyek a
különféle bolygórendszereket képviselik. A gyümölcs képviseli az élőlény
tetteinek eredményét, név szerint a vallást, gazdasági fejlődést, érzékkielé
gítést és a felszabadulást. Ebben a világban nem tudunk olyan fáról, melynek
ágai lefelé, gyökerei pedig fölfelé nőnének. Ám mégis létezik ilyen, a
tóparton magunk is láthatjuk. A parton álló fa tükröződik a vízben, ezért úgy
tűnik, hogy az ágai lefelé, gyökerei pedig felfelé nőnek. Más szóval, az
anyagi csupán tükörképe a lelki világ igazi fájának. A lelki világ fája
tükörképét a vágyak hozzák létre, mint ahogy a fa tükröződését a víz. A vágy
okozza tehát, hogy e tükrözött anyagi fényben léteznek a dolgok. Aki ki
szeretne kerülni ebből az anyagi létből, annak az analitikus tanulmányozás
által alaposan ismernie kell ezt a fát Ezzel a tudással vághatja csak le a
hozzá fűződő kötelékeit
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Az. anyagi világ fája pontos tükörképe a lelki világ igazi fájának, így az is
valónak tűnik. Minden, ami itt létezik, létezik a lelki világban is. Az
imperszonalisták úgy vélik, hogy Brahma a gyökere az anyagi világ fájának,
s a saitkhya filozófia szerint ebből a gyökérből hajt ki aprakrti, puru$a , majd
a három gm:ia, az öt durva-fizikai elem (a paiica-mahabhüta ), a tíz
érzékszerv (a dasendnya ), az elme stb. Ilyen módon osztják fel az egész
anyagi világot. Ha Brahma minden megnyilvánulás középpontja, akkor ez az
anyagi világ olyan megnyilvánulás, ami a középponttól 1 80°-ot képez, a
másik 1 80°-ot pedig a lelki világ alkotja. Az anyagi világ eltorzult világkép,
ami azt jelenti, hogy a lelki világ is rendelkezik ugyanazzal a sokféleséggel,
de valóságosan. A Bhagavad-gitti megmagyarázza, hogy a puru$a Maga a
Legfelsőbb Úr, aprakrti pedig a külső energiája. Mivel ez a megnyilvánulás
anyagi, ezért ideiglenes. A tükröződés ideiglenes, mert néha látható, néha
pedig nem. Az eredete azonban örökkévaló. Csupán az igazi fa anyagi
tükörképétöl kell megszabadulnunk. Az ismeri valójában a Vedákat, aki
tudja, miképpen kell elvágni az anyagi világhoz fűződő kötelékeket. A
Vedák rituális formuláihoz vonzódó ember tulajdonképpen a fa gyönyörű
zöld leveleihez vonzódik, ezért nem ismeri igazán a Vedák célját Az
Istenség Személyisége Maga fedi fel, hogy a Vedák igazi célja a tükörkép-fa
kivágása, és a lelki világot szimbolizáló igazi fa elérése.
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adhas cordhvam prasrtas tasya sakha
gWJa-pra V[ddhti Vi$aya-pra Vti/ti/J
adhas ca mültiny anusantatani
karmanubandhini manu$ya-/oke

adhal)-lefelé; ca-is; ürdhvam -felfelé; prasrtal) -szétterjed; tasya
ezé; sakhal) -ágak; gw:za-az anyagi természet kötőerői; pravrddhal)
kifejlettek; Vi$aya-érzéki tárgyak; pravalal) - rügyek; adhal) -lefelé; ca-
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is; müláni-gyökerek; anusantatáni-kiterjedtek; karma-a munka szerin
ti; a nubandhíni-megkötöttek; manu�ya-loke-az emberi társadalom vi
lágában

FORD ÍTÁ S
E faágak le és fel egyaránt nönek, s az anyagi természet három
kötőereje táplálja őket. Rügyei az érzékek tárgyai. Vannak olyan
gyökerei is, melyek lefelé nőnek, s ezek az emberi társadalom gyümöl
csöző cselekedeteihez kötödnek.
MAGYARÁ ZAT
Ez a vers folytatja a banjanfa leírását Az ágai minden irányban
kiterjednek, az alsóbb ágakon élőlények sokaságát találhatjuk: embereket,
lovakat, teheneket, kutyákat, macskákat stb., a felsőbb ágakon pedig az élet
magasabbrendü fajtáit félisteneket, gandharvákat (tündéreket) és más
hasonló lényeket. Miképpen egy fát a víz élteti, ezt a fát az anyagi természet
három kötőereje táplálja. Azt tapasztalhatjuk, hogy a tájak váltakoznak:
egyik sivár, míg a másik szép zöld. Ez a csapadéktól függ. Az élet különféle
fajainak megnyilvánulása ehhez hasonlóan az anyagi természet kötőerőinek
függvénye.
E fa rügyei és levelei képezik az érzékek tárgyait A természet különféle
kötőerőinek kifejlesztésével más és más érzékeket kapunk, amelyekkel az
érzéki tárgyak különféle változatait élvezzük. Az érzékszervek (fül, orr,
szem stb.) képezik a felsőbb rügyeket, melyek az érzéki tárgyak élvezetéhez
alkalmazkodnak. A levelek alkotják az érzékek tárgyait, vagyis a hangot, a
formát stb. Az alárendelt gyökerek a szenvedésnek és az érzékkielégítésnek
felelnek meg, s az ember ezek által fejleszt ki vonzalmat és gyűlöletet A
hajlam a jámborságra és az istentelenségre a másodlagos gyökerek, amelyek
minden irányban elágaznak. A fö gyökér Brahmalokából ered, a többi pedig
más, alacsonyabb bolygórendszerekböl. Az ember, miután élvezte a jámbor
tettek eredményét a felsőbb bolygókon, visszakerül a Földre, s ha ismét a
felsőbb bolygókra szeretne jutni, akkor fel kell, hogy újítsa a karmáját jámbor
cselekedetek végzésével. A tettek mezejének az emberek bolygóját tekintik.
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na rüpam asyeha tathopa/abhyate
ntinto na cadir na ca samprati${ha
asvattham enam suvirücj.ha-mülam
asariga-sastre!Ja drt:/.hena chittva
tatai) padam tat parimargitavyam
yasmin gata na nivartanti bhüya}J
tam eva cadyam puru$ariz prapadye
yata}J pravrtti}J prasrta purd!Jf
na -nem; rüpam-forma; asya-ezé (a fáé); iha-ebben; tatha-szintén;
upa/abhyate-látható; na-soha; anta}J -vége; na-soha; ca-is; adi}J 
eleje; na-soha; ca-is; samprati${ha-az alapja; asvattham -banjanfa;
enam -ezt; suvirücj.ha -erősen; mülam-gyökerező; asariga-fastre!Ja -az
elkülönülés fegyverével; drt:J.hena-erős; chittva-levágván; tata}J -ezután;
padam -helyzetet; tat-azt; parimargitavyam -fel kell kutatni; yasmin
hol; gata}J -eljutván; na-soha; nivartanti-visszatémek; bhüya}J-ismét;
tam -ahhoz; eva-bizonyára; ca-is; adyam -eredeti;puru$am -az Isten
ség Személyisége; prapadye-meghódol; yata}J -akitől; pravrtti}J -kezdet;
prasrta-kiterjedés; purd!Jf-nagyon ősi
FORD ÍTÁ S
Ebben a világban lehetetlen meglátni e fa igazi formáját. Senki sem
tudja, hol kezdődik és hol végződik, vagy hol van az alapja. De nagy
elszántsággal, az elkülönülés fegyverével le kell dönteni. Azután fel kell
kutatni azt a helyet, ahova egyszer eljutván soha többé nem kell
visszatérni, és ott meg kell hódolni az Istenség Legfelsőbb Személyisége
elött, aki mindennek a kezdete, s akiben időtlen idők óta jelen van
minden.
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MAGYA RÁZAT

Ez a vers világosan állítja, hogy e banjanfa igazi formáját lehetetlen
megérteni ebben az anyagi világban. Miután a gyökerek felfelé állnak, így az
igazi fa a másik végén található. Azt viszont senki sem láthatja, hogy ez a fa
milyen messzire nyúlik le, s így a kezdetét sem ismerik. Ám mégis meg kell
találnunk az eredetét. Ez a magunk eredetének tanulmányozásával lehet
séges. Megérthetjük, hogy egy apától származunk, akinek szintén volt apja
és így tovább. Ha ily módon megyünk vissza, akkor eljutunk az eredeti
atyához, Brahmához. Ő t viszont GarbhodakasayI Vigm teremtette. Í gy
végül az Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez jutunk, s ez a kutatómun
kánk végét jelenti. Tehát a fa eredetét, az Istenség Legfelsőbb Személyisé
gét kell felkutatnunk, olyan személyek társaságában, akik tudással rendel
keznek Róla. Ilyen tudással az ember fokozatosan elkülönül a valóság e
hamis tükröződésétől, és a tudás fegyverével levághatja a kötelékeket, hogy
végül is elérje az igazi fát
Ezzel kapcsolatban az asariga szó nagyon fontos. Az érzéki élvezethez és
az anyagi természet feletti uralkodási vágyhoz fűződő vonzódás nagyon
erős. Ezért el kell különülnünk ezektől, mégpedig úgy, hogy a hiteles
lrásokon alapuló lelki tudományt tárgyaljuk, és olyan személytől tanulunk,
aki igazi tudással rendelkezik. A bhakták társasága és az ilyen beszélgetések
azt eredményezik, hogy az ember eljut az Istenség Legfelsőbb Személyisé
géhez. Akkor pedig az első és legfontosabb dolog az, hogy meghódoljunk
Őelőtte. Ez a vers leírja azt a helyet, ahová ha eljutunk egyszer, nem térünk
vissza többé az anyagi világba, vagyis a lelki világ hamis tükörképébe. Az
eredeti gyökér Kr�i:ia, az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Belőle árad
minden. Kr�i:ia kegyének elnyeréséhez csupán az szükséges, hogy meghódol
junk Előtte, s azt az odaadó szolgálat végrehajtásával - hallással,
vibrálással stb. - lehet elérni. Kr�i:ia tehát az anyagi világ oka, amint ezt
már korábban is kij elentette: „ É n vagyok mindennek az eredete." (ahariz
sarvasya prabhaval;.; Bg. 1 0.8.) Tehát ha ki szeretnénk szabadulni az
anyagi élet banjanfájának fojtogató indáiból, akkor meg kell hódolnunk
Kr�i:ia előtt. Mihelyt ez megtörténik, azonnal, automatikusan elkülönülünk
az anyagi világtól.

5. VERS
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nirm<ina-moh<i jita-sariga-do$<i
adhy<itma-nity<i vinivrtta-k<im<il;.
dvandvair vimukt<il;. sukha-dul;.kha-samjnair
gacchanty amü</.h<il;. padam avyayam tat
nir-nélkül; m<ina-tisztelet; mohal;. -illúzió; jita -legyőzvén; sariga 
társulás; do$<i/;.-hibás; adhy<itma -lelki; nity<il;.-örökkévalóság; vini
vrtta -társult; k<im<il;. -vágyak; dvandvail;. -kettősségtől; vimuktal;. 
mentes; sukha-dul;.kha-boldogság és boldogtalanság; samjnail;.-nevezett;
gacchanti-elérnek; amü</.h<il;. -zavartalan; padam -helyzetet; avya
yam -örökkévalót; tat-azt
FORD ÍTÁ S
Aki mentes az illúziótól, az áltekintélytől és a hamis társulástól,
megértette az örökkévalót, és felhagyott minden anyagi vággyal, meg
szabadult a boldogság és az aggodalom kettősségétől, s tudja, miképpen
kell meghódolnia a Legfelsőbb Személy előtt - az eléri azt az örök
birodalmat.
MAGYARÁZAT

Ez a vers nagyon szépen leírja a meghódolás folyamatát. A szükséges első
tulajdonság az, hogy ne legyen büszke az ember. Ha a feltételekhez kötött
lélek felfuvalkodott, és magát hiszi az egész természet urának, akkor nagyon
nehéz meghódolnia az Istenség Legfelsőbb Személyisége előtt. Az igazi
tudás művelésével kell rájönnünk, hogy nem mi vagyunk az anyagi természet
ura, hanem az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Az odaadás folyamatát
akkor lehet elkezdeni, miután az ember megszabadult a büszkeségből fakadó
illúziótól. Az sem képes meghódolni a Legfelsőbb Személy előtt, aki az
anyagi világban mindig arra vágyik, hogy tiszteljék. A büszkeség az
illúziónak tudható be. Azt hiszi, hogy ő a világ ura, még annak ellenére is,
hogy ebbe a testbe jutott, ahol marad egy rövid ideig és aztán el kell távoznia.
Ezért mindent nagyon bonyolulttá tesz, állandóan bajban van. Az egész
világ ezzel a tévhittel működik. Az emberek úgy vélik, hogy ez a bolygó, a
Föld az emberi társadalom tulajdona, és e hamis felfogás eredményeképpen
felosztották a területét. Meg kell szabadulnunk a hamis elgondolástól, hogy a
világ az emberi társadalom birtoka. Csak ezután válhatunk meg a családhoz,
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társadalomhoz és nemzethez fűződő öszes hamis köteléktől, melyek az
anyagi világhoz kötnek bennünket. A következő lépés, hogy ki kell
fejlesztenünk a lelki tudást. Meg kell tanulnunk, mi tartozik valóban hozzánk
és mi nem. Ha az ember megértette a dolgokat azok valójában, akkor
megszabadul a boldogság és boldogtalanság, élvezet és fájdalom stb.
ellentétpárjaitól. Akkor teljes lesz a tudása, és azután képes lesz meghódolni
az Istenség Legfelsőbb Személyisége előtt.

6. VERS

na tad bhtisayate süryo
na foStirlko na ptivakal}
yad gatvti na nivartante
tad dhtima paramam mama
na -nem; tat-azt.; bhtisayate -beragyogj a; süryal}-a Nap; na -sem;
fostirlkal} -a Hold; na -sem; ptivakal}-a tüz ( az elektromosság); yat
ahová; gatvti -menvén; na-sohasem; nivartante-visszajönnek; tat-azt;
dhtima-hajlék; paramam-legfelsőbb; mama -Enyém
FORD ÍTÁ S
Az É n legfelsőbb hajlékomat nem Nap, Hold, vagy elektromosság
ragyogja be. É s legyen az bárki, ha egyszer eljut oda, többé már nem tér
vissza az anyagi világba.
MAGYARÁ ZAT
Ez a vers a lelki világról, vagyis Kr�1.1ának, az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének hajlékáról szól, amit Km1alokának vagy Goloka Vrndava
nának ismernek. A lelki világban nincs szükség a Nap, a Hold, a tüz vagy az
elektromosság fényére, mert az ottani bolygók önragyogóak. Ebben az
univerzumban csak a Napról tudjuk azt, hogy önragyogó, de a lelki világban
minden bolygó ilyen. Az ottani bolygók (a Vaiku1.1!.hák) tündöklése alkotja a
brahmajyotiként ismert lelki fényt. Valójában ez a ragyogás Kr�1.1a bolygójá
ból, a Goloka Vrndavanából ered, s egy részét beboritja a mahat-tattva ,
illetve az anyagi világ. A tündöklő lelki ég nagyobbik részét a Vaiku1.1!.halo
káknak ismert lelki bolygók töltik be, melyek közül Goloka Vrndavana a
legfőbb.
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Az élőlény élete mindaddig feltételektől függ, amíg e sötét anyagi világban
van, ám mihelyt elvágja a kötelékeket, melyek az illuzórikus tükörkép-fához
kötik, azonnal felszabadul, és eljut a lelki világba. Onnan sohasem fog
visszatérni. Feltételekhez kötött életében az élőlény önmagát hiszi az anyagi
világ urának, de a felszabadulás után a lelki birodalomba jut, és a Legfelsőbb
Úrral társulván élvezi az örökkévaló, teljes tudásból és gyönyörből álló
életet.
Minden embernek vonzódnia kellene ehhez a leíráshoz, és akarnia
kellene, hogy elváljon a valóság e hamis tükrözödésétől, és az örökkévaló
világba jusson. Az anyagi világhoz vonzódó ember nagyon nehezen vágja el
a köteleket, de ha elkezdi az odaadó szolgálat folyamatát, akkor esélyt kap a
fokozatos elkülönülésre. A bhaktákkal, vagyis a Kr�i:ia-tudatú személyekkel
való társulás szükségszerű. Az ember kutasson fel egy olyan társaságot,
amely Kr�i:iának szentelte életét, és tanulja meg tőlük az odaadó szolgálat
folyamatát. Ily módon lehet elvágni az anyagi világhoz fűződő kötelékeket.
Az nem segít, ha csupán narancsszínű ruhába öltözünk. Életünket az Úr
odaadó szolgálatával kell egybefűzni. Ezért nagyon komolyan kell vennünk
a Tizenkettedik Fejezet szavait, miszerint az odaadó szolgálat az egyetlen
mód, hogy megszabadulhassunk az igazi fa hamis tükröződésétől. A
Tizennegyedik Fejezet az anyagi tennészet szennyező kötőerejéről szól.
Egyedül az odaadó szolgálatról írják azt, hogy teljesen transzcendentális.
A paramam mama szavak nagyon fontosak. Tulajdonképpen minden
létező a Legfelsőbb Úr birtokát képezi, ám a hat fenséges jellemmel azok
teljességében rendelkező lelki világ az Ö parama , vagyis legfelsőbb
tulajdona. Az Upani$adok is megerősítik, hogy a lelki világban nincs
szükség napfényre vagy holdfényre, mert ott mindent a Legfelsőbb Úr belső
energiája ragyog be. Abba a legfelsőbb hajlékba csakis odaadás által lehet
bejutni. Ez az egyetlen út.
7. VERS

mamaivamfo jrva-loke
j[va-bhütab sandtanab
manab $a${h<inindriya1;1i
prakrti-sthani kar$ati
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mama-Enyém; eva-bizonyára; ani.fo�-parányi részecskék; jiva
loke-a feltételekhez kötött lét világa; jiva-bhüta� -a feltételekhez kötött
élőlények; sanatana�-örökkévaló; mana� -elme; $a$fhani-hat; indri
ya�i-érzékek; prakrti-anyagi természet; sthani-helyzet; kar$ati
keményen küzd
FORDÍTÁ S
Ebben a feltételekhez kötött világban az élőlények az É n örökkévaló,
parányi részeim. Feltételekhez kötött létük miatt nagyon keményen
küzdenek a hat érzékszervvel, melyhez az elme is hozzátartozik.

MAGYARÁ ZAT ·

Ez a vers világosan ír az élőlény azonosságáról. Az élőlény örökké a
Legfelsőbb Úr parányi, szerves része. Az a feltevés nem helytálló, miszerint
csupán a feltételekhez kötött létben van egyénisége, míg felszabadult
állapotában eggyé válik a Legfelsőbb Úral. Ez a vers félreérthetetlenül
kij elenti, hogy az élőlény örökké (sanatana ) parányi.
A Vedák tanítása szerint a Legfelsőbb Személy kiterjedéseinek és
megnyilvánulásainak száma végtelen. Az elsődleges kiterjedéseket vi$�U
tattvának, a másodlagosakat pedig jiva-tattvának, vagyis élőlényeknek
hívják. Más szóval a vi$�U-tattva személyes, az élőlények pedig elkülönült
kiterjedések. Személyes kiterjedése által az Úr különféle formákban nyil
vánul meg, mint pl. Rama, Nrsirhhadeva, Vi�r:iumürti és a Vaikur:ilha
bolygókon uralkodó Istenségek. Az elkülönült kiterjedések, vagyis az
élőlények örökké az Ő szolgái. Az Úr személyes kiterjedései, vagyis az
Istenség egyéni azonosságai mind örökkévalóak, de ugyanez mondható a
különálló kiterjedésekre, vagyis az élőlényekre is. Az élőlények tehát a
Legfelsőbb Úr parányi szerves részei, ezért csöppnyi mennyiségben rendel
keznek a tulajdonságaival is, s ezek közül az egyik a függetlenség. Minden
élőlény egyéni lélek, személyes egyénisége és parányi függetlensége van. Ha
visszaél a függetlenségével, feltételekhez kötött létbe jut, ha helyesen
alkalmazza, örökre felszabadul. Ám mindkét esetben örökkévaló, hasonlóan
a Legfelsőbb Személyhez. Ha felszabadult, akkor mentes az anyagi
feltételektől, és az Úr transzcendentális szolgálatának él. Ha viszont
feltételekhez kötött, akkor a természet anyagi kötőerejének irányítása alatt
áll , és megfeledkezik Isten transzcendentális szerető szolgálatáról. Ez azt
eredményezi, hogy nagyon keményen kell küzdenie az anyagi lét fenntar
tásáért.
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Az élőlények mind a Legfelsőbb Úr szerves részei. Az élőlény fogalma
alatt nemcsak az állatokat és az embereket értjük, hanem az anyagi világ
nagyhatalmú irányítóit is, mint Brahmát, az Úr Sivát, sőt még Vi�r.iut is.
Mindegyikük örökkévaló, s nem ideiglenes megnyilvánulás.
A kar$ati (keményen küzd) szó nagyon jelentőségteljes. A lelket az anyagi
létben vasbilincshez hasonló feltételek kötik. Közéjük tartozik a hamis ego
is. Az elme az érzékek fő ügynöke, amely az élőlényt az anyagi létbe hajtja.
Ha az elme a jóság minőségében van, akkor az élőlény tettei jók, ha a
szenvedély kötőerejében, akkor szenved a cselekedetei miatt, ha pedig a
tudatlanság kötőerejében, akkor alacsonyabb létformába jut. Ebből a
versből azonban világossá válik, hogy a feltételekhez kötött lelket az anyagi
test, s ezzel együtt az elme és az érzékek takarják be, ám e takaró rétegek
feloszlanak, ha felszabadul, és helyettük megnyilvánul a lelki teste, az egyéni
képességei szerint A Mádhyandi-náyana-sruti az alábbi információval
szolgál:
sa vá e$a brahma-ni$fha idarh sarfrarh marttyam atisrjya brahmábhisam
padya brahma!Já pasyati brahma!Já S!IJOti brahma!Jaivedarh sarvam
anubhavati

E vers szerint az anyagi testtől megvált élőlény a lelki világba jut, ahol
visszanyeri lelki testét, amelyben szemtől szemben megláthatja az Istenség
Legfelsőbb Személyiségét. Személyesen beszélhet Vele, és hallhatja Öt, sőt
képes lesz igazán megérteni Öt. A smrtik szerint a lelki bolygókon az
Istenség Legfelsőbb Személyisége testéhez hasonlít mindenki teste. A test
felépítésében tehát nincs különbség a Vi�r.iumürti kiterjedések és a szerves
részek, az élőlények között. Más szóval, az Istenség Legfelsőbb Személyisé
ge kegyéből az élőlény lelki testet kap, ha felszabadul.
A mamaivárhfo/J szó (a Legfelsőbb Úr parányi szerves részei) szintén
nagyon jelentős. A parányi szerves részek nem hasonlíthatóak letört
anyagdarabkához. A Második Fejezet már megtárgyalta, hogy a lelket nem
lehet feldarabolni. Ezért nem szabad a szerves részt anyagi módon felfogni,
vagy összetéveszteni az anyaggal, amit ellenben fel lehet darabolni, és össze
is illeszthető. Itt nem lehet ezt a felfogást alkalmazni, mivel a szanszkrit
sanátana (örök) kifejezést használják. A parányi szerves rész örökkévaló. A
Második Fejezet elején is olvashattuk, hogy a Legfelsőbb Úr parányi részei
minden egyes testben jelen vannak. Ha felszabadul a test rabságából, akkor
visszanyeri az eredeti lelki testét, és a lelki világ egyik bolygóján a
Legfelsőbb Személy társaságát fogja élvezni. Most viszont meg kell értenünk
azt is, hogy mint Isten parányi szerves része, minőségileg azonos Vele, mint
ahogy egyféle az aranyrög és az aranybánya is.
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Sariram yad av<ipnoti
yac c<ipy utkramatfsvara}J
grhuvaitani samyati
v<iyur gandh<in iv<isay<it

sariram -testet; yat- annyira, amennyire; av<ipnoti-kapja; yat- amit;
ca-is; api-gyakorlatilag; utkr<imati- feladja; fsvara}J - a test ura; grhz
tvti-felvéve; et<ini-mindezt; samy<iti- elmegy; v<iyu}J - a levegő; ga
ndh<in -az illat; iva -mint; <ifay<it-a virágból
FORD ÍTÁ S
Az anyagi világban az élőlény különböző életfelfogásait úgy viszi
egyik testből a másikba, mint ahogyan a szél szállítja az illatot egyik
helyről a másikra.
MAGYARÁZAT
Ez a vers fsvará -nak, vagyis a test irányítójának írja le az élőlényt, aki
kívánsága szerint juthat felsőbbrendű vagy alacsonyabbrendű testbe. Mint
már említettük, az élőlény is rendelkezik parányi függetlenséggel, hiszen a
testben végbemenő változások tőle függnek, s halálakor a saját maga
teremtette tudata határozza meg a következő testét Ha a macska vagy kutya
tudatához hasonlóra alakitotta tudatát, akkor minden bizonnyal a macska
vagy kutya testét kapja. De ha isteni tulajdonságok jellemzik, akkor
félistenként fog megszületni. A Kr�Qa-tudatú személy pedig a lelki világba,
Kr�Qalokára jut, ahol magával Sn Kr�Qával fog társulni.
Hamis az az állítás, hogy a test megsemmisülése után mindennek vége
van. Az egyéni lélek egyik testből a másikba vándorol, és a mostani teste,
valamint tettei alapozzák meg a következő testét. Az ember a karma
törvénye szerint kapja a különféle testeket, melyeket egy idő után el kell
hagynia. E vers szerint a durva-fizikai forma halála után a lélek a finom
fizikai testbe ágyazva kerül a következő testbe. Ezért a finom-fizikai test
határozza meg a következő létünket. Az egyik testből a másikba való
vándorlást és a testi létben folytatott küzdelmet kar$atinak, vagyis a létért
folytatott küzdelemnek hívják.
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srotrani cak$U/J sparfonani ca
rasanani ghrá1Jam eva ca
adhi${háya manas cáyani
vi$ayán upasevate

frotram -fül; cak$ulJ -szem; sparsanam - éri ntés; ca-is; rasanam 
nyelv; ghrá1Jam - szaglóképesség; eva -is; ca-is; adhi${háya -helyezke
dik; manalJ- az elme; ca - is; ayam -ezt; VÍ$ayán-érzéki tárgyakat;
upasevate-élvez
FORDÍTÁS
Így az élőlény egy újabb durva-fizikai testet kap, bizonyos fajta füllel,
nyelvvel, orral és érintőszervvel, melyek az elme körül csoportosulnak.
Ily módon élvezi az érzékek tárgyainak egy bizonyos csoportját.

MAGYARÁZAT
Ha az élőlény tudata a kutya vagy macska szintjére jut, akkor a következő
életében kutya vagy macska testet fog kapni. A tudat eredetileg tiszta, mint a
víz. Ha a vízbe színes festéket keverünk, akkor megváltozik. Ugyanúgy
változik meg az eredetileg tiszta tudat az anyagi tulajdonságokkal való
társulás következtében. Az igazi tudat a Kr�1.1a-tudat, ezért az él valóban
tiszta életet, aki visszanyerte Kr�1.1a-tudatál Ha ezt beszennyezi az anyagi
mentalitás valamilyen fajtája, akkor ettől függően kapnak anyagi testet a
következő életükben. Nem feltétlenül emberi testet, lehet hogy macska,
kutya, sertés, félisten vagy a 8 400 OOO fajta valamelyikét.
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utkramantam sthitam vapi
bhufljanam va gw:zanvitam
vimu<f,ha nanupasyanti
pasyanti jnana-cak$U$a/:z
utkramantam -elhagyván (a testet); sthitam-(a testben) helyezkedve;
bhufljanam -élvezvén; va-vagy; gw:za-anvitam -az anyagi
természet kötőerejének varázsa alatt; vimu<f,haJ:z - az ostobák; na-soha
sem; anupasyanti-látják; pasyanti-meglátják;jnana-cak$U$a/:z-(akik) a
tudás szemével néznek

vdpi- sem;

FORD ÍTÁ S
A z ostoba nem tudja megérteni, miképpen képes az élőlény elhagyni
testét, s azt sem, miféle testből merít örömet az anyagi természet
kötőerőinek varázsa alatt. De aki a tudás szemével néz, az látja mindezt.

MAGYARÁZAT
A jnana-cak$U$a/:z szó nagyoa jelentős. Kellő tudás nélkül az ember
képtelen megérteni, hogy az élőlény miképpen hagyja el a testét, milyen
formát kap majd a következő életében, és miért épp olyat. Hogy ezt
megérthessük, nagy tudásra van szükségünk, melyet a Bhagavad-gitábó/ és
más hasonló irodalomból, egy hiteles lelki tanítómester közvetítése által
szerezhetünk meg. Nagyon szerencsés az az ember, akit úgy tanítanak, hogy
végül is felfogja ezeket a dolgokat Minden élőlény bizonyos körülmények
között hagyja el testét, bizonyos körülmények között él, s élvezi az érzéki
örömöket az anyagi természet varázsa alatt. Ennek eredményeként különféle
anyagi boldogságban és szenvedésben vesz részt az érzékkielégítés illúziójá
ban. Akit becsap a vágy és a kéj, az elveszíti minden képességét, hogy
megértse, miképpen lakozik a testben, és milyen módon cseréli azt Aki
viszont lelki tudásra tett szert, az képes meglátni, hogy a lélek különbözik a
testtől, és a testeket cserélve más és más módon élvezi az anyagi létet. Az
ilyen ismerettel rendelkező személy képes megérteni, hogy a feltételekhez
kötött élőlény miképpen szenved ebben az anyagi létben. Ezért a Kmia
tudatban nagyon fejlett minden tőle telhetőt megpróbál, hogy ismertesse ezt
a tudományt az emberekkel, akiknek meg kell ragadnia ezt az alkalmat, hogy
a Kr�i;ia-tudat segítségével felszabadulhassanak és a lelki világba jut
hassanak.
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1 1 . VERS

yatanto yoginas cainam
pasyanty atmany avasthitam
yatanto 'py akrtatmano
nainam pasyanty acetasal)
yatantal) -törekedvén; yogfnal) -a transzcendentalisták; ca- is; en am 
ezt; pasyanti-láthatják; atmani-az önvalóban; avasthitam -helyezke
dett; yatantal) -törekedvén; api-habár, akrta-atmanal) -önmegvalósítás
nélkül; na -nem; enam -ezt; pasyanti-láthatják; acetasal)-fejletlen el
mével
FORDÍTÁS
A törekvő transzcendentalista, aki az önmegvalósításnak él, világosan
látja mindezt. De az önmegvalósítás folyamatát mellőző nem képes erre,
bármennyire próbálkozzék is.

MAGYARÁZAT
A lelki önmegvalósítás útját sok transzcendentalista járja, de akik még
nem valósították meg az igazi énjüket, azok képtelenek megérteni, hogy mi
megy végbe az élőlény testében. Ezzel kapcsolatban a yoginal) szó igen
fontos. Manapság sok úgynevezett yogI és yogatársaság létezik, de tulajdon
képpen az önmegvalósítás terén mind vakok. Csupán bizonyos gimnasztikai
gyakorlatokat végeznek, és megelégszenek azzal, ha a test egészséges és erős
lesz. A tudományukból csak ennyire futja. Őket hívják yatanto 'py
akrtatmanal)-nak, azaz olyan embereknek, akik nem érik el az önmegvaló
sítás szintjét, bár igyekeznek az úgynevezett yogagyakorlatok végzésében.
Az ilyenek képtelenek megérteni a lélekvándorlás folyamatát Csak az képes
felfogni ezeket a dolgokat, aki igazi yogát végez, és megvalósította lelki énjét,
a világot és a Legfelsőbb Urat, vagyis, a tiszta odaadó szolgálatot végző
Kr�r:ia-tudatú bhakti-yogf.
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1 2. VERS

q�tR€tt•td � :st•t"Amq�s�l'S'( 1
qfijrj(+{f({ q?ijfqj �� '4f+{Cfi'( 1 1 � � 1 1
yad aditya-gatariz tejo
jagad bhasayate 'khilam
yac candramasi yac cagnau
tat tejo viddhi mamakam

yat-ami; aditya-gatam-a napfényben; tejaJ:z -a ragyogás; jagat-az
egész világ; bh<isayate-beragyogja; akhila m - teljesen; yat- amit; ca
ndramasi-a Holdon; yat- ami; ca-is; agnau -a tűzben; tejaJ:z - a ragyo
gás; tat-azt; viddhi-értsd meg; mamakam -Tőlem
FORD ÍTÁ S
Tudd meg. hogy a világ sötétségét szétoszlató Nap ragyogása. a
Holdnak sugárzása. tűznek fényessége is mind Tőlem árad.
MAGYARÁZAT
Aki nem értelmes, az nem láthatja, mi hogyan megy végbe. A tudást úgy
lehet megalapozni, hogy megértjük, mit mond itt az Úr. Mindenki ismeri a
Napot. a Holdat. a tüzet és az elektromosságot. Csupán annyit próbáljunk
megérteni, hogy a Nap, a Hold, az elektromosság és a tűz fénye mind az
Istenség Legfelsőbb Személyiségétől árad. Ez a felfogás jelzi a Kr�l).a-tudat
kezdetét. és sokat jelent a feltételekhez kötött lélek lelki fejlődésében. Az
élőlények tulajdonképpen a Legfelsőbb Személy szerves részei. Kr�l).a itt
arra céloz, miképpen térhetnek vissza az élőlények az őshazába, vissza az
Istenséghez.
Ebből a versből azt is megtudhatjuk, hogy a Nap beragyogja az egész
naprendszert. Különféle univerzumok és naprendszerek vannak, más-más
Napokkal, Holdakkal és bolygókkal. A napfény a lelki világban tartózkodó
Legfelsőbb Ú r ragyogásának tudható be. Az emberek általában akkor
kezdenek el tevékenykedni, ha felkel a Nap. A főzéshez is tűz kell, s tüzet
igényel a gyárak működtetése is. A tűz tehát nagyon sok dologhoz szükséges.
Láthatjuk, hogy a napfény, a holdfény és a tűz nagyon kellemes az élőlények
számára. Enélkül senki sem élhetne. De ha megértjük, hogy a Nap, a Hold
és a tűz fénye mind Kr�l).ából, az Istenség Legfelsőbb Személyiségéből árad,
akkor elkezdjük a Kr�l).a-tudatot. A Hold fénye táplálja a zöldségeket. A
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holdfény olyannyira kellemes, hogy az embereknek, nem nehéz megérteni
ebből, hogy Kr�Qa, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének a kegyéből
élnek. Az Ö kegye nélkül ugyanis nem lenne Nap, Hold és tűz, s ezek nélkül
senki sem élhetne.
E gondolatok célja az, hogy felélessze a Kr�Qa-tudatot a feltételekhez
kötött lelkekben.

13. VERS

gam avisya ca bhütani
dharayamy aham ojasa
pU$fJdmi cau$adhf}J sarva}J
somo bhütva rasatmaka}J
gam -a bolygókat; avisya -behatolván; ca-is; bhütani-az élőlényeket;
dharayami-fenntartom; aham - É n; ojasa-az energiám által; pU$fJdm i
táplálom; ca-és; au$adhf}J -a zöldségeket; sarva}J -minden; soma}J - a
Hold; bhütva-válva; rasa-atmaka}J-íztadó

FORD ÍTÁ S
Behatolok minden bolygóba, s az É n energiám tartja őket pályájukon.
Holddá válva É n látom el a zöldségeket az élet ízes levével.
MAGYARÁZAT
Ebből megérthetjük, hogy a bolygók az Ú r energiájának jóvoltából
lebegnek az űrben. Isten belehatol minden atomba, minden égitestbe és
minden élőlénybe. Erről a Brahma-samhita ír: „Az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének teljesértékű kiterjedése, a Paramatma behatol az univer
zumba, minden bolygóba, az élőlényekbe, sőt még az atomba is." Az Ö
jelenlétének köszönhető, hogy kellőképpen nyilvánul meg minden. Az élő
ember lebeghet a vízen, mert a lélek jelen van a testben, de annak távoztával
a test halottá válik, és lesüllyed. Természetesen a felpuffadt test is úszhat
szalmaként a habok tetején, de ha valakit a vízben ér a halál, akkor azonnal
elmerül. Hasonlóan, az űrben az Istenség Legfelsőbb Személyiségének
energiája tartja fenn a bolygókat, ugyanúgy, mint ahogyan az ember a
markában tartja a homokot. A marokban tartott homok nem hullik le, csak
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akkor, ha feldobjuk a levegőbe. Az űrben lebegő bolygókat is hasonlóképpen
tartja markában a Legfelsőbb Személy univerzális formája. Az Ő ereje és
energiája által marad minden mozgó és mozdulatlan a helyén. A Vedák azt
írják, hogy az Istenség Legfelsőbb Személyisége révén süt a Nap és mozog
minden égitest. Ha Ő nem lenne, akkor megszűnne az összes bolygó
törvényszerű mozgása, és mind elpusztulna. Az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének köszönhető az is, hogy a Hold táplálja és teszi ízletessé a
zöldségeket. A rasa-atmakal; szó nagyon jelentős: a Legfelsőbb Úr
ügynökének, a Holdnak fénye nélkül a zöldségfélék nem nőnének, és nem
lennének ízletesek sem. Az emberi társadalom a Legfelsőbb Személy
szolgáltatásainak köszönheti kényelmes életét, munkáját, és élvezetes életét.
Ezek nélkül az emberiség képtelen lenne életben maradni.
14. VERS

3Tt �� � !JTfUr;rt ��: 1
3fTIJfAl'1ij+ll9;*fi : q"41"4"" � 1 1 �'cl 1 1
aham vaisvanaro bhütva
pral)inam deham asrital;
pra!Japana-samayuktal;
pacamy annam catur-vidham

aham-Én; vaisvanaral} -(az Én részaspektusom által, mint) az emésztő
tűz; bhütva-válván;prál)inam-minden élőlényé; deham -test:, asrital;
helyezkedvén; pral)a-kilélegzés; apana -belélegzés; samayukta l} - a
kettő közötti egyensúly;pacami-emésztek; annam -ételt; catur-vidham
négyfélét
FORD fTÁ S
É n vagyok az emésztés tüze minden testben, és É n vagyok a ki- és
bemenő életlevegö is, mely által a négyféle étel megemésztő dik.
MAGYARÁZAT

Az Ayur-veda sastrából megtudhatjuk, hogy a gyomorban hő (tűz)
emészti meg az ételt. Ha ez a tűz nem lángol, akkor nem vagyunk éhesek, de
ha rendesen működik, akkor megéhezünk. Bizonyos esetekben nem ég
megfelelően, és akkor kezelésre van szükség. Ez a tűz is az Istenség
Legfelsőbb Személyiségét képviseli. A védikus mantrák megerősítik, hogy a
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Legfelsőbb Ú r, vagyis Brahman a tűz formájában van jelen a gyomorban, s
így emészti meg a különféle ételeket. Ezért az élőlény nem független az evés
folyamatában sem. Ha a Legfelsőbb Személy nem segítené az emésztésben,
akkor nem is ehetne. Tehát Ő az, aki megtermeli és megemészti az ételeket,
ezért az Ő kegyéből élvezzük az életet. Ezt a Vedanta-sütra is megerősíti:
fobdadibhyo 'ntal;. prati${hanac ca ... ( 1 .2.27 . ) Az Úr tehát jelen van az
ételben, a testben, a levegőben, sőt emésztő hőként még a gyomorban is.
Négyféle étel van: 1 . ) a könnyen nyelhető, 2.) a rágható, 3.) a nyalható és
4.) az iható. Mindegyik emésztését az Ú r segíti elő.

15. VERS

sarvasya caham hrdi sannivi${ho
mattal;. smrtir jfianam apohanam ca
vedais ca sarvair aham eva vedyo
vedanta-krd veda-vid eva caham
sarvasya -mindenkiében; ca -is; aha m - É n; hrdi-szívben; sanni
VÍ${al;. - helyezkedvén; mattal;.-Tőlem; smrtil;. -emlékezés; jfianam
tudás; apohanam-feledékenység; ca -is; vedail;. -a Vedák közül; ca
szintén; sarvail;. -mindegyik közül; aham- É n; eva -bizonyára; vedyal;.
a tudás célja; vedanta-krt-a Vedanta szerkesztője; veda-vit-a Vedák
ismerője; eva -bizonyára; ca -is; aham - É n

FORD ÍTÁ S
É n minden szívben ott lakozom. Tőlem jön az emlékezet, a tudás és a
feledékenység. É n vagyok az, akit az összes Veda közül ismerni kell,
hiszen É n vagyok a Vediinta szerkesztője és a Vedák ismerője.
MAGYARÁZAT
A Legfelsőbb Személy Paramatmaként mindenki szívében jelen van, és Ő
minden tettnek a kezdeményezője. Az élőlény ugyan elfelejti az előző életét,
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de a Legfelsőbb Úr tanúja minden tettének, és az Ő irányítása szerint kell
cselekednie. Az új testében ezért az előző cselekedetei szerint fog a
munkához. Elegendő tudást és emlékezetet kap, viszont előző életét elfelejti.
Az Úr tehát nemcsak mindent-átható, hanem az élőlények szívében helyhez
kötött is. Ő az, aki kíosztja a munka különféle gyümölcseit. Őt nemcsak a
személytelen Brahmanként, helyhez kötött ParamAtmaként, és az Istenség
Legfelsőbb Személyiségeként imádják, hanem a Védikus Irodalom formájá
ban is.
A Vedák adják meg a helyes útmutatást ahhoz, hogy az emberek
megfelelően irányíthassák életüket, és visszatérhessenek az őshazába, vissza
az Istenséghez. A Vedák Kr�Qáról, az Istenség Legfelsőbb Személyiségéről
közölnek információt, akinek egyik inkarnációja VyAsadeva, a Vedanta
sütra szerzője. Ennek a műnek a Srimad-Bhagavatam adja az igazi
magyarázatát, s azt szintén VyAsadeva írta. A Legfelsőbb Úr annyira
kedves, hogy a feltételekhez kötött lelkeket a felszabadulásuk érdekében
étellel látja el, amit még megemészteni is segít, valamint tanúja a cselekede
teiknek, és a Vedák formájában tudást szolgáltat, sőt Saját Maga (Srt Kr�Qa,
az Istenség Legfelsőbb Személyisége) tanítja a Bhagavad-gftát. Ő igazán
méltó a feltételekhez kötött lelkek imádatára. Isten tehát teljesen jó és
kegyes.
A ntalJ.pravi�talJ. sasta jananam . Az élőlény megfeledkezik az előző
életéről, mihelyt feladta a testét, de a Legfelsőbb Személy ösztönzésére
ismét cselekvésbe fog. Feledékenysége ellenére az Úr megadja neki a kellő
értelmet, hogy tevékenységeit ott folytassa, ahol előző életében abbahagyta.
Az élőlény tehát nemcsak örül és szenved ebben a világban a szívben lakozó
Legfelsőbb Személy irányítása szerint, hanem megkapja Tőle az eshetősé
get a Vedák megértésére is. Ha valaki komoly az elhatározásában, hogy
megértse a védikus tudást, akkor Kr�Qa megadja az ehhez szükséges
értelmet. Hogy miért tárja fel a védikus bölcsességet? Mert minden egyes
élőlénynek szüksége van Kr�Qa megértésére. Ezt a Védikus Irodalom így
erősíti meg: yo ' sau sarvair vedair giyate. Kezdve a négy Vedával és a
Vedanta-sütrával egészen az Upani�adokig és a Purd1Jákig, az egész
Védikus Irodalom a Legfelsőbb Úr, Srt Kr�Qa dicsőségét hirdeti. A Vedák
azt is ismertetik, hogy miképpen, milyen folyamattal érthetjük meg Őt. A
védikus rituációk végzésével, a veda filozófia tanulmányozásával és az
odaadó szolgálatban végzett imádattal lehet Őt elérni. A Vedanta-sütra is
megerősíti, hogy a Vedák végső célja az Istenség Legfelsőbb Személyisége:
tat tu samanvayat ( Vs . 1 . 1 .4.). A Vedák megértésével tökéletességet érhet
el az ember, és a különféle folyamatok gyakorlásával megértheti az Istenség
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Legfelsőbb Személyiségéhez fűződő kapcsolatát. Az ember tehát közvetle
nül kapcsolatba léphet a Legfelsőbb Úrral és elérheti a végső célt, vagyis Ő t
Magát. Ez a vers tehát a Vedák szándékáról és céljáról, valamint
megértésükről szól világosan.

ftl �

16. VERS
�

.....

�·� m�m t(q � 1
s;:1 +r1 �'« ..:::.
m: ttifif01 ·{fflf;p��
� sm �ij- 1 1 ��11
dvav imau puru$au loke
k$aras ctik$ara eva ca
k$ara1J. sarvtitJ,Í bhüttini
küfastho 'k$ara ucyate

dvau - ke ttőben; imau - ebben; puru$a u - élölényekben; /oke- világban;
k$arafJ.-a gyarló; ca -és; ak$arafJ. -a csalhatatlan; eva-bizonyára; ca
és; k$arafJ. -a gyarló; sarvtitJ,i-minden; bhíitC.ni--élőlények; küfasthalJ. 
egységben; ak$arafJ.-csalhatatlan; ucyate -mondják
FORD ÍTÁ S

Kétféle lény létezik: a gyarló és a tévedhetetlen. Az anyagi világban
minden lény gyarló, a lelki világban pedig mindenki tévedhetetlen.
MAGYARÁZAT
Kétféle lény létezik: a gyarló és a tévedhetetlen. Az anyagi világban
minden lény gyarló, a lelki világbeliekről pedig azt mondják, hogy tévedhe
tetlenek. Az előzőekben már volt szó arról, hogy a Vedtinta-sütrát Kr�i:ia
egyik avat.Arja, Vyasadeva szerkesztette. Ebben a versben Srt Kr�i:ia
összefoglalóan szól a Vedtinta-sütra tartalmáról: az élőlények megszámlál
hatatlanok és két csoportra oszthatók - gyarlókra és tévedhetetlenekre. A
jivák örökké az Istenség Legfelsőbb Személyiségének különálló szerves
részei. Ha kapcsolatban állnak az anyagi világgal, jfva-bhüttifJ.-nak hívják
őket. Ebben a helyzetben az élőlények gyarlóak, s ezt a sarvti!J,Í bhüttini
szanszkrit szavak fejezik ki. Velük ellentétben a tévedhetetlenek egységben
vannak az Istenség Legfelsőbb Személyiségével, ám ez nem az individuális
lét megszűnését jelenti, inkább a megbontottság hiányára utal. Ők mindany
nyian összhangban vannak a teremtés szándékával. A lelki világban
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természetesen nem létezik teremtés, de miután a Vedtinta-sütra kij elenti
hogy az Istenség Legfelsőbb Személyisége a forrása az összes kiáradásnak,
ezért használjuk ezt a kifejezést.
Kr�1.1ának, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének kijelentése szerint az
embereknek két csoportja van. Ezt a Vedák is bizonyítják, így hát kétség
nem fér hozzá. Az anyagi világban az elméjükkel és az öt érzékkel küzdő
élőlények kénytelenek mindaddig egyik anyagi testet a másik után felölteni,
amíg csak a feltételekhez kötött állapotban vannak. Az anyag állandóan
változik, ezért úgy tűnik, hogy így tesz az élőlény is. Ez azonban nem így
van. Az élőlény nem változik soha, csak a teste. De a test a lelki világban
nem anyagból van, s ezért nem változik. Az anyagi világban a test hat
változáson megy keresztül: születés, növekvés, állandósulás, szaporodás,
sorvadás és végül pusztulás. Ezzel ellentétben a lelki világban nincsen se
születés, sem öregedés sem halál, azaz a test semmit nem változik. Ott ez
minden testre vonatkozik, tehát létezik egy bizonyos fajta egység. A sarvtilJÍ
bhüttini szavak még világosabban megmagyarázzák ezt az anyaggal
kapcsolatba került élőlény cseréli a testét, tehát esendő, kezdve Brahmától
egészen a parányi hangyáig. A lelki világban az élőlények viszont mindig
szabadok az egységben.

17. VERS

uttamab puru$as tv anyab
paramtitmety udahrtab
yo loka-trayam tivisya
bibharty avyaya isvarab
uttamab -a legjobb; puru$ab-személyiség; tu-de; anyab-egy másik;
para m -a Legfelsőbb; titmti-Lélek; iti-ily módon; udtihrtab - mondják;
yab - aki ; loka-trayam -a három részre osztott univerzumban; tivisya 
behatolván; bibharti -fenntartja; avyayab-a kimeríthetetlen; isvarab -az
Úr
FORD ÍTÁ S
E kettőn kívül létezik a legnagyobb élő személyiség, Maga az Ú r, aki
behatolt a három világba, és fenntartja azokat.
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MAGYARÁZAT
A Katha Upani$ad ( 5 . 1 3.) és a Svetasvatara Upani$ad (6. 1 3.) nagyon
szépen ír ugyanerről a témáról: nityo nityanam cetanas cetananam .. .
Magyarul: „Megszámlálhatatlanul sok élőlény létezik, egynémelyik feltéte
lekhez kötött létállapotban, a többi felszabadultan, de rajtuk kívül létezik egy
legfelsőbb élő Személyiség, a Paramatma is, aki fenntartja őket, és
sajátságos munkájuk szerint megadja számukra a lehetőséget, hogy élvezzék
az életet. A Felsőlélek az Istenség Legfelsőbb Személyiségének egyik
aspektusa, aki jelen van mindenki szívében. Egyedül az a bölcs képes elérni
a tökéletes békét, aki megértette Ő t. "
Helytelen a Legfelsőbb Urat és az élőlényeket egy szintre helyezni, illetve
minden tekintetben egyenlőnek vélni. Mindnyájan személyek, de Isten
mindig felsőbbrendű az élőlényeknél. Ezzel kapcsolatban a sajátságos
uttama szó nagyon jelentőségteljes. E szerint az Istenség Legfelsőbb
Személyiségét senki sem szárnyalhatja túl. A loke szó szintén fontos, mert a
Védikus Irodalom közli: /okyate vedartho 'nena (Pauru$a ). A Legfelsőbb
Úr lokalizált aspektusában, mint Paramatma magyarázza meg a Vedák
szándékát. Az alábbi vers szintén a Vedákból származik:
tavad e$a samprasado 'smac
charirat samutthaya param
jyoti-rüpam sampadya svena
rüpe1J<ibhini$padyate sa uttamal) puru$a/)
„A testet elhagyó Felsőlélek a személytelen brahmajyotiba hatol, majd a
saját formájában megtartja lelki azonosságát. Őt hívják a Legfelsőbb
Személyiségnek." (Chandogya Upani$ad 8. 1 2.3.) Ez azt jelenti, hogy a
Legfelsőbb Személyiség feltárja és szétosztja lelki ragyogását, amely
mindennél tündöklőbb. A Legfelsőbb Személyiség lokalizált aspektusát
hívják Paramatmának. Ő száll alá Satyavau és Parafara fiaként ( Vyasa
devaként), hogy megmagyarázza a védikus tudományt.

18. VERS

�� �: 1
rit� � � :;;r �: ��tO"Ettt: ll t�ll

724

Tizenötödik Fejezet

yasm<it k$aram atfto 'ham
ak$arad api cottamal}
ato 'smi /oke vede ca
prathital} puru$ottamal}
yasmat-mivel; k$aram- gyarló; atita l; - felette álló; aham -Én; ak$a
r<it- a tévedhetetlentől; api-még (annál is jobb); ca-és; uttamal} - a
legjobb; atal}-ezért; asmi- vagyok; /oke-a világban; vede-a Védikus
Irodalomban; ca-és; prathital}-ünnepelt; puru$Otlamal} -a Legfelsőbb
személyiség( ként)
FORD ÍTÁ S
M iután Én transzcendentális vagyok, túl a gyarlón és a csalhatat
lanon, s mert Én vagyok a leghatalmasabb, ezért a Legfelsőbb S zemély
ként magasztalnak Engem a Vedák és a világ.
MAGYARÁZAT
Kr�i;iát, az Istenség Legfelsőbb Személyiségét senki sem múlhatja felül,
sem a feltételekhez kötött, sem pedig a felszabadult lelkek. Ezért Ő minden
személyiség legnagyobbja. Ez a vers tisztázza, hogy Isten és az élőlények is
egyének, személyiségek. A kettőjük közötti különbség abból áll, hogy az
élőlény egyik létállapotában sem tudja mennyisé�leg fölülmúlni az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének felfoghatatlan képességeit.

19. VERS
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yo mam evam asammü</.ho
janati puru$ottamam
sa sarva-vid bhajati mam
sarva-bhavena bharata

ya l} - bárki; m<im - Engem; evam -bizonyára; asammü<f.hal} -kétség
nélkül; janati-ismer; pu ru$otlamam - ( mint) az Istenség Legfelsőbb
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Személyisége; sa}J-ő; sarva-vit-mindentudó; bhajati-odaadóan szolgál;
mam -Engem; sarva-bhavena-minden tekintetben; bharata -óh, Bharata
fia
FORD ÍTÁ S

Óh, Bharata fia, legyen az bárki, mindentudóként kell ismerni, ha
kétség nélkül tudja Rólam, hogy É n vagyok az Istenség Legfelsőbb
Személyisége, s ezért teljesen lefoglalja magát az odaadó szolgálattal.

MAGYARÁZAT
Sokféle filozófiai spekuláció létezik az élőlények és a Legfelsőbb Abszolút
Igazság valóságos helyzetéről. Ebben a versben Isten világosan kijelenti:
valójában az az ember mindentudó, aki Őt, az Úr Kr�i:iát az Istenség
Legfelsőbb Személyiségeként ismeri. A tökéletlen ember tovább spekulál az
Abszolút Igazságról, de a tökéletes ismerettel rendelkező nem pazarolja
értékes idejét, hanem közvetlenül a Kr�i:ia-tudathoz, a Legfelsőbb Ú r odaadó
szolgálatához fog. Ennek fontosságát hangsúlyozza a Bhagavad-gita
minden oldala. Mégis vannak makacs magyarázók, akik nem tesznek
különbséget az élőlény és a Legfelsőbb Abszolút Igazság között.
A védikus bölcseletet sruti-nak, vagyis hallás általi tudásnak hívják. A
transzcendentális tudást ezért olyan hiteles forrásoktól kell hallanunk, mint
Srt Kr�i:ia és az Ő képviselői. A Bhagavad-gitában Kr�i:ia szépen meg
különböztet mindent, ezért Tőle, az eredeti forrástól kell hallani. Az állatok
módjára való hallás nem elegendő. Mindent a hiteles forrásokon keresztül
kell megérteni. Az akadémikus (elvont) spekulálást is kerülni kell. Ehelyett
hallgassuk alázatosan a Bhagavad-gita tanítását, miszerint az élőlények
mindig alárendeltjei az Istenség Legfelsőbb Személyiségének. Srt Kr�i:ia, az
Istenség Legfelsőbb Személyisége szerint az ismeri egyedül a Vedák tanítá
sának lényegét, aki ezt képes megérteni.
A bhajate szó nagyon jelentőségteljes. Sok helyütt a Legfelsőbb Ú r
szolgálatával kapcsolatban használják. Ha valaki teljesen Kr�i:ia-tudatban,
odaadóan szolgálja az Urat, arról tudnunk kell, hogy birtokában van az
összes védikus tudásnak. A vai�i:iava paramparA tanítása szerint a Srt Kr�i:iát
odaadóan szolgáló számára nem szükséges egy külön lelki folyamat a
Legfelsőbb Abszolút Igazság megértésére. Hogy elérte már ezt a szintet,
abból láthatjuk, hogy lefoglalta magát az Úr odaadó szolgálatában, így ő már
végzett a tudásszerzés minden előzetes folyamatával. Ebből érthetővé válik,
hogy az hiába pazarolta idejét és energiáját, aki sok ezer életen át tartó
spekulálás után sem értette meg, hogy Kr�i:ia az Istenség Legfelsőbb
Személyisége, ezért meg kell hódolnunk Előtte.
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iti guhyatamam sastram
idam uktam mayanagha
etad buddhva buddhiman syat
krta-krtyas ca bharata

iti-ily módon;guhyatamam - a legtitkosabb; sastram -kinyilatkoztatott
Írás; idam-ez; uktam -felfedve; maya-Általam; anagha-óh, Bűntelen;
etat-ezt; buddh va-megértvén; buddhiman -értelmessé; syat-válik;
krta-krtyal)-a legtökéletesebb; ca-és; bharata-óh, Bharata fia
FORDÍTÁS
Óh, Bűntelen, amit most feltártam előtted, az a Védikus Irások
legmeghittebb része. Bárki is legyen, ha megérti ezt, bölccsé válik, és
törekvését tökéletesség fogja koronázni.
MAGYARÁZAT

Itt Srt Kr�i:ia világosan kij elenti, hogy ez az összes kinyilatkoztatott Írás
lényege. Változás nélkül kell megérteni, úgy, ahogyan az Istenség Leg
felsőbb Személyisége elmondta. Más szóval, az Istenség Legfelsőbb
Személyiségéről szóló filozófia és az Ö odaadó szolgálata által mindenki
megtisztulhat az anyagi természet kötőerőinek szennyezödésétől. Az odaadó
szolgálat a lelki megértés folyamata, és bárhol is végezzék, ott anyagi
fertőzés nem lehet jelen. Maga az Úr és az Ö odaadó szolgálata (a
Legfelsőbb lelki energiája) lelki, ezért egy és ugyanaz. Istent a Naphoz
hasonlítják, a tudatlanságot pedig a sötétséghez. Ha feltűnik a Nap, szó sem
lehet sötétségről. Hasonlóan, a tudatlanság léte ki van zárva ott, ahol egy
hiteles lelki tanítómester irányítása alatt odaadó szolgálatot végeznek.
Az anagha szó, amivel Arjunát illetik, nagyon jelentős. Arra utal, hogy
mindaddig lehetetlen megérteni Kr�i:iát, amíg valaki meg nem szabadul az
összes bűnös visszahatástól és szennyeződéstől. Az odaadó szolgálat azon
ban olyannyira tisztító és hathatós, hogy az azt végzőt automatikusan
eljuttatja a bűntelenség síkjára.
Miközben végezzük az odaadó szolgálatot a teljesen Kr�i:ia-tudatú, tiszta
bhakták társaságában, ügyelnünk kell arra is, hogy némely dologtól teljesen
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megszabaduljunk. A legfontosabb, hogy legyőzzük a szív gyengeségét. Az
élőlény első bukását az anyagi természet feletti uralkodás óhaja okozta.
Ennek hatására vált meg a Legfelsőbb Úr transzcendentális szerető szolgála
tától. A szív második gyengesége: az anyagi természet feletti uralkodási
hajlam növelésével az élőlény ragaszkodni fog az anyaghoz és a birtoklásér
zethez. Az anyagi lét problémái tehát a szív e gyengeségeinek tudhatók be.
Mindenkinek el kellene kezdenie a Kr�I)a-tudat folyamatát, az odaadó
szolgálatot, hogy megtisztuljon és bölccsé váljon. Senkit sem lehet egészen
okosnak nevezni, ha nem jut el az odaadó szolgálat szintjére, s nem érti meg
Kr�I)át, bármennyire is tartsák annak őt a közönséges emberek.

Ily módon végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a S rimad
Bhagavad-gitA tizenötödik fejezetéhez, melynek címe: Puru�ottama-yoga, a
Legfelsőbb Személy yogája.
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srf bhagav<in uv<ica
abhayam sattva-samsuddhir
jri<ina-yoga-vyavasthiti!J
danam damas ca yajrias ca
sv<idhy<iyas tapa arjavam
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ahimsa satyam akrodhas
tyaga}J santir apaisunam
daya bhüte$V a/o/uptvam
mardavam hnr acapa/am
teja}J k$ama dhrti}J saucam
adroho natimanita
bhavanti sampadam daivim
abhijatasya bharata

sn· bhaga van uvaca-az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
abhayam-félelemnélküliség; sattva-samfaddhi}J-léttisztítás; }nana -tu
dás; yoga -összekapcsolás; vya vasthiti}J -a helyzet; danam-adományo
zás; dama}J-az elme fegyelmezése; ca-és; yajna}J-az áldozat; ca-és;
svadhyayalJ -a Védikus Irodalom tanulmányozása; tapa}J -önszigor;
alja vam-egyszerüség; ahimsa-erőszaknélküliség; satyam -igazság; a
krodha}J -mentesség a dühtől; tyaga}J-lemondás; santil; - kiegyensú
lyozottság; apaisunam -idegenkedés a hibakereséstől; daya-könyörület;
bhüte�u-(minden) élőlény iránt; aloluptvam - mentesség a kapzsiságtól;
mardavam -kedvesség; hri}J -erkölcsösség; acapa/am -elszántság; te
ja}J - életerő; k�ama -megbocsátás; dhrti}J -kitartás; Saucam -tisztaság;
adroha}J -mentesség az irigységtől; na -nem; atimanita-becsvágy; bha
vanti-lesznek; sampadam-tulajdonságok; daivim -transzcendentálisak;
abhijatasya -a megszületetté; bharata -óh, Bharata fia

FORD ÍTÁ S
A M agasztos Ú r szólott:
Félelemnélküliség, léttisztítás, a lelki tudás művelése, adományozás,
önszabályozás, áldozatok végrehajtása, a Vedák tanulmányozása, ve
zeklés, egyszerűség, erőszak nélküliség, igazmondás, mentesség a harag
tól, lemondás, békesség, idegenkedés a hibakereséstől, könyörületesség,
mentesség a kapzsiságtól, kedvesség, szerénység, rendíthetetlen elszánt
ság, életerő, megbocsátás, kitartás, tisztaság, valamint mentesség az
irigységtől és a becsvágytól - óh, Bharata fia, ezek a transzcendentális
tulajdonságok az isteni természettel megáldott ember jellemzői.
MAGYARÁZAT
A Tizenötödik Fejezet eleje az anyagi világ banjanfájáról szólt. A
mellékgyökereit az élőlények tetteihez hasonlították, amelyek lehetnek
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kedvezőek vagy kedvezőtlenek. A védikus rituációk szerint a jóság minősé
gében végzett tettek kedvezőek a felszabadulás felé haladónak, és ezeket
daivi-prakrti-nek, azaz a természetükből adódóan transzcendentális tettek
nek hívják. Aki elérte a transzcendentális természetet, az előrehalad a
felszabadulás útján, ellenben a szenvedély és a tudatlanság kötőerejében
cselekvőnek nincsen reménye a felszabadulásra. Vagy emberként maradnak
az anyagi világban, vagy pedig állati, esetleg még alacsonyabb fajokba
süllyednek le. Ebben a fejezetben az Ú r Kp�1.1a megmagyarázza a transz
cendentális természetet és a vele járó tulajdonságokat, a démoni természetet
és jellemzőit A két természet előnyeit és hátrányait is ismerteti. A
Kilencedik Fejezetben is már szó volt a devákról és az asurákról, azaz az
isteni és a démoni személyekről.
Az abhijatasya szó jelentős, mert a transzcendentális jellemekkel, vagyis
az isteni hajlamokkal született emberre utal. A Védikus Irodalom garbha
dhana-samskara-nak hívja a folyamatot, ami az ilyen tulajdonságokkal
rendelkező gyermek nemzését szolgálja. Ha a szülök szeretnék, hogy
gyermeküknek isteni tulajdonságai legyenek, akkor követniük kell az
emberek számára előírt tíz elvet. A Bhagavad-gita az előzőekben már
említette, hogy a jó gyermek nemzését szolgáló nemi élet Maga Kr�1.1a. A
nemi életet tehát nem ítélik el, ha a Kr�1.1a-tudat célját szolgálja. Legalább a
bhakták ne nemzzenek úgy gyereket, mint a kutyák és macskák, hanem úgy,
hogy Kr�1.1a-tudatúvá válhassanak a születésük után. Ez a Kr�1.1a-tudatban
elmélyült szülök gyermekének nagy előnye.
A vaf!.1asrama-dharma társadalmi intézménye négy csoportra, vagy
kasztra osztja az embereket, de ennek nem szabad a születés szerint
történnie. A felosztás a kiképzés és a tulajdonságok alapján jön létre. Céljuk
a társadalom békéjének és anyagi jólétének megszilárdítása. Ez a vers
transzcendentálisnak említi a felsorolt jellemeket, melyeknek az a rendel
tetésük, hogy elősegítsék az ember fejlődését, hogy az ily módon felszaba
dulhasson az anyagi világból. A vafl.liísrama intézményben a sannyasit,
vagyis a lemondott élet rendjében élőt tekintik az összes többi csoport és
rend vezetőjének, lelki tanítómesterének. A brahma1.1a a másik három
osztály, név szerint a k�atriyák, a vaisyák, és a südrák lelki tanítómestere, de
a sannyasI még a brahma1.1áknak is felette áll, őket is tanítja. A sannyasI
legfőbb tulajdonsága a félelemnélküliség (abhayam ) kell, hogy legyen. Az
oka az alábbiakban rejlik: egyedül kell élnie, minden támogatás vagy segítség
nélkül, s csupán az Istenség Legfelsőbb Személyiségének könyörületére kell
támaszkodnia. Ha felmerül benne a gondolat: „Ki fog védelmet nyújtani
nekem, ha megválok környezetemtől és kapcsolataimtól?", akkor nem
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szabad, hogy a lemondott életrendbe lépjen. Teljesen meg kell győződnie
róla, hogy Kmia, az Istenség Legfelsőbb Személyisége a lokalizált aspektu
sában, vagyis Paramatmaként állandóan jelen van mindenki szívében,
mindent lát, s mindig ismeri az élőlények szándékait. Legyen meggyőződve,
hogy Kr�l).a, Paramatmaként, mindig gondoskodik a meghódolt lélekről. Így
gondolkodjon: „Sohasem maradok egyedül, mert Kr�Q.a mindig velem tart,
és megoltalmaz, még ha a legsűrűbb erdő mélyén is élek." Ezt a
meggyőződést hívják abhayam -nak, vagyis félelemnélküliségnek, és elen
gedhetetlenül szükséges a lemondott életrendben élő számára.
A sannyasinak ezután arra kell ügyelnie, hogy megtisztítsa létét (sattva
samsuddhi}J ). A lemondott életrendben sok szabályt és előírást kell
betartani! Ezek közül a legfontosabb az, hogy a sannyasinak szigorúan tilos
bármilyen jellegű közeli vagy intim kapcsolatot tartania egy növel. Az sincs
engedélyezve, hogy félreeső helyen kettesben beszélgessenek. Az Úr
Caitanya ideális sannyasI volt. Amikor PurI városában lakott, még azt sem
engedte meg, hogy a női tanítványai közelről ajánlják fel tiszteletüket. Ezért
mindig távolabbról borultak le Előtte. Ezek a szigorú szabályok nem a
nőgyűlölet jelei, hanem a sannyasI élet velejárói, hogy a lemondott
életrendbe lépett személynek ne legyen esélye a nőkkel való közeli
kapcsolatra. A léttisztítás megkívánja, hogy az ember kövesse sajátságos
életrendjének szabályait és előírásait. A sannyasinak szigorúan tilos közeli
kapcsolatban lennie nőkkel, és érzékkielégítést szolgáló javakat birtokolnia.
Az Úr Caitanya élete példaként szolgál arra, hogy milyen az ideális
sannyasI. Őt az Istenség legliberálisabb avatarjának tartják, mert a leg
bűnösebb lelkeket is megszánja, ám ennek ellenére szigorúan betartotta a
sannyasa élet összes szabályát, így a gyengébb nemmel való kapcsolat
tilalmát is. Annyira szigorú volt, hogy azonnal kízárta intim társasága
köréből Choia Haridasát, mert az valamiképpen egyszer kéjesen pillantott
egy nőre. Az Úr Caitanya kijelentette: „Ha egy sannyasI (vagy bárki más,
akí igyekszik kíkerülni az anyagi természet karmaiból, hogy a lelki
természetet elérve visszatérjen az őshazába, vissza az Istenséghez) vágya
kozva, az érzékei kielégítésének reményében néz anyagi javakra, vagy nőkre,
- még ha nem is élvezi azokat, csak ilyen hajlammal pillant rájuk -, akkor
ez annyira elítélendő, hogy jobb, ha az illető öngyilkos lesz, még mielőtt
valóra váltaná törvénytelen vágyait." Mindezek tehát a léttisztítás folyama
tát segítik elő.
Jiiána-yoga-vyavasthiti}J : a tudás művelése. A sannyasI élete arra való,
hogy a tudást terjessze a háztartók és mások között, akik elfelejtették az
igazi, lellei életüket A sannyasI házról-házra járva, koldulva éljen, ám ez
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nem jelenti azt, hogy ő koldus. Ugyanis az alázatosság szintén a transzcen
dentális szintre elért személy egyik jellemzője, ezért a sannyasI nem a
kéregetés miatt, hanem pusztán alázatosságból látogatja a családosokat,
hogy újra felélessze szunnyadó Kr�Qa-tudatukat Ez a sannyasI feladata. Ha
erre utasította a lelki tanítómestere, és igazán fejlett, akkor értelmesen és
logikusan terjeszti a Kfg1a-tudatot, de ha nem olyan fejlett, akkor nem
szabad belépnie a lemondott élet rendjébe. Ha a hiányos tudása ellenére ez
mégis megtörtént, akkor a tudás művelése érdekében foglalja le magát
teljesen azzal, hogy egy hiteles lelki tanítómestertől hall. A sannyasI dísze
tehát az abhaya (félelemnélküliség), a sattva-samfoddhilJ, (léttisztitás) és a
jnana-yoga (a tudás művelése) kell, hogy legyen.
A d<inam , vagy adományozás a családosok kötelessége. A megélhetés
hez szükséges pénzt tisztességes munkával és eszközökkel kell megszerez
niük, a jövedelmük ötven százalékát pedig a Kr�Qa-tudat világ méretű
terjesztésére kell áldozniuk. A háztartók tehát olyan intézményeknek vagy
szervezeteknek ajándékozzanak, amelyeknek a Kr�i:ia-tudat elterjesztése a
céljuk. Vigyázniuk kell, hogy az adomány megfelelő kezekbe kerüljön. A
Bhagavad-git<i a későbbiekben megmagyarázza, hogy a jóság, a szenvedély
és a tudatlanság szerint különbség van adományozás és adományozás között
is. Az Í rások a jóság minőségében végzett adományozást ajánlják a
szenvedély és a tudatlanság szerinti adományozás ellenében, mert az
utóbbiak csupán pénzpazarlásnak számítanak. A jóság minőségébe az az
adományozás tartozik, amely a Kr�i:ia-tudat világméretű terjesztését segiti
elő.
A damalJ, , vagyis önszabályozás főleg a családosokra vonatkozik, nem
csak a lelki élet másik három rendjére. Az természetes, hogy a háztartónak
van felesége, de ez nem jelentheti azt, hogy az érzékeit szükségtelen nemi
élet foglalkoztassa. A nemi élet egyedüli célja a jó gyermekek nemzése kell,
hogy legyen; ezért szabályozottnak kell lennie. Ha nem akar gyermeket,
akkor a háztartónak sem szabad nemi életet élnie feleségével. A modem
társadalom embereinek célja a korlátlan nemi élet, és hogy a gyermektartás
felelősségét elhárítsák, fogamzásgátló szerekhez, és más, még szörnyűbb
folyamatokhoz fordulnak. Ez viszont nem transzcendentális, hanem démoni
jellemvonás. Ha valaki fejlődni szeretne a lelki életben, akkor fegyelmeznie
kell nemi vágyát, ha pedig grhastha, akkor csak akkor éljen nemi életet, ha a
célja a gyermeknemzés és ezáltal Kr�i:ia szolgálata. Ha képes Kr�i:ia-tudatú
gyermekeket nemzeni és nevelni, akkor akár száz gyereke is lehet, de az
ilyen képesség hiányában kerülnie kell a csupán érzéki nemi életet
Az áldozatok végzése (yajfia) szintén a háztartókra vonatkozik, mert
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ezekhez nagy mennyiségű pénz szükséges. A többi életrend tagjainak, név
szerint a brahmacanknak, a vanaprastháknak és a sannyasiknak nincsen
pénzük, mert kéregetésből élnek. A különféle áldozati folyamatok végzése
éppen ezért a háztartók feladata. A Védikus Irodalom előírásai szerint a
háztartóknak az agni-hotra áldozatokat kell végezniük, ám a mai emberek
számára ez lehetetlen feladat, a yajiiák hatalmas költsége miatt. Ezért a mai
korszakban élők számára legjobban a saiikirtana-yajiiát ajánlják, vagyis a
maha-mantra vibrálását:

hare kr�IJa hare kr�IJa kr�IJa kHIJa hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare
Ez a legjobb és egyben a legolcsóbb áldozat, bárki élvezheti és lelki
hasznot húzhat belőle. Így hát a danam, damalJ, és yajiia a háztartók
életéhez tartozik.
A svadhyayalJ, (a Vedák tanulmányozása), a tapasya és az arjavam
(vezeklés és egyszerűség) a brahmacarya vagy tanulóélet jellemzői. A
brahmacarlknak nem szabad kapcsolatot tartaniuk nőkkel, hanem a cölibá
tus fogadalmával és a Védikus Irodalom tanulmányozásával kell lefoglalniuk
elméjüket a lelki tudás művelése érdekében. Ezt hívják svadhyayálJ, -nak. A
tapasya vagy önszigor főleg a visszavonult életrendbe tartozóknak való.
Nem szabad, hogy az ember egész életében háztartó maradjon! Emlékeznie
kell mindig arra, hogy az életnek négy rendje van: brahmacarl, grhastha,
vanaprastha és sannyasa. Tehát a grhastha élet után vissza kell vonulnia a
családi élettől. Ha az emberi életet száz évnek vesszük, akkor ebből
huszonötöt brahmacanként, huszonötöt háztartóként, huszonötöt vana
prasthaként, a maradékot pedig sannyasiként kell leélni. Ezek a védikus
vallásos élet előírásai. A családi élettől visszavonult személy a test, az elme
és a nyelv szabályozását, a tapasyát gyakorolja. A tapasya a van)asrama
dharrn a intézmény minden tagjára vonatkozik. Tapasya vagy önszigor nélkül
egy ember sem juthat felszabaduláshoz. Sem a Védikus Irodalom, sem a
Bhagavad-gfta nem támogatja azt az elméletet, miszerint az életben nincs
szükség önszigorra, hanem csak nyugodtan spekuláljon továbbra is az
ember, és majd minden jóra fordul. Ezeket az elméleteket mondvacsinált
„lelki tanítók" terjesztik, hogy minél több követőhözjussanak. Ha nincsenek
korlátozó előírások és szabályok, akkor sokkal több embert fog vonzani a
tanítás. Ezért, akik a vallás köntöse alatt követökhöz, s így hírnévhez, anyagi
javakhoz szeretnének jutni, azok nem korlátozzák sem a tanítványaik, sem a
maguk életét Az ilyen folyamatokat azonban nem támogatják a Vedák.
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A lelki élethez az is hozzátartozik, hogy minél egyszerűbb életet éljünk.
Ezért az árjavam nemcsak a brahmacartkra, hanem a grhastha-asramra és a
vanaprastha-asramra is vonatkozik.
Az ahimsá pontos jelentése: nem szabad meggátolni egy élőlény fejlődé
sét sem. Ne higgyük azt, hogy nem bűn az állatok legyilkolása az érzékek
kielégítése miatt, mondván, hogy csak a test múlik el, a lélek sohasem.
Manapság elegendő mennyiségű gabonaféle, gyümölcs és tejtermék áll az
emberek rendelkezésére, akik mégis, természetellenes módon rászoktak a
húsfogyasztásra. Ez nagyon sajnálatos, hiszen láthatjuk, hogy semmi
szükség az állatok legyilkolására. Ez a tilalom mindenkire vonatkozik. Ha
nincs más alternatívája, akkor ölhet az ember állatot, de áldozat gyanánt azt
is fel kell ajánlania. Szó ami szó, ha elegendő mennyiségű természetes eledel
áll az emberek rendelkezésére, akkor a lelki megvalósításban fejlődni
kivánóknak nem szabad erőszakot elkövetniük. Az igazi ahimsá tehát azt
jelenti, hogy tilos bárkinek is a fejlődését megakadályozni. Az állatok is
fejlődnek, mert az evolúció folyamatában ők is egyre magasabb létbe
emelkednek. Ezért, ha megölnek egy állatot, akkor a fejlődésében gátolják
meg. Ugyanis az idő előtt, természetellenes módon megölt állatnak vissza
kell térnie ugyanabba a formába, hogy letöltse a maradék életét, és
továbbfejlődhessen egy magasabb létformába. Ezt a fejlődési folyamatot
tehát nem szabad megzavarni, csupán azért, hogy az ember kielégítse
féktelen ízlelőszervét
Satyam : senkinek sem szabad személyes érdekből eltorzítania az igazsá
got. A Védikus Irodalom némelyik részét nagyon nehéz megérteni, de nem
szabad spekulálnunk vagy elferdítenünk az igazságot, hanem egy hiteles lelki
tanítómestertől kell megtanulnunk a a védikus aforizmák jelentését. A sruti
szó arra utal, hogy az embernek hiteles forrástól kell hallania az igazságot.
Ne magyarázzuk félre személyes érdekből az igazságot! Oly sok értelmezője
van a Bhagavad-gitának, aki elferdíti Srt Kr�i:ia eredeti szavait. A valódi,
szó szerinti jelentést kell előadnunk, ezt pedig egy hiteles lelki tanítómester
tői kell megtanulnunk.
Az akrodha}J. szó a düh megfékezésére utal. Az ember legyen béketűrő
még provokáció esetén is, mert ha mérgessé válik, akkor a düh megfertőzi az
egész testet. A düh a szenvedély kötőerejének és a kéjnek a terméke, ezért
óvakodnia kell tőle annak, aki a transzcendentális szintre jutott.
Apaisunam azt jelenti, hogy az ember ne legyen hibakereső, ne próbáljon
meg szükségtelenül kijavítani másokat. Az természetesen nem hibakeresés,
ha a tolvajra tolvajt kiáltunk, de egy becsületes embert tolvajnak szólítani
nagyon sértő attól, aki a lelki élet útján halad.
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Hnl) : az ember legyen nagyon erényes, és tartózkodjék a szörnyű tettek
minden fajtájától.
Az acápalam azt jelenti, hogy az ember legyen elszánt és kitartó, ne
szegje kedvét semmi kudarc. A próbálkozásaink néha sikertelenül végződ
hetnek, de nem szabad bánkódnunk, mert csak a türelem és a kitartás
segíthet.
A tejal) szó itt főleg a k�atriyákra utal. A k�atriya legyen mindig nagyon
erős, hogy megvédhesse a rászorulókat és a gyengéket. Nem szabad az
ahirhsa elvét követnie, mert neki szükség esetén erőszakot kell alkalmaznia.
Saucam tisztaságot jelent, de ezt nemcsak a testre és az elmére kell
vonatkoztatni, hanem a cselekedetekre is. Ez főként a vaisyáknak szól, hogy
igazságosan, a feketepiac elkerülésével üzleteljenek.
A n<itim<init<i vagy mentesség a becsvágytól a sodrákra, azaz a dol
gozókra vonatkozik, akik a védikus tanítások szerint az utolsó, a negyedik
osztályt képviselik. Kötelességükhöz tartozik, hogy a társadalmi rend és
béke érdekében tisztelettel viseltessenek a magasabb osztályok iránt, és ezért
vigyázniuk kell, nehogy a szükségtelen presztízs és becsvágy felfuvalkodottá
tegye őket, s a megfelelő képesítés megszerzése nélkül próbáljanak a
helyzetükön változtatni.
A fentiekben felsorolt tulajdonságok mind transzcendentálisak, és a
megfelelő társadalmi osztály ill. rend alapján kell őket kifejleszteni.
Összegzésül annyit habár az anyagi létfeltételek sok szenvedést okoznak, a
transzcendentális tulajdonságok folytonos gyakorlat általi kifejlesztése az
emberek minden rétegét és osztályát fokozatosan felemeli a lelki megvalósí
tás legmagasabb szintjére.
4. VERS
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dambhal) -büszkeség; darpal)-dölyf; abhim<inal)-beképzeltség; ca
és; krodal)-düh; páru$yam -durvaság; eva-bizonyára; ca-és; ajii<i
nam -tudatlanság; ca-és; abhijátasya-a születetté; p<irtha-óh, Prthá
fia; sampadam -természet; ásurfm -démoni
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Ó h, Partba, büszkeség, dölyf, beképzeltség, düh, durvaság és tudat
lanság tartozik a démoni természethez.
MAGYARÁZAT
Ez a vers a pokolba vezető gyors utat írja le. A démoni emberek
megjátsszák a vallásosat és a jártasat a lelki tudományban, ám a szabályozó
elveket nem követik. Mindig dölyfösek és felettébb büszkék az iskolázottsá
gukra vagy a vagyonukra. Arra vágynak, hogy mások imádják őket, és
megkövetelik a tiszteletet, bár egyáltalán nem érdemlik meg. Ha nézeteltérés
meriil fel, dühbe gurulnak és sértőn beszélnek. Nem tudják, hogy mit kell és
mit nem szabad tenni. Mindent szeszélyesen, a maguk akarata szerint, és a
hiteles források figyelembe vétele nélkül csinálnak. Ezekhez a démoni
tulajdonságokhoz már anyjuk méhében, a test fejlődésének korai szakaszá
ban jutnak, és ahogy felnőnek, egyre nyilvánvalóbbá válnak a kedvezőtlen
tulajdonságok.

5. VERS

� ijqí{ift� f� irnr 1
lfT �: � ��)sfu tfrUn

11

� 11

daiví sampad vimok$<iya
nibandh<iy<isurí mat<i
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daiví-transzcendentális; sampat-terrnészettől; vimok$<iya-a felsza
badulás számára; nibandh<iya-a megkötöttségnek; <isurl-a démoni jelle
mek; mat<i-így vélik; ma-ne; suca !J, - aggódj; sampadam- te rrnészet;
daivím -transzcendentális; abh 1j<ita1J, - születésü; asi- vagy; p<i1J.rfava
óh, Pa�c;iu fia

FORD ÍTÁ S
A transzcendentális tulajdonságok elősegítik a felszabadulást, míg a
démoniak kötöttséget eredményeznek. Ne aggódj, óh, PaqcJava, mert te
isteni jellemmel születtél !
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Az Úr Kr�r:ia biztatja Arjunát, mondván: nem démoni jellemmel született.
Ezzel arra is utal, hogy Arjuna részvétele a csatában nem tekinthető
démoninak, miután a pro és kontra érveket is figyelembe vette. Átgondolta
részletesen, hogy meg lehet-e ölni az olyan tiszteletre méltó személyeket,
mint BhI�ma és Droi:ia, s ezért nem állítható-e az, hogy a düh, hamis
presztízs vagy a durvaság hatása alatt cselekedett. Mindez arra utal, hogy
Arjuna nem volt démoni alkatú. A k�atriya részéről transzcendentálisnak
tekinthető, ha lenyilazza az ellenséget, de démoninak, ha eláll az ilyen
kötelességektől. Arjunának tehát nem volt oka a búslakodásra. Ha valaki
betartja a vari:iasrama-dharma intézmény szerinti sajátságos feladatának
szabályozó elveit, akkor a helyzete transzcendentálisnak tekinthető.

6. VERS
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dva u -kétféle; bhüta-sargau-teremtett lény; loke-a világban; asmin 
ez; daiva}J-isteni; asura}J-démoni; eva-bizonyára; ca-és; daiva}J
isteni; vistarafo}J -hosszan; prokta}J-elmondtam; asuram-a démonit;
partha-óh, Prtha fia; me-Tőlem; sr�u -halld hát

FORD ÍTÁ S
Ó h, Prtha fia, kétféle teremtett lény van ebben a világban: az egyiket
isteninek, a másikat démoninak hívják. Az isteni tulajdonságokról már
bővebben szóltam. Halij most Tőlem a démoniról is!
MAGYARÁZAT
Az Úr Kr�i:ia először megnyugtatta Arjunát, hogy isteni jellemmel
született, majd hozzáfogott a démoni természet leírásához. Szavaiból
megtudhatjuk, hogy az élőlények két csoportra oszthatók ebben a világban.
Aki isteni jellemmel született, szabályozott életutat követ, azaz betartja a
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hiteles források és az Írások parancsait. Az ilyen mentalitást hívják
isteninek. Az ember az autentikus Írások szerint végezze kötelességeit. Ha
nem követi ezeknek a szabályozó elveit, hanem a szeszélyei szerint
cselekszik, akkor démoninak, vagy asurának hívják. Az egyetlen kritérium az
Írások szabályozó elveinek betartása. A Védikus Irodalom szerint ugyanis a
félistenek és a devák is ugyanattól a Prajapatitól születtek. Az egyetlen
különbség az, hogy az egyik csoport betartja a védikus parancsokat, míg a
másik nem.

7. VERS
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monok; na-sohasem; foucam-tisztaság; na -nem; api-is; ca - és;
<ic<irab-viselkedés; na-sohasem; satyam -igazság; te$u-bennük; vidya
te- létezik

FORD ÍTÁ S
A démoni emberek nem tudják, mi a helyes és mi a helytelen cselekvés.
Sem tisztaság, sem helyes viselkedés, sem pedig igazlelkűség nem
található bennük.
MAGYARÁZAT
Az emberek az összes civilizált társadalomban valamelyik Írás szabályai
és előírásai szerint élnek, és ezeket ősidők óta követik. Leginkább az
aryanokra vonatkozik ez, ők alkották a védikus civilizációt, és a legkultúrál
tabb emberekként ismerttek. Démonnak azt nevezik, aki nem tartja be az
Írások parancsait. Ezért mondja ez a vers, hogy a démonok nem ismerik a
helyes cselekvés folyamatát, mert nem hajlandóak betartani az Írások
szabályait. Legtöbbjük nem is ismeri ezeket, míg mások ugyan tudnak róluk,
de nem kívánják betartani őket. A démonoknak nincsen hitük, és sajnos sem
kívül, sem belül nem tiszták, mert nem hajlandók betartani az erre vonatkozó
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elveket. Az ember fordítson mindig nagy gondot teste tisztán tartására,
rendszeresen mosson fogat, fürödjön és váltson tiszta ruhát. A belső
tisztaságot úgy lehet elérni, ha mindig az elmékezetünkben tartjuk Isten
Szent Neveit, és vibráljuk a maha-mantrát

hare krp;a hare kHTJa kr$1Ja kr$1Ja hare hare
hare r<ima hare r<ima r<ima r<ima hare hare
Sok szabály és előírás határozza meg az ember helyes viselkedését is, s
ezekről főleg a Manu-samhit<i, az emberi faj törvénykönyve ír. A hinduk
mind a mai napig a Manu-samhit<i szerint élnek. Ebből a könyvből merítik
az öröklésre és a többi jogi intézkedésre vonatkozó törvényeket. A Manu
samhit<i többek között világosan kij elenti: megengedhetetlen, hogy a nők
függetlenek legyenek. Ez nem azt jelenti, hogy rabszolgaként kell tartani
őket, de tudatában kell lennünk, hogy a nő olyan, mint a gyerek. A gyereknek
sem adnak teljes szabadságot, mégsem tekinthető rabszolgának. A démonok
figyelmen kivül hagyják az ilyen védikus parancsokat Szerintük a nő legyen
éppen olyan független, mint a férfi. Ez a felfogás azonban, amint már
tapasztalhattuk, nem segített a világ szociális helyzetén. A nő felett az élete
minden szakaszán gyámkodni kell: fiatalabb éveiben az apjának, később a
férjének, öregkorában pedig a felnőtt gyermekeinek. A Manu-samhit<i
szerint ez a helyes szociális viselkedés. A modem közoktatás természetel
lenes módon bevezette az önálló, felfuvalkodott női élet fogalmát, s ennek
következtében a mai társadalomban kötött házasságok majdnem mind
sikertelenek és boldogtalanok. Ez természetesen a nők erkölcsi helyzetén is
rontott
A démonok tehát nem akarják elfogadni a tanácsokat, amelyek a
társadalom jólétét szolgálják, és mivel nem követik a tapasztalt nagy
szenteket és az általuk hátrahagyott szabályokat és előírásokat, a szociális
helyzetük nagyon szánalomra méltó.
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asatyam -valótlan; aprati${ham �alap nélküli; te-ők; jagat-a kozmi
kus megnyilvánulást; ahu�-mondják; anisvaram -irányító nélküli; apa
raspara -kölcsönösen; sambhütam-teremtett; kim -mi; anyat-más ( oka
lenne); kama-haitukam -egyedül a kéj terméke

FORD ÍTÁ S
Azt mondják, hogy ez a világ irreális, s nincsen alapja, sem irányító
Istene. Szerintük a nemi vágy hozta létre, semmi más.
MAGYARÁZAT
A démoni lények szerint ez a világ fantazmagória. Nincsen oka, hatása,
irányítója, sem célja - minden valótlan. Azt mondják, hogy a kozmikus
megnyilvánulás az anyagi hatások és ellenhatások révén, véletlenül kelet
kezett. Nem látják be, hogy az anyagi világot Isten teremtette meghatározott
céllal. Megvan a saját elméletük: a világmindenség a véletlen folytán
keletkezett, és az embernek nincs oka elhinnie, hogy Isten áll az anyagi
megnyilvánulás mögött. Az ilyen materialisták számára nincsen különbség a
lélek és az anyag között, a Legfelsőbb Lélekről pedig hallani sem akarnak.
Számukra minden csak anyag, s az egész kozmosz tudatlan anyagmassza.
Egy másik csoportjuk azt hangoztatja, hogy semmi nem létezik, minden
megnyilvánulás tudatlan felfogásunk eredménye csupán. Bizonyosra veszik,
hogy a változatosság minden megnyilvánulása a tudatlanság terméke.
Véleményük szerint az egész álomhoz hasonló. Álom hatása alatt oly sok, a
valóságban nem is létező dolgot kitalál az ember, és csak amikor felébred,
jön rá; mindez csak álom volt. A démonok azt hangoztatják, hogy az élet
álom, mégis tudvalevő, hogy nagyon ügyesek az „álom" élvezetében. Így az
igazi tudás elérése helyett egyre inkább belebonyolódnak álomviláguk
szövevényeibe. A következtetésük szerint ennek a világnak nem a lélek az
alapja, hanem az anyag véletlenszerű egymásrahatása, mint ahogyan a
gyermek is kizárólag a férfi és a nő nemi kapcsolatának következménye.
Nem hisznek tehát a lélek létében, s így az élőlényeket is az anyagi
kombináció hatásának vélik. Szerintük a világmindenség is, és az élőlények
is így keletkeztek, mint ahogyan, látszólag minden ok nélkül, a halott testből
és az izzadásból is élőlények látnak napvilágot. Nem hisznek Kr�r.ia
szavaiban, pedig azt mondja a Bhagavad-gitában : „Az egész anyagi világ
az Én irányításom alatt működik," (mayadhyak$e1Ja prakrti� süyate sa
caracara m ; 9. 1 0.). Ezért az anyagi természeten kívül nem ismernek el más
okot a világ létére. Más szóval, a démonok nem tudnak a világ teremtéséről,
s erre vonatkozólag mindegyiküknek saját variációjú elmélete van. Véle-
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ményük szerint nincs különbség az Í rásokhoz fűzött különféle magyaráza
tokban, mert nem hisznek az Irások tanításainak egységes értelmezésében.
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et<ini dr$fim ava$fabhya
na$f<itm<ino '/pa-buddhayalJ
prabhavanty ugra-karm<i!Ja!J
k$ay<iya jagato 'hit<il}

et<im -ily módon; dr$fim -1átomást; ava$fabhya -elfogadván; na$fa
elveszett; <itm<inal} -lelkek; a/pa-buddhaya!J-kevésbé értelmesek; pra
bhavanti-tevékenykednek; ugra-karm<i!Ja!J-szömyű tettekben; k$ayaya
rombolására; jagatal}-az egész világnak; ah ital} - kedvezőtlenek

FORD ÍTÁ S
Az efféle végkövetkeztetéseket követve, az énüket vesztett, értelmet
len, démoni emberek kedvezőtlen, szörnyű tettekbe fognak, hogy romba
döntsék a világot.
MAGYARÁZAT
A démonokat olyan tervek foglalkoztatják, melyek pusztulásba fogják
dönteni a világot Az Istenről mit sem tudó materialista úgy véli, hogy
fejlődik, holott a Bhagavad-git<i e verse szerint ostoba, s teljesen elvesztette
a józan eszét. Az élvezet céljából megpróbálja kihasználni a végsőkig az
anyagi világot, ezért mindig feltalál valami újat, ami tulajdonképpen csak az
érzékkielégítést szolgálja. Az ilyen materialista találmányokat az emberi
civilizáció előrelépésének vélik, de valójában csak azt eredményezik, hogy
az emberek egyre inkább erőszakosak és kegyetlenek lesznek egymás iránt
is, és az állatokhoz is. A démoni emberek egyik fő jellemzője, hogy
lemészárolják az állatokat, arról pedig halvány fogalmuk sincs, hogyan
viselkedjenek helyesen az embertársaikkal szemben. Ezek a démonok
jelentik a világ igazi ellenségeit, mert végül is fel fognak találni valami olyat,
ami mindenkit elpusztít Ez a vers közvetve előrejelzést ad az atom
fegyverekről, amikre oly büszke a mai világ. Bármelyik pillanatban kitörhet a
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háború, és akkor ezek az atomfegyverek szörnyű pusztítást fognak okozni.
Mint ahogy ez a vers is utal rá, az efféle találmányokat csupán a világ
rombadöntése céljából teremtették. Ám mindenesetre annyi bizonyos, hogy
nem a világ békéjének és boldogságának az ügyét szolgálják, s feltünésük az
emberi társadalomban egyedül az istentelenségnek köszönhető.
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kamam afritya dufipürariz
dambha-mana-madanvital;.
mohad grhitvasad-grahan
pra vartante 'suci-vratal;.

kamam-kéj; asritya -menedéket keresvén; du!jpüram -kielégíthetetlen;
dambha -büszkeség; mana -hamis presztízs; mada-anvital;. -elmé1yü1vén
az önteltségben; mohat-illúzió által; grhitva-megragadván; asat-az
ideiglenes; grahan -dolgokat; pravartante-kibontakoznak; afaci-tisztá
talanul; vratal;. -fogadalmak

FORD ÍTÁ S
A kielégíthetetlen kéjnél, a gőgnél és hamis tekintélynél keresnek
menedéket, a múlandó vonzza őket, s ily módon az illúzió hatása alatt
mindig tisztátlan munkára tesznek fogadalmat.
MAGYARÁZAT
Ez a vers a démoni mentalitást írja le. A démonok kéje mindig
kielégíthetetlen, ezért folyton-folyvást gyarapszanak az anyagi élvezettel
kapcsolatos vágyaik. Az illúzió hatása alatt folytatják az ilyen tetteket,
annak ellenére is, hogy az ideiglenes dolgok elfogadása állandó aggodalmat
jelent számukra. Tudásuk nincsen, s így nem láthatják, hogy helytelen
irányba haladnak. Az ideiglenes dolgokat elfogadván megteremtik a maguk
istenét, imáit és énekeit. Ennek eredményeként egyre inkább vonzódnak két
dologhoz: a nemi élvezethez és az anyagi vagyon felhalmozásához. Ezzel
kapcsolatban az asuci-vratal;. (tisztátalan fogadalmak) kifejezésnek van
nagy jelentősége. A démoni emberek ugyanis kizárólag a szeszes italhoz, a
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nőkhöz, a szerencsejátékhoz és a húsevéshez vonzódnak, ezek az ő asuci
juk, vagyis tisztátalan szokásaik. A dölyftől és hamis presztízstől késztetve
ún. vallásos elveket teremtenek, amik ellenkeznek a védikus tanítással.
Habár ezek a démonok a világ legvisszataszítóbb emberei, természetellenes
módon mégis a világ hamis tisztelete övezi őket. Nagyon fejletteknek és
civilizáltaknak tekintik magukat, holott az útjuk lefelé, a pokoli létbe vezet.
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cint<im aparimey<im ca
pralay<int<im upafrit<il)
k<imopabhoga-param<i
et<ivad iti nifrit<il)
asa-pasa-fotair baddhal)
k<ima-krodha-par<iyal)<il)
ihante k<ima-bhogartham
any<iyen<irtha-saficay<in
cint<im -félelem és aggodalom; aparimeyam - mérhetetlen; ca -és;
pralaya-ant<im -a halál pillanatáig; upasrit<il) -védelmet keresvén (azok
nál); k<ima-upabhoga -érzékkielégítés; param<il) -az élet legvégső célja;
et<ivat-eképpen; iti-ily módon; niscit<il) -megállapított; aS<i-p<ifo -a
remény hálózata; satail) -sok százé; baddh<il) -megkötvén; k<ima -kéj;
krodha -düh; par<iya!J<l}J-mindig ilyen mentalitással; ihante-kívánnak;
k<ima-kéj; bhoga -érzékkielégítés; artham -e célból; any<iyena-illegá
lisan; artha -vagyont; saficay<in -gyűjtenek

FORD ÍTÁ S
Hiszik, hogy az élet végéig tartó érzékkielégítés az emberi civilizáció
legfontosabb szüksége, ezért aggodalmuk nem ismer határt. Sok-sok
ezer vágy, kéj és düh köti őket, s az érzekek kielégítéséhez szükséges
pénzt illegális eszközökkel szerzik meg.
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MAGYA RÁZAT

A démoni személyek úgy vélik, hogy az érzékek élvezete jelenti az élet
végső célját, és e felfogás szerint élnek egészen a halálukig. Nem hisznek a
halálon túli életben, sem abban, hogy az ember a saját karmája, azaz tettei
szerint kapja a különféle testeket. Buzgón teremtik az egyik tervet a másik
után, ám ezek sohasem teljesülnek. Ilyen démoni mentalitást tapasztal
hattunk egyszer magunk is egy haldokló esetében, aki az életének négy éves
meghosszabításáért könyörgött a doktornak, mondván, hogy a terveit nem
sikerült még teljesítenie. Ezek az ostoba emberek képtelenek megérteni,
hogy az orvosok még egy pillanattal sem tudják meghosszabítani az életüket.
A természet szigorú törvényei ugyanis nem engedik, hogy az ember akár
csak egy pillanattal is tovább éljen, és élvezze az életet, mint amennyit a
karmája szerint megérdemel.
A démoni ember nem hisz Istenben, és érzékei kielégítése céljából
mindenféle bűnös tettet végez. Arról viszont nem tud, hogy a Felsölélekjelen
van mindenki szívében, így az övében is, és · figyelemmel kíséri az egyéni
lélek minden tettél Az Upani$adok tanítása szerint két madár ül a test fáján,
a lélek és a Felsőlélek. Az első madár a cselekedetek különféle ágaival van
lefoglalva, és élvezi vagy szenvedi azok gyümölcseit, míg a Felsölélek
csupán tanúja mindennek. 1 • A démonok azonban nem ismerik a Védikus
Irodalom tanítását, és teljesen hitetlenek. Ezért érzik úgy, hogy az
érzékkielégítés érdekében szabadon cselekedhetnek, vagyis bármit meg
tehetnek a következményekre való tekintet nélkül.
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idam adya maya labdham
imam prapsye manoratham
idam astidam api me
bhavi$yati punar dhanam
asau maya hatal) satrur
hani$ye caparan api
isvaro 'ham aham bhogi
siddho 'ham balavan sukhi
af/.hyo 'bhijanavan asmi
ko 'nyo 'sti sadrfo maya
yak$ye dasyami modi$ya
ity ajiiana-vimohital)
idam -ezt; adya -ma; maya- általam; labdham -nyereség; imam 
azt; prapsye-nyerni fogok; manoratham - az elképzeléseim szerint;
ida m-ez; asti-van; idam -ez; api-szintén; me-enyém; bhavi$yati
lesz; punai)-ismét; dhanam -vagyon; asau-azt; maya-általam; ha
tal) -megölt; fotrui) -ellenség; hani$ye-meg fogom ölni; ca-szintén;
aparan-másokat; api-bizonyára; isvaral)-az úr; aham -én; aham-én;
bhogi-élvező; siddhal) -tökéletes; aham -én; balavan-hatalmas; su
khi-boldog; af/.hyal) -gazdag; abhijanavan -arisztokratikus vérrokonság
tól övezve; asmi-vagyok; kal) -kik; anyal) -mások; asti-van; sadrfo/J 
hasonlóak; maya-általam; yak$ye- áldozni fogok; dasyami-adományoz
ni fogok; modi$ye-örvendezni fogok; iti-ily módon; ajfiana-a tudatlan
ság; vimohital)-megtévesztettje
FORD ÍTÁ S
A démoni ember így gondolkodik: „Milyen nagy vagyonnal rendel
kezem! A terveim szerint ez még egyre gyarapodni fog. Mind az enyém
most, de a jövőben még több lesz ... Volt egy ellenségem, de már
megöltem. Előbb-utóbb a többivel is elbánok majd ... É n vagyok min
dennek az u ra, mindennek az élvezője, tökéletes, hatalmas és boldog. É n
vagyok a leggazdagabb, és arisztokratikus családból származom. Nincs
nálam hatalmasabb és boldogabb ... Á ldozatokat hajtok majd végre,
valamennyit adományozni is fogok, így élvezem majd az életet." Ily
módon téveszti meg a démont a tudatlanság.
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aneka-citta-vibhrtintti
moha-ja/a-samavrtal)
prasaktal) kama-bhoge$U
patanti narake 'facau

aneka -számtalan; citta-vibhrantti}) -aggodalmaktól megzavarodott;
moha -az illúzió; ja/a -hálójátó l; samavrtal) -körülvett; prasaktal) 
kötödött; kama - kéj; bhoge$u -érzékkielégítésben; patanti-lecsúsznak;
narake-a pokolba; afacau -az undorítóba
FOR D ÍTÁ S
A számtalan aggodalomtól megzavarodva, a káprázatok szövevé
nyébe keveredve, erősen kötődnek az érzéki örömökhöz, és ocsmány
pokolba csúsznak.
MAGYARÁZAT
Pénzszerzési vágyában a démoni ember nem ismer határokat. Csak az jár
a fejében, mennyi vagyona van most, és tervezgeti, hogyan növelhetné a
tőkéjét egyre nagyobbra. Ennek érdekében nem vonakodik semmilyen bűnös
cselekedetet megtenni, és tiltott vágyainak kielégítése érdekében a fekete
piacon köti az üzleteit. A már tulajdonában levő dolgok (mint pl. a föld, ház,
bankbetét és a család), teljesen elbűvölik, és állandóan újabb és újabb
terveket sző azok növelésére. Nagyon bízik a saját hatalmában, s nem tudja,
hogy a nyereség az előző élet jó cselekedeteinek az eredménye. Most
megkapta a gazdagság lehetőségét, de ennek múltbeli okairól fogalma sincs.
Ezért azt hiszi, hogy a nagy vagyon egyedül a mostani erőfeszítéseinek
köszönhető. Viszont a karma törvénye szerint gazdag, arisztokratikus
családban születni, vagyonhoz jutni, magas fokú műveltséget szerezni, és a
négy testi szépség annak tudható be, hogy az ember az előző életében jó
cselekedetekkel foglalkozott A démoni személy ennek ellenére mindezt
véletlennek, ill. saját ereje és személyes képessége hatásának véli. Nem lát
semmilyen törvényszerű elrendezést az emberek nagyfokú változatossága
mögött, melyek a szépség, a műveltség és a vagyon különféle arányaiból
adódnak.
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A démoni ember ellenségének tekint mindenkit, aki veszélyezteti az
érdekeit vagy versenyt jelent. A sok démoni ember mind ellensége
egymásnak. Ez a gyűlölködés egyre jobban elfajul, előbb az egyének, később
a családok, majd a közösségek és végül a nemzetek között is. Ezért van
állandóan viszály, ellenségeskedés és háború világszerte.
Minden démoni ember úgy véli, hogy élhet akár mindenki más áldozata
árán is. A démon általában a Legfelsőbb Istennek képzeli magát, és ha
tanítónak adja ki magát, akkor eképpen beszél: „Miért kutatjátok Istent
máshol? Ti vagytok Isten! Mindent megtehettek, amit csak akartok. Ne
higgyetek egy külön Istenben! Az már halott, váljatok meg hát ettől a
gondolattól!"
A démon még akkor is azt hiszi, hogy nála nincsen gazdagabb vagy
befolyásosabb ember, ha gazdagabbakat és befolyásosabbakat lát. A yajriák
vagy áldozatok végzésében és eredményében, a felsőbb bolygók elérésében
sem hisz. Bízik a maga által kiötlött áldozati folyamatban, s különféle
gépezeteket szerkeszt, amikkel el szeretné érni a felsőbb bolygókat. Az ilyen
démoni mentalitásra RavaJ.la szolgáltatja a legjobb példát. A terve az volt az
emberek számára, hogy épít egy hatalmas toronylépcsőt, melynek segítségé
vel - gondolta ő - bárki elérheti a felsőbb bolygókat, anélkül, hogy
végrehajtaná a Vedák ajánlotta áldozatokat. A mai korszak démoni emberei
is hasonlóan, mechanikai úton próbálnak eljutni a felsőbb bolygórendszerbe.
Ezek mind a megzavarodottság példái. Ennek az lesz az eredménye, hogy
tudás nélkül lecsúsznak a pokolba. Ezzel kapcsolatban a szanszkrit moha
ja/a szó nagyon fontos. Ja/a hálót jelent: a hálóba került halakhoz
hasonlóan, nekik sincs reményük a felszabadulásra.
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átma-sambhávitálJ, stabdhá
dhana-mána-madánvitálJ,
yajante náma-yajriais te
dambhen<ividhi-pürvakam

átma-sambhávit<ilJ, -önelégültek; stabdh<ilJ, -szemtelenek; dhana-m<i
na- vagyon és hamis presztízs; mada-anvit<ilJ,-a büszkeségtől elvakultan;
yajante -áldozatokat hajtanak végre; náma-csak névleg; yajriailJ,-(az
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ilyen) áldozatokkal; te-ők; dambhena -önteltségböl; a vidhi-pürvakam 
minden szabály é s előírás mellőzésével

FORD ÍTÁ S
Ö nelégültek, örökké szemtelenek, s a vagyontól és a hamis tekintélytől
megmámorosodván néha áldozatokat hajtanak végre, de csak névleg,
mellőzvén az Írások minden előírását és szabályát.
MAGYARÁZAT
A démonok el vannak telve önmagukkal, s így nem vesznek figyelembe
semmilyen hiteles forrást vagy Í rást, amikor nagy ritkán ún. vallásos vagy
áldozati rituációkat hajtanak végre. Miután semmilyen hiteles forrásban nem
hisznek, nagyon arcátlanok. Mindez az illúzióból származik, ami a vagyon
gyűjtésnek és a hamis presztízsnek köszönhető. Ezek a démonok néha
prédikátor szerepét öltik magukra, és vallásalapítóként, vagy Isten „inkarná
ciójaként" híressé válnak, holott félrevezetik a népet. Kérkedésböl néha
nagy parádét csinálnak az áldozati ceremóniákból, de az is lehet, hogy a
félisteneket imádják, vagy éppen egy saját „istent" állítanak elő. Az
egyszerű emberek azt hirdetik, hogy az ilyen démon maga Isten, és imádják
ezért. Csak az ostoba hiszi, hogy az ilyenek fejlettek a vallás elveinek
betartásában vagy a lelki tudás művelésében. Ezek a démonok a lemondott
élet rendjének ruháját öltik magukra, és abban folytatják a szélhámos
cselekedetek minden fajtáját. Valójában nagyon sok tilalom és betartandó
szabály szól a világról lemondott sannyasI számára. A démonok azonban
nem törődnek az előírásokkal. Szerintük bármilyen utat is teremtsen és
járjon az ember, az mind ugyanoda visz. Más szóval, a véleményük szerint
nem létezik egy alapvető, egységes út, amit mindenkinek követnie kell. A
vers ezért hangsúlyozza külön az avidhi-pürvakam szót, melynek jelentése:
a szabályok és előírások figyelmen kívül hagyása. Ez mindig a tudatlanság és
az illúzió hatására történik.
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aharikaram balam darpam
kamam krodham ca sam.frital;z
m<im <itma-para-dehe$U
pradvi$anto 'bhyasüyakal;z
aharikaram -hamis egó; balam -erő; darpam -dölyf; kama m -kéj;
krodham-düh; ca-is; sam.frital;z -menedéket keresvén; m<im -Engem;
atma -sajátja; para-dehe$u-más testekben; pradvi$antal;z -gyalázzák;
abhyasüyakal;z -irigyek

FORD ÍTÁ S
A démonok a hamis egónál, hatalomnál, dölyfnél, bujaságnál és
dühnél keresnek menedéket, gyalázzák az igazi vallást, és irigyek
lesznek az Istenség Legfelsőbb S zemélyiségére, aki nemcsak mások
testében, de az övékében is ott lakozik.
MAGYARÁZAT
A démonok mindig ellenzik Isten felsőbbségét, így, érthető módon, nem
akarnak hinni sem az Írásokban, sem az Istenség Legfelsőbb Személyiségé
nek a létében. Ez az ún. tekintélyüknek, felhalmozott vagyonuknak és
hatalmuknak a következménye. Nem tudják, hogy jelen életünk előkészület a
következőre, így nemcsak másoknak, de saját maguknak is a rosszakaróivá
válnak, mert rosszat tesznek más testével is és a sajátjukkal is. Nem
rendelkeznek igazi tudással, ezért figyelmen kívül hagyják az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének felsőbbrendű irányító szerepét. Irigyek az
Írásokra és az Istenség Legfelsőbb Személyiségére, ezért hamis érvekkel
szembeszállnak Isten létével, és az Í rások tekintélyének megdöntésén
fáradoznak. Minden tettben függetlennek és hatalmasnak képzelik magukat.
Úgy vélik, mindent megtehetnek, és elképzeléseiknek senki sem vethet gátat,
mivel senki sem vetekedhet velük erőben, hatalomban és vagyonban. É s ha
feltűnne valaki, aki megakadályozhatná őket az érzéki gyönyör fejlődését
szolgáló tettekben, akkor azonnal terveket szőnének, s hatalmuk bedobásá
val eltávolítanák.
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tan ahariz dvi$atal) krürdn
sarizsdre$U narddhamdn
k$ipdmy ajasram asubhdn
dsUrf$V eva yonÍ$U
tan-őket; aham -Én; dvi$atal)-a gyűlölködőket; krürdn -a gonosza
kat; sarizsdre$u-az anyagi lét óceánjába; narddhamdn-az emberiség
legalját; k$lpdmi-küldöm; ajasram-megszámlálhatatlan; asubhdn -ked
vezőtlen; dsurf$U-démoniba; eva-bizonyára; yoni$u-anyaméhbe

FORD ÍTÁ S
Az anyagi lét óceánjába, a különféle démoni fajok néhébe dobom a
gyűlölködőket és gonoszokat, akik az emberiség alját képezik.
MAGYARÁZAT
Ebből a versből világossá válik, hogy az egyéni lélek bejuttatása egy
bizonyos testbe a Legfelsőbb Akarat kiváltsága. A démon lehet, hogy nem
egyezik bele az Úr felsőbbségébe, sőt azt is megteheti, hogy saját szeszélyei
és elképzelései szerint cselekszik, de a következő teste mégsem tőle, hanem
az Istenség Legfelsőbb Személyiségének határozatától függ. A Snmad
Bhagavatam Harmadik Éneke leírja, hogy halála után a felsőbb hatalom
felügyelete alatt miképpen jut az egyéni lélek egy újabb, sajátságos testhez, s
hogyan fejlődik az anyaméhben. Ezért találunk az anyagi létben oly sok fajt
az állatok, rovarok, emberek stb. között. Ezek nem véletlenül jöttek létre,
hanem a felsőbb hatalom elrendezése szerint.
A démonok jövőjét világosan jelzi ez a vers, miszerint ők újra meg újra
démoni méhekbe kerülnek, s továbbra is gyülölködőként, az emberiség
aljaként fognak létezni. Az ilyen démoni fajokra az állandósult kéj, erőszak,
gyűlölet és tisztátlanság jellemző. Ezért nem különböznek a dzsungel
fenevadjaitól.
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asurfm yonim apanna
müf/,ha janmani janmani
mam aprapyaiva kaunteya
tato yánty adhamám gatim
ásurfm-démoni; yonim -fajt; ápannal;z -nyervén; m üf/,hal;z-a balgák;
janmani janmani-születésről születésre; mám -Engem; aprapya-nem
érvén el; eva-bizonyára; kaunteya -óh, Kunu fia; tatal;z-azután; yánti
mennek; adhamám -elátkozott; gatim -célt

FORD ÍTÁ S
Óh, Konti fia, ezek a balgák ismételten démoni fajokban fognak
megszületni, Engem sohasem érhetnek el. Fokozatosan a lét legförtel
mesebb fajtájába süllyednek.
MAGYARÁZAT

Közismert, hogy Isten a legkönyörületesebb, ám ebben a versben mégis
azt olvassuk, hogy a démonokkal szemben soha nem az. Itt világossá válik,
hogy a démoni embereket életről-életre a hasonló démonok anyaméhébe
küldik. A Legfelsőbb Úr kegyét nem érik el, egyre lejjebb és lejjebb
csúsznak, míg végül macskák, kutyák, disznók és más hasonló állatok
testében születnek újra. A fenti versekből nyilvánvalóvá vált, hogy az ilyen
démonoknak gyakorlatilag jövendő életük egyik szakaszában sincs esélyük,
hogy visszanyerhessék Isten kegyét. A Vedák is megerősítik, hogy az ilyen
lények egyre lejjebb süllyednek, hogy aztán kutya és sertés legyen belőlük.
Ezzel kapcsolatban valaki úgy érvelhetne, hogy ha Isten nem könyörületes a
démonokkal szemben, akkor nem szabadna azt hirdetni, hogy Ö a legkö
nyörületesebb. Erre a kételyre a Vedanta-sütra adja meg a választ, amikor
azt írja, hogy a Legfelsőbb Úr nem gyűlöl senkit. C supán kegyének egy
másik arculata az, hogy az asurákat alacsonyabb fajokba helyezi. A
Legfelsőbb Személy néha legyilkolja az asurákat, de ez nagyon jó a
számukra, mert a Védikus Irodalom szerint a Legfelsőbb Úr által megölt
lények mind felszabadulnak. A történelem sok példával szolgál arra, hogyan
jelent meg az Úr különböző avatárjaiként, csak azért, hogy elpusztítson
olyan démonokat, mint Rávai:ia, Kalhsa, Hirru:iyakasipu stb. Tehát, ha az
asurák eléggé szerencsések, akkor előttük is megnyilvánul Isten kegye
azáltal, hogy végez velük.
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tri-vidham narakasyedam
dvaram ndsanam dtmanal:z
kdmal:z krodhas tathd /obhas
tasmdd etat trayam tyajet

tri-vidham -háromféle; narakasya- a pokolé; idam- ez; dvdram
kapu; ndfo nam - pusztitó; dtmana}J -az önvalóé; kdma}J - kéj; krodha}J
düh; tathd valamint; lobhal:z-kapzsiság; tasmdt-ezért; etat-ezeket;
trayam-a háromat; tyajet-fe1 kell adni

-

FOR D ÍTÁ S
Három kapu vezet a pokolba: kéj, düh és kapzsiság. Minden józan
embernek meg kell válnia tőlük, mert a lélek degradálásához vezetnek.
MAGYARÁ ZAT
Ez a vers a démoni élet kezdetét írja le. Az ember először megpróbálja
kielégíteni a kéjét, de amikor ez nem sikerül neki, dühössé és egyre kapzsibbá
válik. A józan embernek, aki nem akar lecsúszni a démoni létfajokba,
komoly kísérletet kell tennie e három ellenség lerázására, amelyek annyira
pusztítóak az önvaló számára, hogy lehetetlenné teszik a felszabadulást az
anyagi kötelékek alól.
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etaib -ezektől; vimuktab -felszabadultak; kaunteya -óh, Kuntl fia;
tama-dvtiraib -a tudatlanság kapuitól; tribhib-a háromfélétől; narab-az
ember; ticarati végez; titmanab -az önvalónak; freyab -hasznosat;
tatab ezután; ytiti-eléri; partim -a legmagasabb; gatim -célt
-

-

FORD ÍTÁ S
Ó h, Kaunteya, aki kikerülte a tudatlanság e három kapuját, az olyan
tettekbe fog, melyek elősegítik az önmegvalósítást. Ily módon fokozato
san eléri a legvégső célt.
MAGYARÁZAT
Nagyon kell óvakodnunk az emberi élet három ellenségétől: a kéjtől, a
dühtől és a kapzsiságtól. Minél jobban megszabadulunk ezektől, annál
inkább megtisztul a létünk. Így leszünk képesek a Védikus Irodalom
szabályainak és előírásainak betartására. Az emberi élet ezen szabályozó
elveinek követésével fokozatosan elérjük a lelki megvalósítás szintjét. Ha
valaki annyira szerencsés, hogy e gyakorlatok által eléri a Kr�r.ia-tudat síkját,
akkor biztosított számára a siker. A Védikus Irodalom a tett és visszahatás
tanításáról ír, hogy segítse az embert a léttisztítás szintjének elérésére. Az
egész folyamat a kéj, düh és kapzsiság feladására alapszik. Az erről a
folyamatról szóló tudás művelésével elérheti az ember az önmegvalósítás
legmagasabb szintjét, amely az odaadó szolgálatban tetőzik. A feltételekhez
kötött lélek felszabadulását az odaadó szolgálat garantálja. A védikus
rendszer ezért a Varr)asrama-dharma intézményén alapul, amely négy
osztályra (kasztra) és négy lelki rendre osztja az embereket. A különféle
osztályok és rendek mind sajátságos előírásokkal és szabályokkal rendel
keznek, s ha valaki képes ezeknek a betartására, akkor automatikusan
felemelkedik a lelki megvalósítás legmagasabb szintjére, ahonnan kétség
telenül fel fog szabadulni.
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yab stistra-vidhim utsr}ya
vartate ktima-ktiratab
na sa siddhim avtipnoti
na sukham na partim gatim
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yal;. - akárki; sastra-vidhim-az Í rások szabályozó elveit; utsr}ya 
feladván; vartate-marad; kdma-kdratal;.-a kéj hatására szeszélyesen
cselekvő; na-sohasem; sal;.-ő; siddh im - a tökéletességet; avdpnoti
eléri; na-sohasem; sukham -boldogságot; na-sohasem; pardm �a leg
felsőbbet; gatim -célt
FORD ÍTÁ S
D e aki félredobja az Írások szabályozó parancsait, és a kéjtől indítva
a saját szeszélyeire hallgatva cselekszik, az sem a tökéletességet, sem a
boldogságot, sem pedig a legvégső célt nem éri el.
MAGYARÁZAT
Az előzőekben már említettük, hogy a sdstra-vidhim , vagyis az Í rások
irányadása a társadalom osztályaira és rendjeire vonatkozik. Mindenkitől
elvárják, hogy kövesse ezeket a szabályokat és előírásokat Ha valaki
mégsem tesz így, hanem a kéjtől, kapzsiságtól és dühtől hajtva szeszélyesen
cselekszik, akkor sohasem lesz tökéletes élete. Más szavakba öntve: lehet.
hogy valaki tudja mindezt elméletileg, de ha nem alkalmazza az életében,
akkor őt is úgy ismerik, mint az emberiség legalját. Az emberi életformát
elérő élőlénytől elvárják, hogy józanul cselekedjék, és kövesse a szabályokat.
amelyek azt segítik elő, hogy az élete magasabb szintre jusson. Ha nem így
tesz, akkor degradálódik. De még ha követi is a szabályokat és előírásokat az
erkölcs elveivel együtt, ha végül nem jut el a Legfelsőbb Úr megértésének
szintjére, akkor minden tudása hiábavalóvá válik. Ezért az ember fokozato
san emelkedjék a Kr�1,1a-tudat és az odaadó szolgálat síkjára. Egyedül ott és
akkor fogja elérni a legtökéletesebb szintet
A kdma-cdratal;. szó nagyon jelentőségteljes. Olyan személyre utal, aki
tudatosan megszegi a szabályokat, és a kéj szerint cselekszik. Tudja, hogy ez
tilos, ám mégis megteszi. Ezt értik szeszélyes cselekvés alatt Az ilyen
személy kivívja magának a Legfelsőbb Ú r ítéletét Az emberi élet a
léttisztitásra és a tökéletesség elérésére való, de erre képtelen az, aki nem
tartja be az Írások szabályait és parancsait. s így nem juthat el az igazi
boldogság szintjére sem.
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tasmtic chtistram pramti1Jam te
ktirytiktirya-vya vasthitau
jfltitvti stistra-vidhtinoktam
karma kartum ihtirhasi
tasmtit-ezért; stistra m - az Írások; pram<i1) am- bizonyítékot; te-tiéd;
ktirya -kötelesség; aktirya - tiltott cselekedetek; vyavasthitau-a meg
határozásban; jfltitva -tudván; stistra- az Í rások; vidhtina- előírásai;
ukta m - ahogyan mondják; karma-munka; kartum -végezni ; iha arha
si-meg kell tenned
FORDÍTÁS
Az Írások irányadásából kell megérteni, hogy mi a kötelesség és mi
nem. M iután az ember megismerte e szabályokat, cselekedjék úgy, hogy
fokozatosan fejlődhessék általuk.
MAGYARÁZAT
Mint ahogy a Tizenötödik Fejezet tizenötödik verse is kijelentette, a

Vedák minden szabályának és előírásának a célja Srt Kr�i:ia megértetése. Az

ember akkor érte el a Védikus Irodalom által ajánlott tudás legtökéletesebb
szintjét, ha megértette Kr�i:tát a Bhagavad-gfttiból, s így szilárddá vált a
Kfg1 a-tudatban, és odaadó szolgálatot végez. Az Ú r Caitanya Mahaprabhu
nagyon egyszerűvé tette ezt a folyamatot, csupán arra kérte az embereket,
hogy vibrálj ák a Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare /H are
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare mantrát, szolgálják odaadóan
az Urat, és fogyasszák a Mürtiknak felajánlott étel maradékait Aki
közvetlenül lefoglalja magát ezekkel az odaadó tettekkel, arról tudni kell,
hogy már tanulmányozta az összes Védikus Irodalmat, és tökéletesen
megértette a végkövetkeztetést. Természetesen a közönséges, nem Kr�i:ia
tudatú embernek, vagy azoknak, akik nem végeznek odaadó szolgálatot, a
Vedák utasításaiból kell megtudniuk, hogy mit kell, és mit nem szabad
tenniük. Az Írások parancsainak betartása a vita nélkül való követést is
magában foglalja. A sastrák ugyanis mentesek a feltételekhez kötött lélek fő
hibáitól, ami a következő négy: tökéletlenek az érzékei, hajlamos a csalásra,
biztos, hogy hibázik és biztos, hogy illúzióban van. A feltételekhez kötött
élet e négy fő hibája alkalmatlanná teszi az embert arra, hogy szabályokat és
előírásokat teremtsen. Ezért a négy hibán felülálló sastrák előírásait és
kij elentéseit az összes nagy szent, acarya és nagy lélek módosítás nélkül
elfogadja.
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Indiában a lelki tudomány művelőinek sok csoportja van, de általában két
irányzatot különböztetnek meg, az imperszonalistákat és a perszonalistákat
De mind a két csoportra jellemző a Vedák elvei szerinti élet Az Írások
elveinek követése nélkül ugyanis senki sem érheti el a tökéletesség szintjét
Ezért tekinthető szerencsésnek az, aki valójában megértette a sastrák
szándékát.
Az emberi társadalom minden problémáját és degradálódását az okozza,
hogy elfordultunk az Istenség Legfelsőbb Személyiségének megértését
szolgáló elvektől. Ez képezi az emberi élet legnagyobb vétkét, s ezért a
maya, vagyis az Istenség Legfelsőbb Személyiségének anyagi energiája a
háromféle szenvedés formájában állandóan gondot okoz nekünk.
Az anyagi energia az anyagi természet három kötöerejéböl áll. Az ember
legalább a jóság szintjére emelkedjék fel, hogy rátérhessen a Legfelsőbb
Úrról szóló tudás útjára. Ha nem jut el a jóságig, akkor a tudatlanságban és a
szenvedélyben kell maradnia, melyek a démoni lét okozói. A szenvedély és
tudatlanság kötőerejének rabjai nem törődnek a szabályozó elvekkel, sőt
gúnyt űznek az Írásokból, a szent emberekből, és a lelki tanítómester helyes
megértéséből. Annak ellenére, hogy hallottak az odaadó szolgálat dicsőségé
ről, mégsem vonzódnak hozzá. Helyette saját utakat ötölnek ki a „fej
lődéshez". Ez néhány az emberi társadalom azon hibáiból, amelyek a
démoni létbe vezetnek. Ha azonban valaki képes követni az irányítását egy
megfelelő, hiteles lelki tanítómesternek, aki el tudja vezetni a magasabb, lelki
szintre, akkor sikeressé válik az élete.

Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srtmad-Bhagavad-gita
tizenhatodik fejezetéhez, melynek címe: Az isteni és démoni természet.
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arjuna uvtica
ye stistra-vidhim utsrjya
yajante fraddhaytinvitti}J.
te$tim ni$fhti tu kti kr$1Ja
sattvam tiho rajas tama}J.

arjuna}J. uvtica -Arjuna mondta; ye-akik; stistra-vidhim -az Írások
szabályait; utsrjya -feladván; yajante-imádnak; fraddhayti-teljes hittel;
anvitti}J.- rendelkezvén; te$tim -az övék; ni$fhti-hit; tu-de; kti-mi az;
kr$1Ja -óh, Kr�i:ia; sattvam -jóság; tiho-mondható; raja}J. -szenvedély;
tama}J. -tudatlanság
159
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Arjuna kérdezett:
Ó h, Knqa, mi a helyzet azokkal, akik nem követik az Írások elveit,
hanem a saját elképzeléseik szerint imádnak? Melyik kötöeröben
vannak ök; a jóságéban, a szenvedélyében vagy a tudatlanságéban?
MAGYARÁ ZAT
A Negyedik Fejezet harminckilencedik versében az áll, hogy aki hűséges
egy bizonyos fajta imádathoz, az fokozatosan felemelkedik a tudás szintjére,
és eléri a béke és jólét legtökéletesebb állapotát. A Tizenhatodik Fejezetben
azt a végkövetkeztetést találjuk, hogy asurának, vagy démonnak hívják azt,
aki nem követi az Írásokban lefektetett elveket (ellentétben a devákkal, vagy
félistenekkel, akik hűségesen betartják ezeket). De mi a helyzet azokkal, akik
olyan előírásokat követnek hűségesen, melyeket az Írások nem említenek? A
jóság, a szenvedély vagy a tudatlanság kötőereje szerint imádnak-e azok,
akik emberi lényt választanak meg valamiféle istenné, és a hitüket belé
helyezik? Elérhetik-e ők az élet tökéletes állapotát és az igazi tudást? Sikert
érhetnek-e el az igyekezetükben azok, akik ugyan nem követik az Írások
szabályait és előírásait, de hisznek valamiben, s isteneket, félisteneket vagy
embereket imádnak? Arjunának ezeket a kétségeit fogja most Sn Kr�l).a
tisztázni.
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sri bhagavan uvaca
tri-vidhö bhavati fraddha
dehinarft. sa svabhava-ja
sattvikf réijasf caiva
tamasf ceti tarft. sr.zru

sri bhagavan u vaca- az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta; tri
vidha-háromféle; bhavati-lesz; sraddha-hit; dehinam -a megteste
sültté; sa-ő; sva-bhava-ja-a saját kötőereje szerint; sattvikf-jó; rajasf-
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szenvedélyes; ca -szintén; eva-bizonyára; tamasi-tudatlan; ca-és; iti
ily módon; tam -azt; snz u- halld hát
FORD ÍTÁ S
A Legfelsőbb Ú r szólott:
A hit háromféle lehet: jó, szenvedélyes és tudatlan, attól függően, hogy
a megtestesült lélekre melyik kötőerő jellemző. Hallj hát most ezekről!
MAGYARÁZAT
Ha valaki a lustasága és tétlensége miatt feladja az Írások szabályainak és
előírásainak követését - bár ismeri azokat -, akkor az anyagi természet
kötőerőinek irányítása alatt áll. Az ember a jóság, a szenvedély vagy a
tudatlanság minőségében előzőleg végrehajtott tettei szerint sajátságos
jellemű természetet kap. Az élőlény szünet nélkül társul a kötőerőkkel, attól
a ponttól kezdve, amikor kapcsolatba lépett az anyagi természettel. Így, a
kötőerőkkel való társulás hatására, több fajta mentalitást fejleszt ki. Ha
viszont társul egy hiteles lelki tanítómesterrel, s betartja az ő és az Írások
utasításait, akkor megváltoztathatja a természetét, és a tudatlanságból vagy
szenvedélyből fokozatosan a jóságba emelkedhet. Következtetésként egy
sajátságos kötőerő vak hite nem segíthet a tökéletesség állapotának elérésé
ben. A dolgokat gondosan, okosan kell megfontolni egy hiteles lelki
tanítómester társaságában, s így az ember változtathat helyzetén és
magasabb szintre juthat.
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sattvanurüpa sarvasya
fraddha bhavati bharata
fraddhamayo 'yam puru$o
yo yac chraddhab sa eva sab

sattva-anurüpa-a lét szerint; sarvasya-mindenkié; fraddha-hit;
bhavati-lesz; bharata-óh, Bharata fia; fraddha-hit; mayal;-teljes;
ayam -ez; puru$al;-az élőlény; yal; -bárki; yat-aki; fraddhal;-hitet;
sal;-ő; eva-bizonyára; sal;-ő
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Az ember egy bizonyos fajta hitet fejleszt ki, amelyik megegyezik
azzal a kötőerővel, amelynek a hatása alatt áll. Úgy mondják: amilyen
az élőlényre jellemző kötőerő, olyan a hite is.
MAGYARÁZAT
Minden ember rendelkezik sajátságos hittel, fajra való tekintet nélkül. Ez a
személy természete szerint lehet jó, szenvedélyes vagy tudatlan. Így,
sajátságos hite szerint az ember bizonyos fajta személyekkel társul.
A Tizenötödik Fejezet is megerősíti azt a tényt, hogy az élőlény eredetileg
a Legfelsőbb Úr töredék szerves része. Ezért a jiva tulajdonképpen transz
cendentális az anyagi természet kötőerőihez képest, de az Istenség Legfel
sőbb Személyiségéhez fűződő viszonyáról megfeledkezvén élete feltételek
hez kötötté válik, kapcsolatba kerül az anyagi természettel, s annak különféle
változataival társulva kifejleszti sajátságos helyzetét. Az ebből származó
mühit és lét azonban csak anyagi.
Az élőlény eredetileg nirgwJa , vagyis transzcendentális, annak ellenére,
hogy jelenleg anyagi benyomások hatása alatt áll. Ezért, hogy felújítsa a
Legfelsőbb Úrhoz fűződő kapcsolatát, meg kell tisztulnia az anyagi
fertőzéstől. Ez tehát a Kr�Qa-tudat, az egyetlen félelem nélküli út, amely
visszavezet a lelki világba. Ha Kr�Qa-tudatú az ember, akkor garantáltan
felemelkedik a tökéletesség szintjére. Ha azonban nem fog az önmegvalósí
tás e folyamatába, akkor biztosan a kötőerők hatása alatt marad.
Ebben a versben a $raddha szó különösen jelentős. Az igazi $raddha ,
azaz hit mindig a jóság minőségében levő tettekből származik. Az ember
hihet egy félistenben, vagy valami elmebeli spekulációban, esetleg egy
kitalált istenben. Úgy tűnik, hogy az anyagi jóság tettei akkor gyümölcs�
zöek, ha erősen hisz valamiben az ember. De a feltételekhez kötött létben
minden tett kevert, vagyis egyik sincs a teljes jóságban. A tiszta jóság
transzcendentális, és csak ezen a szinten érthető meg az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének természete. Ha az ember nincs a megtisztult jóságban,
akkor a hitét az anyagi természet bármelyik kötőereje befertőzheti, s e
fertőzöttség a szívre is kiterjedhet. Ezért a hit aszerint szilárdul meg, hogy az
ember szíve a kötőerők mely fajtájával van kapcsolatban. Ha a szív (vagyis
az elme) a jóság minőségében van, akkor a hitet is ez a kötőerő jellemzi, ha
pedig a szenvedély vagy esetleg a sötétség, az illúzió a jellemző, akkor a hit is
azoknak a hatása alatt fog állni. Ezért található a világban annyiféle hit, és
emiatt annyiféle változata a vallásnak. A vallásos hit igazi elve a tiszta jóság
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szintjén található, ezért az egymástól eltérő különféle vallások a szív
fertőzöttségének tudhatók be. Összefoglalva: a hit különféle változatai
szerint az imádatnak is különféle fajtái találhatók meg.
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yajante t<imas<i jan<ilJ.
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yajante -imádnak; s<ittvik<ilJ. -a jóság kötőerejében levők; dev<in-a
félisteneket; yak$a-rak$<irizsi-démonokat; r<ijas<ilJ, -a szenvedély kötőere
jében levők; pret<in-a szellemeket; bhüta-gaQ<in -a kísérteteket; ca-és;
anye- másokat; y�ante -imádnak; t<imas<ilJ. -a tudatlanságban levők;
jan<ilJ, -emberek
FORD ÍTÁ S
A jóság kötőerejében élők a félisteneket, a szenvedélyben levők a
démonokat, a tudatlanság kötelékének rabjai pedig a szellemeket és a
hasonló lényeket imádják.
MAGYARÁZAT
Ebben a versben az Istenség Legfelsőbb Személyisége leírja az imádók
fajtáit, a külsődleges tevékenységeik alapján. Az Írások parancsai szerint
egyedül az Istenség Legfelsőbb Személyisége imádandó, de akík nem
ismerik eléggé az Írások tanítását, vagy nem hűségesek ahhoz, azok az
anyagi természet kötőerőiben való sajátos helyzetük szerint mást és mást
imádnak. Például a jóság minőségében élők általában a félisteneket imádják.
Félistenek alatt olyan nagyhatalmú élőlényeket értünk, mint pl. Brahma,
Siva, Indra, Candra, Vivisvan stb. A jóság kötőerejében levő emberek egy
sajátságos cél érdekében egy bizonyos félistent imádnak. A szenvedély
kötőerejében levők hasonló indítóokokból a démonokat imádják. Még
emlékszünk arra, hogy a második világháború alatt egy kalkuttai ember
Hitlert imádta, mert neki köszönhette a háborút, pontosabban a feketepiacot,
aminek következtében hatalmas vagyont halmozott fel. A szenvedély és a
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tudatlanság kötelékének rabjai tehát általában egy hatalmas embert válasz
tanak meg imádandó istenükként. Véleményük szerint bárkit lehet istenként
imádni, az eredmény minden esetben ugyanaz lesz.
E versből világossá válik, hogy a szenvedély kötőerejében levők milyen
isteneket teremtenek és imádnak, s hogy a tudatlanság emberei a kísérteteket
imádják. Egyes emberek a temetőben, egy halott sírjánál végeznek imádatot.
A szexuális élményekkel egybekötött imádat (pl. a fekete mise) is a sötétség
gur;iájában van. India egyes eldugott falvaiban mind a mai napig élnek
szellemimádók. Ha az ilyen primitív emberek tudomást szereznek róla, hogy
egy fában szellem lakozik, akkor rendszeresen eljárnak oda, s áldozatok
bemutatásával imádják. Nyilvánvaló, hogy ezek nem nevezhetők Isten
imádatnak. Isten imádata a transzcendentális, tiszta jóságban levő emberek

számára való. Ezzel kapcsolatban így ír a Srimad-Bh<igavatam : „Aki elérte

a tiszta jóságot, Vasudevát imádja." (sattvariz visuddham v<isudeva
fabditam ) Az anyagi természet kötőerőitől teljesen megtisztult, transzcen

dentális szintre jutott személyek tehát az Istenség Legfelsőbb Személyiségét
imádják.
Az imperszonalisták, akikről azt tartják, hogy a jóság kötőerejében
vannak, öt félistent, ezenkívül Vi�t:iu személytelen arculatát, vagy pedig
univerzális formáját imádják, melyet filozófiai vagy elképzelt Vi�t:iuként
ismernek. Vi�t:iu S rI K r�t:iának, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének
kiterjedése, de az imperszonalisták - akik végső soron nem hisznek az
Istenség Legfelsőbb Személyiségében - a Vi�l)U formát csupán a személy
telen Brahman egyik aspektusának vélik. Hasonlóképpen, az Úr Brahmáról
is azt tartják, hogy a személytelen Brahman megtestesülése - a szenvedély
kötőerejében. Ily módon öt félisten (Brahma, Vi�l)u, S iva, Gat:iesa és Durga)
imádatát írják elő, de mivel a végső igazságnak a személytelen Brahmant
tartják, ezt elérve feladnak minden imádandó formát.
Végkövetkeztetésként az anyagi természet kötőerőinek különféle tulaj
donságaitól a transzcendentális személyek társasága segítségével lehet
megtisztulni.
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as<istra-vihitam ghoram
tapyante ye tapo han<i}J.
dambh<iharik<ira-samyukt<i}J.
k<ima-r<iga-bal<invit<i}J.
kar$ayanta}J. iarira-stham
bhüta-gr<imam acetasa}J.
m<im caiv<intalJ. sarira-stham
tan viddhy <isura-niicay<in
as<istra -az Írásokban nem említett; vihitam -irányított; ghoram ártalmas; tapyante-önszigort gyakorolnak; ye-azok; tapa}J. -vezeklések;
jan<i}J. -személyek; dambha -büszkeség; aharik<ira -egoizmus; samyu
kt<i}J. -lefoglaltak; k<ima-kéj; raga -ragaszkodás; bala -erő; anvit<i/J. 
hajtottak; kar$ayanta}J.-kínozva; sarira-stham-a testben helyezkedőt;
bhüta-gr<imam-az anyagi elemek kombinációja; acetasa}J.-(az ilyen)
félrevezető mentalitás által; mam -Engem; ca-is; eva -bizonyára; a
nta}J.-belül; ian-ra-stham-a testben lakozót; tan -őket; viddhi-értsd
meg; <isura -a démoné; niscay<in -bizonyára
FORD ÍTÁ S

Tudd meg, hogy akik büszkeségből, önzésből, bujaságból és ragasz
kodásból olyan szigorú vezeklésbe és önmegtartóztatásba fognak,
melyet az Írások nem ajánlanak, akiket a szenvedély hajt, és sanyargat
ják testszerveiket, valamint a testen belül lakozó Felsőlelket, azokat
démonokként ismerik.
MAGYARÁZAT
Egyes emberek olyan vezeklő és önfegyelmező szokásokat agyalnak ki,
melyeket az Írások nem említenek, pl. tisztán politikai célból böjtölnek. De
az Írások a böjtöt nem valamiféle politikai vagy társadalmi cél, hanem a lelki
fejlődés érdekében ajánlják. Akik ilyen indítóokoktól hajtva fognak vezek
lésbe, azok a Bhaga vad-git<i szerint minden bizonnyal démoniak. Tetteik
ellenkeznek az Írások parancsaival, így nem hasznosak a néptömegeknek.
Valójában a büszkeség, a hamis ego, a kéj és az anyagi élvezetekhez való
ragaszkodás készteti őket az ilyen tettekre. Ezek a cselekedetek nemcsak a
testet felépítő anyagi elemek rendjét bontják meg, hanem kedvezőtlenek a
testben lakozó Istenség Legfelsőbb Személyiségének részére is. A politikai
vagy más anyagi célból végrehajtott, nem hiteles böjt vagy vezeklés
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bizonyára nagyon zavaró mások számára is. A Védikus Irodalom tehát nem
erre tanít A démoni személy úgy véli, ily módon képes lesz az ellenségét
vagy a másik pártot kérésének teljesítésére kényszeríteni. De az ilyen esetek
néha a böjtölő halálával végződnek. Ezért az Istenség Személyisége nem
helyesli ezt az önsanyargatást, és aki így tesz, azt démonnak nyilvánítja.
Ezek a mutatványok azért sértik az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, mert
ellenkeznek a Védikus Írások parancsaival. Ezzel kapcsolatban az acetasa}J
szó nagyon jelentős: a józan eszű embernek engedelmeskednie kell az Í rások
utasításainak. A többiek mellőzik ezeket, és saját utat agyalnak ki a
vezeklések és önmegtartóztatások végzésére. Mindig emlékezzünk a démoni
emberek végső sorsára, amiről az előző fejezet írt: az Úr arra kényszeríti
őket, hogy asurák méhében szülessenek újra, s következésképpen démoni
elvek alapján fognak élni életről-életre, anélkül, hogy tudnának az Istenség
Legfelsőbb Személyiségéhez fűződő kapcsolatukról. Azonban, ha elég
szerencsések, hogy egy lelki tanítómester a védikus bölcsesség útjára terelje
őket, akkor kikerülhetnek az anyag szövevényéből, és végül ők is elérhetik a
legvégső célt

7. VERS

áháras tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priya}J
yqjfias tapas tathá dánam
te$tiril bhedam imam Sfl)U
áhára}J-evés; tu-bizonyára; api-is; sarvasya-mindenkié; trividha}J
háromféle; bhavati-lesz; priya}J -kedvező; yqjfia� -áldozat; tapa}J
vezeklés; tathá-szintén; dánam - adományozás; te$ám -azokkal; bhe
dam -különböző; imam -ezt; Sfl) u-halld

FORDÍTÁS
Az étel, amiből mindenki részesül, szintén háromféle, az anyagi
természet kötöeröi szerint. Ugyanez vonatkozik az áldozásra, vezeklés
re és adományozásra is. Most elmondom megkülönböztetésüket, figyelj
jól !
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MAGYARÁZAT
Az anyagi természet kötőerői és az emberek különféle helyzete alapján
különbségek vannak az evés, áldozás, vezeklés és adományozás terén. Az az
igazán bölcs, aki az analizálás révén képes megérteni, hogy melyik tett az
anyagi természet melyik kötőerejében van. Az viszont ostoba, aki nem tud
különbséget tenni, s így egynek véli a különféle ételeket, áldozat és
adományozás folyamatokat. Egyes misszionáriusok azt hirdetik, hogy az
ember adományozhat bármit, és bárhogyan is tegyen ,jót", mindenfélekép
pen elérheti a tökéletességet. Tudnunk kell, hogy az ilyen ostoba vezetők
nem az Írások útmutatása alapján cselekszenek. Saját utakat agyalnak ki, s
így félrevezetik az emberek tömegeit.
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áyu/;I sattva-balárogya
sukha-prlti-vivardhaná/;I
rasyá/;I snigdhá/;I sthirá hrdyá
áhárál) sáttvika-p riyá/;I
ka{v-amla-lava1Játy-u$1Jll
tík$1Jll·rük$a-vidáhinal)
áhárá rájasasye${á
du/;lkha-fokámaya-pradá/;I
yáta-yámani gata-rasani
püti paryu$itani ca yat
ucchi$fam api cámedhyani
bhojanani támasa-priyam
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ayuQ - időtartam; sattva -lét; hala -erő; arogya -egészség; sukha
boldogság; priti-elégedettség; vivardhanaQ - növelő; rasyaQ -lédús; sni
gdhaQ - zsíros; sthiráQ -tartós; hrdyáQ -kellemes a szívnek; aharaQ 
ételek; sáttvika -jóság; priyaQ -finom; ka{u-keserü; amla-savanyú;
lava1;1a -sós; ati-U$1;Ja-nagyon meleg; tik$1;1a -csípös; nik$a - száraz; vi
dahinaQ -égető; aharaQ -ételek; réijasasya -a szenvedély kötőerejéé;
Í$/dQ - kívánatosak; duQkha-szenvedés; foka -baj; amaya-pradáQ - be
tegséget okozó; yata-yamam -három óránál tovább főzött; gata-rasa m 
ízetlen; püti-rossz szagú; paryu$ita m -romlott; ca - szintén; yat-ami;
ucchi${am -mások maradéka; api-szintén; ca-és; amedhyam -érintet
len;

bhojanam-evés; tamasa -a tudatlanság kötőerejében; priyam 

kedves

FORD ÍTÁ S
A jóság minőségében levő étel meghosszabbítja az élettartamot,
megtisztítja az ember létét, erőt, egészséget, boldogságot és elégedettsé
get ad. Az ilyen tápláló étel édes, lédús, zsíros és ízes. A túl keserű,
túlságosan savanyú, sós, csípős, száraz és égető ételt a szenvedély
kötőerejében levők kedvelik. Az ilyen étel fájdalmat, kedvetlenséget és
betegséget okoz. A tudatlanság minőségében élők a fogyasztás előtt
három óránál tovább főzött, ízetlen, állott, bűzös, rothadó és tisztátlan
ételt szeretik.
MAGYARÁZAT
Az étel feladata az élettartam növelése, az elme tisztítása és a fizikai erő
növelése kell, hogy legyen. A nagy, hiteles tekintélyek már a múltban
kiválasztották azokat az ételeket, amelyek a legjobban segítik az egészség
fenntartását s az élettartam növelését. Ide sorolhatók a tejtermékek, a cukor,
a gabona, a rizs, a gyümölcsök és a főzelékfélék. A jóság minőségében levők
nagyon kedvelik az ilyen étrendet. Egyes ételek, mint például a kukorica és a
melasz, önmagukban nem ízletesek, mégis finomak lehetnek, ha tejjel vagy
más étellel együtt fogyasztják őket. Mindezek az élelmiszerek a természetük
től fogva tiszták, így a jóság minőségébe tartoznak. Teljesen különböznek az
olyan érinthetetlen dolgoktól, mint a hús és az alkohol. A nyolcadik versben
említett zsíros ételnek semmi köze sincs az állatok mészárlásából származó
zsiradékhoz. Az állati zsiradékot megkaphatjuk a legcsodálatosabb étel, a tej
formájában is. A tej, vaj, sajt és egyéb tejtermékek olyan formában adnak
állati zsírt, amely kizárja az ártatlan teremtmények leölésének bárminemű
szükségességét. Ez a gyilkolás csupán a barbári mentalitás következménye.
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A szükséges állati zsiradék beszerzésének civilizált formája a tejtermékek
felhasználásával történik. Az állatok mészárlása nem méltó az emberi
nemhez. Fehérje bőségesen beszerezhető a felesborsóból, dhalból, barna
lisztből stb.
A keserű, túl sós, túl csípős étel a szenvedély kötőerejében van. A túl sok
erős paprika (csili) nyálkát termel a gyomorban, ez pedig betegségekhez és
szenvedéshez vezet
A tudatlanság vagy sötétség kötőerejében lévő ételekre főleg az jellemző,
hogy nem frissek. Minden olyan étel, amit három óránál tovább főztek, a
sötétség kötőerejében van. (Ez alól kivételt képez a prasadam, vagyis az
Istennek szeretettel felajánlott étel.) Az ilyen étel rothadó, és ezért rossz
szagot is áraszt, ami érdekes módon gyakran vonzza a tudatlanság
minőségében levőket, de viszatetszést vált ki a jóság embereiben. Csak
olyan étel maradékait szabad fogyasztani, amit előzőleg már felajánlottak a
Legfelsőbb Ú rnak, vagy amit egy szent személy - legfőképpen a lelki
tanítómester - hagyott Más ételmaradék a sötétség minőségében van, és
fertőzést vagy betegséget okoz. A jóság minőségében levő emberek még csak
meg sem érinthetik a tudatlanság ételeit, bár lehet, hogy a sötétség
kötőerejében lévő emberek számára azok nagyon ízletesek.
A legjobb étel az Istenség Legfelsőbb Személyiségének felajánlott étel
maradéka. Srt Kr��a azt mondja a Kilencedik Fejezet huszonhatodik
versében, hogy elfogadja az odaadással felajánlott, zöldségekből, gabona
félékből és tejtermékekből készült ételeket (patram pu$pam phalam toyam ).
Természetesen az odaadás és a szeretet az, amit az Istenség Legfelsőbb
Személyisége főleg elfogad. A prasadam adott módon való elkészítését is
előírják. Tehát az Í rások parancsai szerint főzött, és az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének felajánlott étel még akkor is fogyasztható, ha az elkészítése
óta már sok idő eltelt, mert az ilyen étel transzcendentális. Ha tehát az ételt
antiszeptikussá, ehetővé és ízletessé szeretnénk tenni mindenki számára,
akkor fel kell ajánlanunk az Istenség Legfelsőbb Személyiségének.

1 1 . VERS

aphal<ik<if)k$ibhir yajflo
vidhi-dr$/O ya ijyate
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ya${avyam eveti mana}J,
samadhtiya sa stittvika}J,
aphala-ktil)k$ibhi}J, -munkája eredményére nem vágyó; yajna}J, -áldo
zat; vidhi-az szerinti; d!$fah-irány; ya}J, -bárki; ijya te- végez; ya$fa
vyam - végre kell hajtani; eva-bizonyára; iti-ily módon; mana}J,-elme;
samtidhaya - rögzí tett; sa}J,-ő; stittvika}J,-a jóság minőségében
FORD ÍTÁS
Az áldozatok közül az van a jóság minöségében, amelyet a szilárd
kötelességtudat és az Írások szabályai szerint hajtanak végre, anélkül,
hogy ennek fejében valami jutalomra vágynának.
MAGYARÁZAT
Az emberek általában hajlamosak arra, hogy valamilyen hátsó szándékkal
áldozzanak, ám ebben a versben az áll, hogy az áldozást eredményre való
vágy nélkül, csupán kötelességből kell végezni. Vegyük például a templo
mokban vagy imaházakban végzett rituációkat Á ltalában anyagi haszontól
hajtva végzik őket, ezért nem a jóság jellemző rájuk.
Az embernek kötelességből kellene templomba járnia, hogy a tiszteletével
együtt virágot és ételt ajánljon fel az Istenség Legfelsőbb Személyiségének.
Általános vélemény szerint semmi haszna csupán Isten imádásáért temp
lomba járni. De az Í rások nem ajánlják az anyagi haszonért végzett
imádatot Az segít bennünket felemelkedni a jóság minőségébe, ha kizárólag
azért járunk templomba, hogy tiszteletünket és hódolatunkat ajánljuk a
Mürtiknak. Minden civilizált ember kötelessége, hogy tisztelje az Istenség
Legfelsőbb Személyiségét, és engedelmeskedjék az Í rások parancsainak.

1 2. VERS

�� Q � � � � I
� �� � � AA <tlifij'( 1 1 � � 1 1
abhisandhaya tu phalam
dambhtirtham api caiva yat
ijyate bharata-fre$fha
tam yajnam viddhi rtijasam
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abhisandhdya -sóvárogván; tu-de; phalam-gyümölcsöt; dambha
dölyf; artham-anyagi javak; api-is; ca-és; eva-bizonyára; yat- ami;
ijyate- imád; bharata-Sre$fha -óh, Bharaták legjobbja; tam-ők; yajnam
áldozatot; viddhi-tudd; rdjasam-a szenvedély minőségében

FORDÍTÁ S

Ó h, Bharaták legjobbja, a szenvedély kötőereje jellemzi azt az
áldozatot, melyet valamilyen anyagi célból, haszonlesően és kérkedően
hajtanak végre.
MAGYARÁZAT
Az áldozatok és rituációk célja néha az, hogy a felsőbb bolygókra jusson
az ember, vagy valamilyen más anyagi, evilági haszon. Akik ezek reményé
ben áldoznak, vagy végzik a rituációkat, azok a szenvedély kötőerejében
vannak.
1 3 . VERS
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vidhi-hinam asr$fdnnam
mantra-hinam adak$Í1Jam
fraddha-virahitam yajfiam
tdmasam paricak$ate

vidhi-hinam -az Írások útmutatása nélkül; asr$fa-annam -prasadam
osztogatás nélkül; mantra-hinam-a védikus himnuszok, mantrák vibrálása
nélkül; adak$iQam-a papok megjutalmazása nélkül; fraddha- hit; vira
hitam -nélkül; yqifiam- áldozat; tdmasam-a tudatlanság minőségében;
paricak$ate-így kell tekinteni
FORD ÍTÁ S
A tudatlanság kötőerejében lévőnek kell tekinteni az Írások pa
rancsaival ellenszegülő áldozatot, amelyikben nem osztanak lelki ételt,
nem zengenek himnuszokat, nem jutalmazzák meg a papokat, és
amelyik hit nélküli.
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MAGYARÁZAT

A tudatlanság vagy sötétség kötőerejében lévő hit valójában hitetlenség.
Az emberek csupán pénzszerzés céljából imádják a félisteneket, hogy azután
az Írások parancsait mellőzve, szórakozásra költsék a pénzt A vallásosság
efféle ceremóniai mutatványa nem fogadható el hitelesnek. Ezek a rituációk
a sötétség kötőerejében vannak, ezért nem kedvezőek az emberi társadalom
számára, és csak démoni mentalitást eredményeznek.

14. VERS

deva-dvija-guru-pr<ijfla
püjanam foucam arjavam
brahma-caryam ahims<i ca
sarfram tapa ucyate
deva -a Legfelsőbb Úr; dvija -a brahmai;ia; guru -a lelki tanítómester;
pr<ijfla -imádandó személyek; püjanam-imádata; foucam-tisztaság;
<ifjavam -egyszerüség; brahma-caryam -nőtlenség; ahims<i-erőszak nél
küliség; ca -is; s<iriram-a testre vonatkozó; tapa� -önszigor; ucyate
mondják

FORD ÍTÁ S
A test fegyelmezése a Legfelsőbb Ú r, a brahma„ák, a lelki tanító
mester, valamint az olyan feljebbvalók, mint a szülők imádatából áll. A
tisztaság, egyszerűség, cölibátus és erőszak nélküliség is ide sorolható.
MAGYARÁ ZAT

SrI Kr�i;ia, az Istenség Legfelsőbb Személyisége most a vezeklés és
önmegtartóztatás különféle fajtáiról szól. A leírást a testre vonatkozó
vezeklésekkel kezdi. Az embernek fel kell ajánlania, ill. meg kell tanulnia
felajánlani a tiszteletét Istennek, a félisteneknek, a képzett, tökéletes
brahmai;táknak, a lelki tanítómesternek és a feljebbvalóknak, mint például az
apának, anyának, és mindenkinek, aki jártas a védikus tudásban.
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anudvega-karam vákyam
satyam priya-hitam ca yat
svádhyáyábhyasanam caiva
várimayam tapa ucyate

anudvega -nem sértő; karam-teremtvén; vákyam -szavakat; sa
tyam igaz; priya -kedves; hitam -jóakaró; ca -is; yat -ami; svádhyá
ya -a Vedák tanulmányozása; abhyasanam -gyakorlat; ca-is; eva
bizonyára; várimayam-a beszédé; tapa� -fegyelmezés; ucyate-mondják
-

FORD ÍTÁ S
A beszéd fegyelmezése abból áll, hogy az ember igazmondó, jót
akaróan, kedvesen, másokat nem sértve szól, és a Védákat rendszeresen
idézi.
MAGYARÁZAT
Az ember ne mondjon olyat, ami izgathatja mások elméjét. A tanítványait
oktató tanár természetesen kimondhatja az igazságot a sikeres oktatás
kedvéért, de másokhoz ne szóljon így, ha ezzel az elméjüket nyugtalanítaná.
Ez a beszéd fegyelmezése. Ehhez az is hozzátartozik, hogy az ember ne
beszéljen badarságokat. Ha valaki lelki témáról beszél, állításait mindig alá
kell támasztania az Í rásokkal. Kijelentésének védelmezésére legyen képes
azonnal idézni az írásos tekintélyt. Ugyanakkor az ilyen beszéd legyen
nagyon kellemes is a fülnek. Az efféle társalgás által az ember a
legmagasabb haszonhoz jut, és az emberi társadalmat is felemelheti.
Tanulmányoznunk kell tehát a Védikus Irodalmat, melyből határtalan
készlet áll rendelkezésünkre.

16. VERS
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manal;.-pras<idal;. saumyatvam
maunam <itma-vini'grahal;.
bh<iva-sam8uddhir ity etat
tapo manasam ucyate
manal;.-pras<idal;. -az elme elégedettsége; saumyatvam -kétszínűség
nélkül; maunam -higgadtság, hallgatagság; <itma-vinigrahal;.-önszabá
lyozás; bh<iva -tennészet; samsuddhil;. -megtisztítás; iti-ily módon;
etat-ez; tapal;. -fegyelmezés; manasam -az elméé; ucyate-mondják
FORD ÍTÁ S
Az elme fegyelmezését pedig a lelki nyugalom, egyszerűség, higgadt
ság és a gondolatok tisztasága alkotja.
MAGYARÁZAT
Az elme fegyelmezése abból áll, hogy az ember elkülöníti azt az
érzékkielégítéstöl. Oly módon kell szabályoznunk elménket, hogy mindig
mások jólétén fáradozzon. Erre legjobban a higgadt gondolkodással lehet
felkészíteni. Nem szabad eltérnünk a Kr�1.1a-tudattól, s mindig ügyelnünk
kell arra, hogy távol tartsuk magunkat az érzékkielégítéstől. A létünk
megtisztítása azt jelenti, hogy Kr�1.1a-tudatúvá válunk. Az elme csak akkor
válik elégedetté, ha elkülönítjük az érzékkielégítéssel foglalkozó gondolatok
tól. Ugyanis minél inkább vágyódik az érzékkielégítésre, annál elégedetle
nebb lesz. A jelenlegi korszak emberei nagyon sokféle módon foglalkoztatják
felesleges érzékkielégítéssel az elmét, ám így nincs esélyük az elégedettség
re. A legjobb, ha a Védikus Irodalomra, pl. a Pur<i!Jákra és a Mah<i
bh<iratára tereljük az elménket Ezek rengeteg történetei közölnek, amelyek
igazi kielégülést adnak. Az ember megragadhatja az e tudásban kínálkozó
lehetőséget, hogy ily módon megtisztuljon.
Az elmének mentesnek kell lennie a kétszínűségtől, s mindenki jólétéért
kell fáradoznia.
A maunam vagy hallgatagság azt jelenti, hogy az ember csak az
önmegvalósítással kapcsolatos dolgokról beszél, és mindig ezekre gondol.
Ebben az értelemben a Kr�1.1a-tudatú személy teljesen hallgatag. Az elme
irányítása pedig azt jelenti, hogy eltereljük az érzékkielégítéstől. Az ember
legyen őszinte minden tettében, és tisztítsa meg a létét Az őszinteség és a
léttisztítás alkotja az elmebeli tettek fegyelmezését
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17. VERS

fraddhaya paraya taptam
tapas tat tri-vidham narailJ,
aphalak<i.1Jk$ibhir yuktailJ,
sattvikam paricak$ate
sraddhaya-hittel; paraya-transzcendentálissa1; taptam-végzett; ta
palJ, -vezeklés; tata -az; tri-vidham -háromféle; narailJ, -ember által;
apha/a-akarik$ibhilJ -gyümölcsökre nem vágyó; yuktai1J, -1efogla1t; sattvi
kam -a jóság minőségében; pari-cak$ate-hívják
FORD ÍTÁ S
A fegyelmezettség e három fajtája a jóság természetéhez tartozik, és
az olyan emberek gyakorolják, akiknek nem az anyagi haszon a céljuk,
hanem a Legfelsőbb kielégítése.
18. VERS
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satkara-mana-püjartham
tapo dambhena caiva yat
kriyate tad iha proktam
rajasam ca/am adhruvam

satkara-tisztelet; ma.na -megbecsülés; püja-artham-az imádat ked
véért; tapalJ, -vezeklés; dambhena-büszkeséggel; ca-is; eva -bizonyára;
yat-ami; knyate-végzett; tat-az; iha-ebben a világban; proktam 
mondják; rajasam-a szenvedély minőségében; calam-csapongó; adhru
vam -ideiglenes
FORD ÍTÁ S
A hivalkodó vezeklés és önszigor a szenvedély kötöerejéhez tartozik,
csapongó és ideiglenes, s azért végzik, hogy tiszteletet, megbecsülést és
magasztalást szerezzenek.
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MAGYARÁZAT

Az emberek néha azért vállalnak vezeklést és önmegtartóztatást, hogy
másokat magukhoz vonzzanak, s ily módon tiszteletet, megbecsülést és
imádatot kapjanak. A szenvedély kötőerejében levő ember igyekszik, hogy
alattvalói imádják őt, megmossák a lábát és felajánlják neki a vagyonukat. A
mesterkélten vállalt vezeklésekről tudnunk kell, hogy a szenvedély kötőere
jébe tartoznak, és az eredményük ideiglenes, vagyis egy ideig létezik, de nem
maradandó.
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müf/,ha-gráhe1J.átmana}J yat
pfif,ayá kriyate tapa}J
parasyotsádanárthani vá
tat támasam udahrtam

müf/,ha-ostoba; grahe1J,a-igyekezettel; átmana}J -önmagáé ; yat ami;
pfif,ayá- kínzással; kriyate-végzett; tapa}J-vezeklés; parasya másoké;
utsádanártham -megsemmisülést okoz; vá-vagy; tat-az; támasam-a
sötétség kötőerejében; udahrtam mondják
-

-

-

FORD ÍTÁ S
Az olyan vezeklésröl és önszigorról, melyet ostobán, állhatatos
önkínzással gyakorolnak, vagy mások megsebesítésével, esetleg meg
semmisítésével jár, azt mondják, hogy a tudatlanság kötőerejében van.
MAGYARÁ ZAT

Bizonyos esetekben a démonok ostoba önmegtartóztatást vállalnak, mint
például Hirai:iyakasipu. Szigorú vezekléseket végzett, hogy hallhatatlanná
váljon és megölhesse a félisteneket Emiatt Brahmához könyörgött, ám végül
is az Istenség Legfelsőbb Személyisége elpusztította. A lehetetlen dolgok
megszerzéséért vállalt önfegyelmezés biztosan a tudatlanság kötőerejében
van.
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datavyam iti yad danam
dfyate 'nupaktiri1J.e
dese kale ca patre ca
tad danam sattvikam smrtam

datavyam-méltó az elajándékozásra; iti-így; yat-ami; danam
adomány; dfyate-adott; anupaktiri1].e-bárkinek (tekintet nélkül arra, hogy
az viszonozza-e azt vagy sem); dese-helyben; kale-időben; ca-is;
patre-megfelelő körülmények között (megfelelő személynek); ca-és; tat
az; danam-az adomány; sattvikam -a jóság minőségében; smrtam
gondolják
FORD ÍTÁ S
A kötelességből, helyes időben és megfelelő helyen, érdemes személy
nek adott ajándékot, amely mentes az ellenszolgáltatás reményétől, a
jóság minőségében végzett adományozásnak kell tekinteni.
MAGYARÁ ZAT
A Védikus Irodalom az olyan személyeknek való adományozást ajánlja,
akik lelki tettekkel foglalkoznak. Válogatás nélkül adományozni nem
ajánlatos. Mindig a lelki tökéletességet kell figyelembe venni, ezért az
adományozás az alábbi helyen és időben ajánlott: zarándokhelyen, a
templomokban, hold- és napfogyatkozáskor, a hónap végén, egy képzett
brahma�ának vagy Vai��avának (bhaktának). Anélkül kell megtenni, hogy
ellenszolgáltatást várnánk. Néha szánalomból szegény embernek adomá
nyoznak, de ha az érdemtelen erre, akkor ez nem jelent lelki fejlődést az
adományozó számára. Más szóval, a válogatás nélküli adományozást a
Védikus Irodalom nem ajánlja.
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yat tu pratyupak<ir<irtham
phalam uddisya v<i punal)
díyate ca parikli!jfam
tad d<inam r<ijasam smrtam
yat -ami; tu-de; prati-upak<ira-artham-a viszonozás reményében;
phalam -gyümölcsöt; uddisya - kívánván; v<i -vagy; punal) -ismét; díya
te-adományozott; ca-is; parikli!j{am-kelletlenül; tat-az; d<inam - az
adomány; r<ijasam -a szenvedély minőségében; smrtam-értett

FORD ÍTÁ S
De a viszonzás reményében, gyümölcsöző eredményekre vágyva, vagy
kelletlenül végzett adományozásról azt mondják, hogy a szenvedély
kötőerejébe tartozik.
MAGYARÁZAT
Néha azért adományoznak az emberek, hogy a felső bolygórendszerbe
emelkedhessenek, ám az ilyen adományozás nagy nehézséggel jár általában,
sőt, később még meg is bánják: „Miért is költöttem el oly sok pénzt erre?"
Szoktak kötelezettségből és egy feljebbvaló kérésére is adományozni. Az
ilyenfajta adományozásokról azt mondják, hogy mind a szenvedély kötőere
jébe tartoznak.
Sok jótékony célú alapítvány létezik, melyek érzékkíelégítéssel foglalkozó
intézményeknek ajánlanak fel adományokat A Védikus Írások viszont csak
a jóság minőségében lévő adományozást javasolják.
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adefo -tisztátlan hely; ka/e-(helytelen) időben; yat ami; danam 
adományozás; apatrebhyab méltatlan személyeknek; ca- is; díyate
adott; asatkrtam-tisztelet nélkül; avajnatam megfelelő figyelem nélkül;
tat- az; tdmasam-a tudatlanság kötőerejében; udahrtam mondják
-

-

-

-

FORD ÍTÁ S
A nem megfelelő időben és rossz helyen, méltatlan személyeknek,
tisztelet nélkül, megvetéssel történő adományozás a tudatlanság kötőe
rejében van.
MAGYARÁZAT
Ez a vers nem helyesli a mámorosító szerek fogyasztásához és a
szerencsejátékok űzéséhez adott hozzájárulásokat. Az ilyen adományozások
a tudatlanság kötőerejében vannak, egyáltalán nem hasznosak, sőt csak
táplálják a bűnt. A sötétség kötőereje jellemző arra is, aki ugyan alkalmas
személynek ad, de tiszteletlenül és figyelmetlenül.

23. VERS
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om-tat-sad iti nirde$o
brahma1Jas tri-vidhab smrtab
brahma1Jds tena vedas ca
yajnas ca vihitab pura

om -(utalás a Legfelsőbbre); tat- az; sat-örökkévaló; iti-így; ni
rdesab -je l ölés; brahma1Jab -a Legfelsőbbé; tri-vidhab- háromféle; smr
tab- tekintik; brahma1Jab -a brahmar:iák; tena-ezért; vedab -a Védikus
Irodalom; ca is; yajnab -áldozatok; ca -is; vihitab- felajánlások; pura
előzőleg
FORD ÍTÁ S
-

Om, tat, sat: e három szót a teremtés kezdete óta a Legfelsőbb
Abszolút Igazság (Brahman) megjelölésére használják. A brahmaqák a
védikus himnuszok zengése közben, az áldozások alatt, a Legfelsőbb
megörvendeztetése végett ejtik ki e szavakat.
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MAGYARÁZAT

Már szó volt arról, hogy a jóság, a szenvedély és a tudatlanság kötőereje
szerint háromféle önszigor, áldozat, adomány és étel van. Azonban
tartozzanak akár az első, akár a második vagy a harmadik csoportba,
feltételekhez vannak kötve, mert az anyagi természet kötőerői fertőzik be
őket. Viszont, ha a Legfelsőbb felé irányulnak, akit az om tat sat ( az
örökkévaló Istenség Legfelsőbb Személyisége) szavak jelölnek, akkor a lelki
fejlődés eszközeivé válnak. Az Í rások parancsai ilyen szándékot fejeznek ki.
Aki nem követi az Í rások szabályait, az képtelen elérni az Abszolút
Igazságot. Némi ideiglenes eredményhez hozzájuthat ugyan, de az élet végső
céljához nem. A végkövetkeztetés tehát az, hogy a tiszta jóság minőségében
kell adományozni, áldozni és vezekelni. Ezek a tettek minden bizonnyal
alsóbbrendűek, ha a szenvedély és a tudatlanság kötőerejében vannak. Az
említett három szó a védikus himnuszokból származik, s a Legfelsőbb Ú r
Szent Nevével kapcsolatblan ejtik ki, pl. om tad vi$1JOQ (J!.g Veda ; 1 .22.20.).
Az om, tat és sat tehát sajátságosan az Abszolút Igazságot, az Istenség
Legfelsőbb Személyiségétjelöli. Ezért lelhető fel minden Védikus Himnusz
ban az om szó. Az om szót mindig a Védikus Himnuszokkal vagy a
Legfelsőbb Ú r Szent Nevével kapcsolatban ejtik ki. Az om ity etad
brahmalJO nedi${am nama az első célra, a tat tvam asi a másodikra, a sad
eva saumya pedig a harmadikra utal. Ezek egyesítéséből származik az om
tat sat . Az Istenség Legfelsőbb Személyiségének ezt a három nevét ejtette ki
Brahma, az első teremtett lény, amikor előzőleg áldozatokat mutatott be
Neki. A tanítványi lánc ugyanezt az elvet követi. Ezért ennek a három
szónak nagyon nagy jelentősége van. A Bhagavad-gita ajánlata szerint
minden munkát az om tat sat nak, vagyis az Istenség Legfelsőbb Személyi
ségének kell tenni. Ha valaki e három szóval végzi a vezeklést, adományo
zást és áldozatot, az Kr�i:ia-tudatban cselekszik. A Kr�i:ia-tudat azoknak a
transzcendentális cselekedeteknek a tudományos végrehajtása, melyek
képessé teszik az embert, hogy hazatérjen, vissza az Istenséghez. Ha ilyen
transzcendentális módon cselekszünk, akkor az energiánk nem vész kárba.
-

24. VERS
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tasmád om ity udáhrtya
yajfia-dána-tapalJ,-knyálJ,
pravartante vidhánoktálJ,
satatam brahma-vádinám
tasmát-ezért: om -(kezdve az) om(mal); iti-ily módon; udáhrtya
jelezvén; yajfia -áldozat; dána- adomány; tapalJ, - veze klés; kriyálJ,
cselekedetek; pravartante- kezdödnek; vidhána-uktálJ,- az Írások szabá
lyai szerint; satatam- mindig; brahma-vádinám-a transzcendentalistáké
FORD ÍTÁ S

Ezért a transzcendentalisták a Legfelsöbb elérése érdekében mindig
az om szóval kezdik az áldozatokat, adományozásokat és vezekléseket.
MAGYA RÁZAT
Az odaadó szolgálat legfelsőbb szintjének célját Vi�1.1u lótuszvirág lábai
jelentik (om tad VÍ$1JO/J, paramam pada m ; ]J..g Veda . 1 . 22.20.). Ha az ember
az Istenség Legfelsőbb Személyiségének a nevében, az Ő kedvéért végez
mindent, akkor biztosan minden tette tökéletes lesz.
25. VERS
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tad ity anabhisandháya
phalam yajfia-tapalJ,-kriyálJ,
dána-kriyás ca vividhá/J,
krzyante mok$a-kárik$ibhilJ,

tat-azt; iti-így; anabhisandháya -érdek nélkül; phalam-gyümölcs;
yajfia - áldozat; tapalJ, -vezeklés; kriyalJ,-cselekedetek; dána-adomá
nyozás; kriyalJ,-cselekedetek; ca- is; vividhá}J,- változatok; kriyante
végeznek; mok$a-kárik$ibhilJ, -akik valójában kívánják a felszabadulást
FORD ÍTÁ S

Az áldozatot, önfegyelmezést és adományozást önérdek nélkül, a tat
szóval kell végrehajtani. E transzcendentális tetteknek az anyagi
kötelékekböl való kiszabadulás a céljuk.
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MAGYARÁZAT

A lelki szint elérése érdekében óvakodnunk kell az anyagi nyereség
reményében végzett munkától. Minden cselekedetünknek a végső célt kell
szolgálnia: visszakerülni az őshazába, vissza az Istenség Személyiségéhez a
lelki világba.
26-27. VERS

sad-bhave sadhu-bhave ca
sad ity etat prayujyate
prafoste karma!J.i tatha
sac-chabdalJ. partha yujyate
yajfle tapasi dane ca
sthitilJ. sad iti cocyate
karma caiva tad-arthiyam
sad ity evabhidhiyate
sat-bhava-a Legfelsőbb természete szerint; sadhu-bhave-az odaadás
szellemében; ca-is; sat-a Legfelsőbb; iti- ily módon; etat -ezt; prayu
jyate -használták; praiaste - h iteles; karma!J.i-tettek; tatha-szintén; sat
iabdhalJ.- lelki hang; partha -óh, Pftha fia; yujyate -használ ták; yajfle
áldozatban; tapasi-vezekléskor; dane-adományozásban; ca-is; sthitilJ. 
szituációban; sat-a Legfelsőbb; iti-ily módon; ca-és; ucyate -kiejtett;
karm a -munka; ca-szintén; eva -bizonyára; tat-azt; arthiyam -arra
való; sat-a Legfelsőbb; iti-ily módon; eva -bizonyára; abhidhiyate
gyakorolják
FORD ÍTÁ S
A z odaadó szolgálat tárgya az Abszolút Igazság, amit a sat szó jelöl.
Óh , Partba, ezeket az áldozásokat, vezekléseket és adományozásokat a
Legfelsöbb S zemély örömére végzik, hűen az abszolút természethez.
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MAGYARÁZAT
A prafoste karma1J.Í, vagyis előírt kötelességek kifejezés a Védikus
Irodalomban közölt sok tisztító folyamatra utal, a szülői gondoskodástól
kezdve a halálig bezáróan. Ezek a tisztító folyamatok az élőlény végső
felszabadulását segítik elő.
A sad-bhave és sadhu-bhave szavak a transzcendentális helyzetet jelölik.
Aki Kfg1a-tudatúan cselekszik, azt sad-bhavé-nak hívják, aki pedig teljesen
tudatában van a Kr�r:ia-tudatú tetteknek, azt sadhu-nak nevezik. A Snmad
Bhaga vatamban az áll, hogy a trancszendentális téma a bhakták társaságá
ban válik világossá. Jó társaság hiányában nem juthat transzcendentális
tudáshoz az ember.
Ajánlott, hogy minden tisztító cselekedet során vibráljuk: om tat sat.
Akkor is az om tat sat-ot vibrálják, ha felavatnak, illetve ha a szentelt
zsinórral brahmar:iává avatnak valakit. Hasonlóan, mindenféle yoga-folya
matban az om tat sat segítségével utalnak a Legfelsőbbre. Ezeket a szavakat
arra használják, hogy tökéletessé tegyenek minden tettet. A transzcenden
tális om tat sat tehát mindent teljessé tesz.
28. VERS
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afraddhaya hutam dattam
tapas taptam krtam ca yat
asad ity ucyate partha
na ca tat pretya no iha

afraddhaya-hit nélkül; huta m -végzett; dattam - adott; tapab - vezek
lés; taptam -végrehajtott; krtam -végzett; ca-is; yat-ami; asat-hamis,
ideiglenes; iti-ily módon; ucyate-mondják; pártha -óh, Prtha fia; na 
sohasem; ca -szintén; tat-az; pretya - a halál után; no -sem; iha -ebben
(az életben)
FORD ÍTÁ S

De ideiglenesek az olyan áldozatok, vezeklések és adományozások,
melyeket a Legfelsőbben való hit nélkül végeznek, óh Prthi fia,
függetlenül attól, hogy milyen rituációk kísérték őket. Ezeket asatnak
hívják, s nem érnek semmit, sem ebben, sem a következő életben.
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MAGYARÁZAT

Transzcendentális hit nélkül nem ér semmit az áldozat, adomány vagy
önmegtartóztatás. Ezért jelenti ki ez a vers, hogy az ilyen cselekedetek
haszontalanok. Mindent Kr�i:ia-tudatúan, a Legfelsőbbért kell tenni. Az
ilyen hit és megfelelő vezetés nélkül sohasem hozzák meg gyümölcsüket
ezek a tettek. Az összes Védikus Írás a Legfelsőbbe vetett hitet ajánlja.
Minden Védikus parancs mögött Kr�i:ia megértése a végső cél. Ha nem
követi ezt az elvet, senki sem járhat sikerrel. Ezért az a legjobb, ha a
kezdettől fogva Kr�i:ia-tudatban, egy hiteles lelki tanítómester vezetése alatt
dolgozunk. Ez a siker titka.
A feltételekhez kötött létállapotban az emberek vonzódnak a félistenek,
szellemek és yak�ák {pl. Kuvera) imádatához. A jóság minősége jobb a
szenvedélyénél és a tudatlanságénál, de ha valaki közvetlenül a Kr�i:ia
tudatba fog, az túllépi az anyagi természet mindhárom kötőerejét. Bár létezik
egy fokozatos fejlődési folyamat, mégis, a legjobb, ha a tiszta bhaktákkal
való társulás révén közvetlenül hozzáfogunk a Kr�i:ia-tudathoz. Ez az, amit
ez a fejezet ajánl. Hogy ily módon sikert érhessünk el, először találnunk kell
egy hiteles lelki tanítómestert, aki kiképezhet bennünket. Ezután tudunk csak
hitet táplálni a Legfelsőbben. Idővel a hit megérlelődik és Istenszeretetté
válik. Ez a szeretet az élőlények végső célja. Ezért szükségszerű, hogy
azonnal, közvetlenül elkezdjük a Kr�i:ia-tudatot. Ez a Tizenhetedik Fejezet
üzenete.

!gy végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad-Bhagavad-gita
tizenhetedik fejezetéhez, melynek címe: Az háromféle hit.
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aTjuna u vaca
sannyasasya mahabaho
tattvam icchami veditum
tyagasya ca hr$fkefo
prthak keSini$üdana
arjuna uvaca-Arjuna mondta; sannyasasya-a lemondott élet rendjét;
maha-baho-óh, Eröskaní; tattvam - igazság; icchami-kívánom; vedi
tum- megé rteni; tyagasya-a lemondásét; ca - szintén; hr$ikefo-óh, Ér
zékek Ura; prthak-külön; keSi-nisüdana-óh, KesI démon megsemmisí
tője
785

786

Tizennyolcadik Fejezet
FORD ÍTÁ S

Arjuna szólt:
Ó h, H"ike5a, óh, Ke5i démon legyőzője, szeretném megérteni a
lemondás (tyaga) és a lemondott életrend (sannyasa) célját.
MAGYARÁZAT
A Tizenyolcadik Fejezet a már megtárgyalt témák kiegészítő összegezése,
így a Bhagavad-gftá tulajdonképpen tizenhét fejezetből áll.
Az Úr Kr�i:ia mindegyik fejezetben kihangsúlyozza az élet végső célját, az
Istenség Legfelsőbb Személyiségének odaadó szolgálatát. Ugyanezt a
mondanivalót összegezi a Tizennyolcadik Fejezet a tudás legbizalmasabb
útjaként. Az első hat fejezet az odaadó szolgálat jelentőségét hangsúlyozta:
„Az összes yogI és transzcendentalista közül az a legjobb, aki mindig
szeretettel gondol Rám." (yoginám api sarve$dm ; 6.47.) A középső hat
fejezet a tiszta odaadó szolgálatot, annak természetét és tetteit tárgyalja. Az
utolsó hat fejezet a tudásról, a lemondásról, az anyagi és a transzcendentális
természetjellemzőiről, valamint az odaadó szolgálatról szól. A Tizenhetedik
Fejezet következtetése szerint minden tettet a Legfelsőbb Úrral kapcsolat
ban kell végrehajtani, összefoglalóan az om tat sat-tal, amely Vi�i:iut, a
Legfelsőbb Személyt jelöli. A Bhagavad-gftá harmadik részében SrI Kr�i:ia
megalapozza az odaadó szolgálatot az előző acaryák és a Brahma-sütra (a
Vedánta-sütra ) példájával, s ezek szerint az élet végső célja az odaadó
szolgálat, semmi más. Egyes imperszonalisták úgy tekintenek magukra, mint
a vedanta bölcselet kisajátítóira, de a Vedánta-sütra valójában az odaadó
szolgálat megértését szolgálja, mivel a Tizenötödik Fejezet tizenötödik verse
szerint Maga az Úr e mű szerkesztője és ismerője. Az odaadó szolgálat a
célja minden Írásnak, minden Vedának . E rről szól a Bhagavad-gftá .
Mint ahogyan a Második Fejezet az egész anyag áttekintését adta,
hasonlóképpen összegzi a Tizennyolcadik Fejezet az elhangzottakat. Az élet
céljaként a lemondást és az anyagi természet három kötőerején túli
transzcendentális helyzet elérését jelöli meg. Arjuna tisztázni szeretné a
Bhagavad-gftá két témáját, nevezetesen a lemondást (a tyagát) és az élet
lemondott rendjét (a sannyasát). Ezért kérdezi e két szó jelentését.
Ebben a versben nagyon fontos a hf$ikesa és kesinisüdana szavak,
melyekkel Arjuna a Legfelsőbb Urat szólítja. Hr�IkeSa Maga Kr�i:ia, az
érzékek ura, aki mindig kész támogatni minket a lelki nyugalmunk
elérésében. Arjuna arra kéri Őt segítsen mindent oly módon összegezni,
hogy kiegyensúlyozott maradhasson. Mégis vannak még kétségei, melyeket
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mindig démonokhoz szoktak hasonlítani. Ez�rt szólítja Km1át Kesinisüda
nának. Kesi egy roppant szörnyű démon volt, akit végül is megölt az Úr.
Arjuna most reméli, hogy Kr(>i:ta a kétely démonával is végezni fog.
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fri bhagav<in uv<ica
k<imy<in<im karma!J<iril ny<isam
sanny<isam kavayo vidub
sarva-karma-pha/a-ty<igam
pr<ihus ty<igam vicak�alJ<ib

fri bhagav<in uv<ica- az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta;
k<imy<in<im -vággyal; karmalJ<im -a tetteket; ny<isam- Iemondás; sanny<i
sam-a lemondott élet rendje; kavayab-a bölcsek; vidu b -ismerik; sa
rva -minden; karma-tett; pha/a-gyümölcs; tyagam-lemondását; pr<i
hub- hívják ; ty<igam- lemondásnak; vicak�alJ<ib -a tapasztaltak

FORDÍTÁS
A Legfelsőbb Ú r szólott:
A tapasztalt bölcsek az összes tett eredményének feladását hívják
tyagának, s azt az állapotot, vagyis a vágyakkal végzett tettektől való
elállást nevezik sannyasának.
MAGYARAZAT
A Bhaga vad-git<i utasítása szerint fel kell hagynunk az eredményekért
végzett tettekkel. Viszont a fejlett lelki tudáshoz vezető cselekedetektől nem
szabad megválni. Erről majd a következő vers szól világosabban. A Védikus
Irodalomban bő leírás található a meghatározott célért végzett áldozat
folyamatokról. Vannak áldozatok, melyek végzése egy jó fiúgyermekhez
vagy felső bolygóbeli élethez stb. juttatják az embert. Az ilyen, materialista
vágyaktól fűtött áldozatoktól meg kell válnunk, de sohasem szabad feladni
azokat, amelyek a szív tisztítását vagy a lelki tudományban való fejlődést
szolgálják.
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3. VERS
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ty<ijyam do$avad ity eke
kanna pr<ihur manf$i1Ja/J,
yajna-d<ina-tapalJ,-karma
na ty<ijyam iti c<ipare

ty<ijyam -fel kell adni; do$avat-mert rossz; iti-ily módon; eke
egyben; karma -munka; pr<ihulJ,- mondták; manf$i1JalJ, -a nagy gondol
kodóké; yajna-áldozat; d<ina -adományt; tapalJ, -vezeklés; karma
munka; na -sohasem; ty<ijyam -fel kell adni; iti-ily módon; ca-bizo
nyára; apare-mások
FORD ÍTÁ S
Némely tanult ember úgy véli, hogy mindenfajta gyümölcsöző tett
rossz, ezért fel kell hagyni velük, míg más bölcsek azt állítják, hogy az
áldozat, adományozás é s önszigor tetteiről sohasem szabad lemondani.
MAGYARÁZAT
A Védikus Irodalomban sok olyan dolog akad, ami vita tárgyát képezheti.
Például, az egyik helyen azt olvashatjuk, hogy áldozáshoz lehet állatot ölni,
míg egy másik helyen azt, hogy az állat megölése szörnyű tett, és ezért tilos.
Bár a Védikus Irodalom ajánlja az állatáldozatot, ám ebben az esetben ez
mégsem tekinthető ölésnek. E folyamat ugyanis azonnal új életet ad az
állatnak, tehát azonnal más, néha egy újabb állati, néha pedig rögtön egy
emberi testhez jut. A bölcsek véleménye tehát megoszlik erről. Némelyikük
szerint mindig kerülni kell az állatok mészárlását, mások pedig azt állítják,
hogy bizonyos áldozatok során helyes ez. Most majd Maga az úr tisztázza
az áldozati tevékenységekre vonatkozó különböző véleményeket.

4. VERS
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nifrayam SflJU me tatra
tydge bharata-sattama
tyago hi puru$a-vyaghra
tri-vidhal; samprakirtital;

-

niscayam bizonyára; sr1Ju -halld; me-Tőlem; tatra-ott; tyaga -a
lemondás ügyében; bharata-sattama-óh, Bharaták legjobbja; tyagal; -a
lemondás; hi-bizonyára; puru$a-vyaghra -óh, Tigris-az-emberek-között;
tri-vidhal;-háromféle; samprakirtita l;-kij elentették
FORD ÍTÁ S
Ó h, Bharaták legkiválóbbja, hallj most Tőlem a lemondásról! Ó h,
Tigris-az-emberek-között, háromféle lemondásról tesznek említést az
Írások.
MAGYARÁ ZAT
Habár a lemondásról alkotott vélemények megoszlanak, itt Srt Kr�i:ia, az
Istenség Legfelsőbb Személyisége kimondja a döntő szót. Tudnunk kell,
hogy a Vedákat végső soron azok a törvények alkotják, amiket az Úr adott
Most viszont az Úr személyesen van jelen, így az Ő szavát kell véglegesnek
tekintenünk. Itt azt mondja, hogy a lemondás folyamatát aszerint kell
megítélnünk, hogy az anyagi természet melyik kötőereje szerint végezték.

S. VERS
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yajna-ddna-tapal;-karma
na tyajyam karyam eva tat
yajno danam tapas caiva
pdvandni maní$i1Jdm

yajna -áldozat; dana-adomány; tapal; -vezeklés; karma-tett; na
sohasem; tyd/yam-fel kell adni; karyam -el kell végezni; eva -bizonyára;
tat-azt; yajnal; -áldozat; danam -adományozás; tapal; -vezeklés; ca
is; eva-bizonyára; pdvandni-tisztító; mani$i1Jdm -még a nagy lelkek
számára is
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FORD ÍTÁ S

A z áldozás, adományozás és önfegyelmezés tetteit nem szabad
feladni, söt ezeket mindig végre kell hajtani. Tény, hogy mindhárom
tisztítóan hat még a nagy lelkekre is.
MAGYARÁZAT
A yogiknak olyan tettekkel kell foglalkozniuk, amelyek elősegítik az
emberi társadalom fejlődését Sok tisztító, az embert a lelki élet felé vezető
folyamat létezik. Ilyen áldozat például a házassági ceremónia, amit vivaha
yqjflá-nak hívnak. Szabad-e egy sannyasinak, aki már megvált minden
családi kapcsolattól, másokat házasságra biztatni? Az Úr véleménye szerint
az emberek jólétét szolgáló áldozatoktól sohasem szabad megválni. A
vivaha-yqjfla az elme szabályozására való, hogy az megnyugodjék, és képes
legyen a lelki fejlődésre. Ezért még a lemondott életrend tagjainak is a
legtöbb embert biztatniuk kell a vivaha-yajflára . A sannyasinak sohasem
szabad nővel társulnia, ám ez nem jelenti azt, hogy az alacsonyabb szinten
álló - pl. egy fiatal férfi - ne vegyen el egy nőt a házassági ceremónia
keretei között. Minden előírt áldozat célja a Legfelsőbb Úr elérése. Az
alacsonyabb szinten ezért nem szabad megválni az ilyen áldozatoktól.
Hasonlóan, az adományozás célja a szív megtisztítása. Mint ahogy az
előbbiekben már volt szó róla, ha a megfelelő személyeknek adományoz az
ember, akkor az elősegíti fejlődését a lelki életben.
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etany api tu karmd!Ji
sarigam tyaktva phalani ca
kartavyaniti me partha
nifritam matam uttamam

etani-mindezek; api-bizonyára; tu-kell; karm<i1J,i-tettek; sariga m
társulás; tyaktva-feladván; phalani-a gyümölcsöket; ca -is; karta
vyani-kötelességként; iti-ily módon; me-Enyém;partha -óh, Prtha fia;
niscitam-határozott; matam-vélemény; uttamam -a legjobb
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FORD ÍTÁ S
Ó h, Partba, mindezt kötelességérzetből, és a haszonlesés leghalvá
nyabb óhaja nélkül kell végrehajtani. Ez az É n határozott véleményem.
MAGYARÁZAT
Noha minden áldozat tisztító hatású, ezek végrehajtásától nem szabad
semmiféle eredményt vámi. Más szóval, a materialista fejlődést szolgáló
valamennyi áldozattól meg kell válni, míg a léttisztitó, a lelki síkra segítő
áldozatokat folytatni kell. Minden ajánlatos, ami a Kr�i:ia-tudathoz viszi az
embert. A Srimad-Bhagavatam szerint is el kell fogadnunk bármilyen tettet,
ami csak az Úr odaadó szolgálatához vezet. Ez a vallás legfőbb kritériuma.
Az Úr bhaktájának el kell fogadnia minden munkát, áldozatot és adományt,
ami segíti öt az Úr odaadó szolgálatának végzésében.
7. VERS
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niyatasya tu sannyasal;
karmal'}o nopapadyate
mohát tasya pan·tyagas
tamasal; parikirtital;

niyatasya-az előírt kötelességeké; tu-de; sannyasa}J-a lemondás;
karmal'}a/; -a tetteket; na-sohasem; upapadyate-érdemes; mohat
illúzió által; tasya -amelyiké; pan"tyagal; -lemondás; tamasal;-a tudat
lanság kötőerejében; parikirtital; -kijelentették
FORD ÍTÁ S
Az előírt kötelességeket sohasem szabad feladni. Ha valaki az
illúziótól megtévesztve mégis megválik tőlük, akkor lemondását a
tudatlanság kötőerejébe sorolják.
MAGYARÁZAT
Az anyagi kielégülést szolgáló munkától meg kell válnunk, de sohasem az
olyantól, ami elősegíti a lelki tevékenységet, mint pl. főzés a Legfelsőbb Úr
számára, az étel felajánlása, majd a maradék ( a prasada) elfogyasztása. Úgy
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mondják, hogy a lemondott rendben senki se főzzön magának, mert ez tilos.
De az, hogy a Legfelsőbb Úr számára főzzön, nincs megtiltva. Hasonlóan,
egy sannyasi végezheti a házassági ceremóniát, hogy ezzel is segítse a
tanítványa fejlődését a Kr�Qa-tudatban. Ha valaki lemond az ilyen tettekről,
akkor, érthető módon, a tudatlanság kötőerejében cselekszik.
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dul)kham ity eva yat karma
kaya-k/efo-bhayat tyajet
sa krtva rajasam tyagam
naiva tyaga-phalam /abhet

du/)kham-boldogtalan; iti-ily módon; eva -bizonyára; yat-ami;
karma -munka; kaya -test; k/esa -fáradtságos; bhayat -félelemböl; tya
jet-fel kell adni; sal)-ő; krtva-miután megtette; rajasam-a szenvedély
minőségében; tyagam -lemondást; na-nem; eva-bizonyára; tyaga-le
mondás; phalam -eredményt; /abhet -nyer
FORD ÍTÁ S
Aki félelemből, vagy mert fáradságosak, feladja az előírt kötelességeit,
az a szenvedély kötelékében van. Így sohasem lehet elérni a lemondás
eredményét.
MAGYARÁZAT
A Kr�i.ta-tudatú ember nem mondhat le a pénzkeresésről attól való
félelmében, hogy így gyümölcsöző cselekedeteket végez. Ha a munkája által
szerzett pénzt képes felhasználni a Kr�1.1a-tudatban, vagy ha a kora reggeli
felkelés segíti a lelki életben, akkor az embernek nem szabad meghátrálnia,
csak azért, mert fél, vagy mert az ilyen tetteket fáradtságosnak véli. Az ilyen
lemondás a szenvedély kötőerejébe tartozik. A szenvedélyes munka mindig
boldogtalanságban végződik. Még ha fel is adja valaki a munkáját, ilyen
szellemben soha sem kapja meg a lemondás eredményét.
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karyam ity eva yat karma
niyatani kriyate 'rjuna
sarigani tyaktva phalani caiva
sa tyaga}J, sattviko mata}J,

ktiryam -meg kell tenni; iti-ily módon; eva -bizonyára; yat-arni;
karma-munka; niyatam -előírt; kriyate -végzett; a ljuna -óh, Arjuna;
sarigam -társulást; tyaktva -feladván; phalam -eredményt; ca -is; eva
bizonyára; sa}J, -ő; tytiga}J, -a lemondás; sattvika}J,-a jóság minőségében;
mata}J, -véleményem szerint
FORD ÍTÁ S
Ó h, Arjuna, aki csak azért hajtja végre az előírt kötelességét, mert
annak így kell lennie, és felhagy a tett gyümölcseihez való ragaszko
dással, annak lemondása a jóság minőségébe tartozik.
MAGYARÁZAT
Az előírt kötelességeket ezzel a mentalitással kell végrehajtani. Az ember
úgy cselekedjék, hogy ne akarja magának a munka gyümölcsét, és meg kell
válnia a munkához való kötődéstől is. A gyárban dolgozó bhakta nem
azonosítja magát sem a munkával, sem a gyárral, sem pedig az ottani
munkásokkal. Egyedül csak Kr�i;iának dolgozik, és a cselekedetei transzcen
dentálisak, ha munkája gyümölcsét Neki adja.
10. VERS
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na dve${Y akufa/ani karma
kufa/e nanu$a.iJate
tytigi sattva-samtivi${O
medhavi chinna-sanifaya}J,
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na -sohasem; dve$fi-gyü löl; akufa/am -kedvezőtlent; karma-munka;
kusa/e-kedvezőben; na- sem; a n usajjate kötődik; ty<igi-a lemondó;
sattva -jóság; sam<ivi$fab -elmélyül t; medh<ivi-okos; chinna-levágott;
sanifayab- minden kételyt
-

FORD ÍTÁ S
A jóságban élők nem utálják a kedvezőtlen munkát, de nem is
ragaszkodnak a kedvezőhöz, okos emberek, s nincsenek kétségeik a
munkát illetően.
MAGYARÁZAT
A Kr�r:ia-tudatú személy (vagy aki a jóság minőségében van), nem gyűlöl
senkit és semmit sem, ha az szenvedést okoz is a testének. A megfelelő
helyen, megfelelő időben dolgozik, és nem fél a munkájának visszaható
problémáitól. Az ilyen személyről tudni kell, hogy transzendens szinten van,
nagyon okos és tettei minden kétségen felül állnak.

1 1 . VERS

na hi deha-bhrta sakyani
tyaktuni karm<ir;y ase$atab
yas tu karma-phala-ty<igi
sa ty<igity abhidhiyate
na -sohasem; hi-bizonyára; deha-bhrta-a megtestesülté; fakyam
lehetséges; tyaktum lemondani; karm<ir;i-a tettekről; ase$atab -mind
ről; yab -bárki; tu -de; karma -mu nka; phala -eredmény; ty<igi- lemon
dó; sab -ő; ty<igi- lemondó; iti- ily módon; abhidhiyate vélik
-





-

FORD ÍTÁ S
A megtestesült lélek valójában képtelen minden tettől megválni. Ezért
mondják, hogy az igazi lemondás az, ha valaki a tettei gyümölcséről
mond le.
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MAGYARÁ ZAT
A Bhagavad-gita itt és másutt is írja ( 3 .5 .), hogy az ember sohasem
válhat meg a cselekvéstől. Ezért az az igazi lemondó, aki nem élvezi a
munkája gyümölcsét, hanem Kr�i:iának dolgozik, és mindent Neki ajánl fel.
A Kr�i:ia-tudat Nemzetközi Szervezetének sok tagja van, akik mind nagyon
keményen dolgoznak irodáikban, a gyárakban, vagy más munkahelyen, é s
minden keresetüket a Szervezetnek adják. Az ilyen magas szintet elért lelkek
az igazi, az élet lemondott rendjében élő sannyasik. Ez a fejezet világos
magyarázatot ad arra, hogy miképpen és milyen célból mondjon le az ember
munkája gyümölcséről.
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ani${am Í${arh misrarh ca
tn'-vidharh karmG1Ja/) phalam
bhavaty atyaginarh pretya
na tu sannyasinarh kvacit

ani${am -pokolba vezető; Í${a m - a mennybe vezető; mifram - vegyes;
ca-és; tri-vidham -háromféle; karma1;al) -munkák; phalam- eredmény;
bhavati-lesz; atyaginam -a nem lemondóé;pretya -halál után; na -nem;
tu-de; sannyasinam -a lemondott rendé; kvacit-bármikor

FORD ÍTÁ S
Aki nem lemondó, annak tettei háromféle gyümölcsöt teremnek a
halál után: kedvezöt, kedvezötlent és vegyeset. Ez viszont sohasem
vonatkozik a lemondott rendben élőkre.

MAGYARÁ ZAT
A Kr�i:ia-tudatú személy, aki a Kr�i:iához fűződő kapcsolatáról szóló tudás
szerint cselekszik, mindig felszabadult. Így nincs arra kötelezve, hogy a halál
után a tetteinek eredménye szerint szenvedjen vagy élvezzen.
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1 3 - 1 4. VERS
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pari.caitani mah<i-b<iho
k<irarJ.<ini nibodha me
s<irikhye krt<inte prokt<ini
siddhaye sarva-karmarJ.<im
adhi#h<inam tath<i kart<i
kararJ.arh ca prthag-vidham
vividh<is ca prthak ce.rf<i
daivam caiv<itra pari.camam
pari.ca-öt; et<ini-mindez; mah<i-b<iho-óh, Erőskarú; k<irarJ.<ini-okok;
nibodha-értsd meg; me- Tőlem; s<irikhye-a Vedák ismertette sailkhya
filozófiában; krt<inte-miután elvégezték; prokt<ini- kijelente tték; siddha
ye-tökéletesen; sarva-minden; karmarJ.<im -mozgásba hozott; adhi.rfh<i
nam -hely; tath<i-is; kart<i-a cselekvő; kararJ.am -az eszközök; ca-és;
prthak-vidham -különfélék; vividh<i�-variációk; ca -és; prthak -külön;
ce.rta� -törekvé s; daivam-a Legfelsőbb; ca- is; eva -bizony ára; atra 
itt; pari.canam-az ötödik
FORD ÍTÁ S
Ó h, erőskarú Arjuna, hallj most Tőlem az öt tényezőről, az összes tett
teljesítésének elösegítőjéről ! A siirikhya filozófia szerint ezek az aláb
biak: a tett színhelye, a végrehajtó, az érzékek, a törekvés és végül a
Felsölélek.
MAGYARÁZAT
Felmerülhet a következő kérdés: „Mivel bármilyen végrehajtott cseleke
detnek van valamilyen visszahatása, hogyan lehetséges az, hogy egy Kfg1a
tudatú személynek nem kell elszenvednie vagy élveznie munkája visszahatá
sait?" Annak a bizonyítására, hogy ez miképpen lehetséges, az Úr most a
vedanta filozófiát idézi. Azt mondja, hogy minden cselekedetnek öt oka van,
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s ezeket ismernie kell az embernek, hogy mindenben sikert érhessen el.
Sailkhya a tudás lényegétjelenti, s ennek a végső állomása a Vedanta , amit
minden vezető acarya elfogadott Még Sailkara is ugyanígy fogadta el a
Vedanta-sütrát. Ezért kell az ilyen tekintélyhez fordulni.
Miképpen a Bhagavad-gfta is írja, a Felsőléleké a végső akarat.
(sarvasya caham hrdi sannavi�fha; 1 5 . 1 5.) Ö késztet mindenkit bizonyos
tettekre. Az Ö hatáskörében, az Ö irányításával végrehajtott cselekedetek
nem idéznek elő visszahatást sem ebben, sem a halál utáni életben.
A tettek eszközei az érzékek, melyek segítségével a lélek sokféleképpen
cselekedhet. Minden egyes cselekedetre más törekvés jellemző. Végső soron
az ember minden tette a Felsőlélek akaratától függ, aki barátként a szívében
lakozik. Ö a legfőbb ok. Aki Kr�Qa-tudatban, a Felsőlélek útmutatása szerint
cselekszik, azt természetesen semmilyen tett nem köti. A teljesen Kr�Qa
tudatú ember végső soron nem vonható felelősségre a tetteiért. Minden a
legfőbb akarattól, a Felsőlélektől, az Istenség Legfelsőbb Személyiségétől
függ.
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forira-varimanobhir yat
karma prarabhate naralJ,
nyayyam va viparitam va
paficaite tasya hetavalJ,

forira -test; vak-beszéd; manobhilJ,-az elme által; yat-bármi; ka
nna-munka;prarabhate-kezdődik; naralJ, -egy személy; nyayyam-he
lyes; va-vagy; viparftam -az ellenkező; va-vagy; pafica -öt; ete
mindez; tasya -ezé; hetavalJ, -okok

FORDÍTÁS
Ez az öt tényező okoz minden jó vagy rossz tettet, amit az ember a
testével, elméjével és beszédével végrehajt.
MAGYARÁZAT

A „helyes" és „helytelen" szavak nagyon fontosak ebben a versben.
Helyes munkán az Írások paracsai szerint végzett, helytelen munkán pedig
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az Írások elveivel ellentétes munkát értik. De erre az öt tényezőre minden
tett tökéletes végzéséhez szükség van.
16. VERS

tatraivam sati kart<iram
<itm<inam kevalam tu yalJ.
pasyaty akrta-buddhitv<in
na sa pasyati durmatilJ.
tatra- ott; evam bizonyára; sali-létezik; kart<iram-a munkásé; <i
tm<inam-a léleké; kevalam- egyedül; tu-de; yalJ.- bárki ; pasyati-lát;
akrta b u ddhitv<it- butaság miatt; na-sohasem; salJ. -ő; pasyati- lát;
durmatilJ.-a dőre
FORD ÍTÁ S
-

-

Ezért, aki figyelmen kívül hagyja ezt az öt tényezőt, s az énjét hiszi
egyedüli cselekvőnek, az nem látja a dolgokat azok valójában, így
érthető módon egyáltalán nem okos.
MAGYARÁZAT
Az ostoba képtelen megérteni, hogy a Felsőlélek barátként a szívében
lakozik, és irányítja tetteit. A hely, a cselekvő, a törekvés és az érzékek az
anyagi okok, míg a végső ok a Legfelsőbb, az Istenség Személyisége. Tehát
nemcsak a négy anyagi, hanem a legfőként hatékony okot is látnunk kell. Aki
figyelmen kívül hagyja a Legfelsőbbet, az magát hiszi a legfőbb oknak.
1 7 . VERS
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yasya n<iharikrto bh<ivo
buddhir yasya na lipyate
hatv<ipi sa ima/ /ok<in
na hanti na nibadhyate
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yasya -akié; na -sohasem; ahankrta}J-a hamis ego; bhava}J-a ter
mészet; buddhi}J - értelem; yasya-akié; na- sohasem; l,Pyate-kötődik;
hatvd gyilkolván; api habár; sa}J-ő; imán ezt; lokdn - világot; na 
sohasem; hanti-öl; na-sohasem; nibadhyate kötődik
-

-

-

-

FORD ÍTÁ S
Akit nem a hamis ego ösztönöz, és értelme mentes az anyagi
kötelékektől, azt tettei nem kötik, s nem is gyilkos ö, még ha embereket is
öl e világban.
MAGYARÁZAT
Ebben a versben az Úr arról tájékoztatja Arjunát, hogy a harcot ellenző
vágya hamis egojából fakad. Arjuna egyedül magát hitte cselekvőnek,
figyelmen kívül hagyván a Legfelsőbb külső és belső szentesítését Miért is
cselekedjen az ember, ha nem tud a felsőbb jóváhagyásról? De aki ismeri a
munka összes eszközét, és tudja, hogy a Legfelsőbb Úr a végső szentesítő, s
ő maga pedig csak a végrehajtó, az mindent tökéletesen végez. Az ilyen
személy soha nincs illúzióban. A személyes tevékenység és felelősség a
hamis egoból és istentelenségből, ill. a Kr�l).a-tudat hiányából származik.
Aki Kr�l).a-tudatban, a Felsőlélek, vagy az Istenség Legfelsőbb Személyi
ségenek irányítása alatt cselekszik, az nem öl, még ha úgy is tűnik, s az ölés
visszahatásai sem fognak hatni rá soha. Azt a katonát sem ítélik el, aki a
feljebbvalójának parancsára öl. De ha személyes érdekéből ont vért, akkor
tettével minden bizonnyal magára vonja a törvény büntető ítéletét.

1 8. VERS
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jnanariz jneyariz parijnatd
tri-vidhd karma-codand
kara1Jariz karma karteti
tri-vidha}J karma sarigraha}J

jridnam -tudás;jneyam-a tudás tárgya;pan'jridtd-a tudó; tri-vidha
háromféle; karma -munka; codand-hajtóerő; kara1Jam -az érzékek;
karma - a munka; kartd-a cselekvő; iti-ily módon; tri-vidha}J -három
féle; karma-munka; sarigraha}J -együttesen

Tizennyolcadik Fejezet

800

FORD ÍTÁ S
A tudás, a tudás tárgya és a tudó a tett három ösztönző tényezője, az
érzékek, a munka és a cselekvő pedig a tett háromrétegű alapját képezik.
MAGYARÁZAT
A mindennapi munkának három lendítőereje van: a tudás, a tudás tárgya
és a tudó. A munka alkotórészeit az eszközök, maga a munka és a munkás
képezik. Ezek a tényezők jelen vannak az összes munkában, amit csak
végezhet ember. A tettet lendítőerő előzi meg, amit inspirációnak hívnak.
Mielőtt cselekednénk, gondolatban felvázolunk egy tervet. Ez a finom-fizikai
tett vezet később a fizikai cselekvéshez. Az elsődleges tehát az a pszicho
lógiai folyamat, ami a gondolkodásból, érzésekből és akaratból áll, s ez adja
meg a hajtóerőt. Az ebből a folyamatból származó elképzelést hívják
tudásnak, s ez az, ami cselekvésre készteti az embert. A cselekvésre szólító
inspiráció ugyanaz, akár az Írásokból, akár a lelki tanítómester utasításaiból
származik. Miután megszületett az inspiráció, az érzékek segítségével
kiformálódik a tett. Az elme, azaz a belső érzék a központja az összes
érzéknek, melyeknek tárgyát maga a munka képezi. A karma-sarigrahal; (a
cselekedetek együttese) a tett három alkotóelemére utal. Ily módon írja le a
Bhagavad-gft<i a munka különböző szakaszait.

1 9. VERS
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jflanarh karma ca kart<i ca
tridhaiva guTJa-bhedatal;
procyate gurJa-sarikhy<ine
yathavac chrTJu tany api

jflanam- tudás; karma -munka; ca -is; karta-a cselekvő; ca -is;
tridh<i-háromféle; eva-bizonyára; gurJa-bhedatal;-az anyagi természet
különféle kötőerői szerint; procyate-mondják; guf]a-sarikhyane-a külön
féle gui;iák szerint; yathavat-ahogyan cselekszenek; SfTJU-halld; tani
rnindezt; api-szintén
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FORD ÍTÁ S
Az anyagi természet három kötőerejével párhuzamosan háromféle a
tudás, a tett és a cselekvő is. Íme, halld ezt is!
MAGYARÁZAT
A Tizennegyedik Fejezet részletesen írt az anyagi természet három
kötőerejéről. Eszerint a jóság ragyogáshoz, a szenvedély materializmushoz,
a tudatlanság pedig lustasághoz és hanyagsághoz vezet. Egyik gu1.1a sem
vezet a felszabaduláshoz, sőt, még a jóság minősége is megköti az embert.
Később a Tizenhetedik Fejezet a kötőerők szerinti különféle imádatokról
írt. Most az Úr a tudásról, a cselekvőről és a tettről kíván szólni a három
gm_rn alapján.
20. VERS
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sarva-bhüte$U yenaikam
bhavam avyayam ik$ate
avibhaktam vibhakte$u
taj jiianam viddhi s<lttvikam

sarva-bhüte$u -minden élőlényben; yena -ami által; ekam -egy; bh<i
vam-természetet; a vyayam - elpusztithatatlant; ik$ate-lát; a vi-bha
ktam -felosztathatatlant; vibhakte$u-a sok felosztottban; tat-azt; jii<l
nam -a tudást; viddhi -tudd; s<lttvikam-a jóság minőségében
FORD ÍTÁ S
A jóság minőségébe az a tudás tartozik, ami által az ember minden
létben az egy és örökkévaló lelki természetet látja, a fel nem oszthatót a
felosztottban.
MAGYARÁZAT
Aki ugyanolyan természetű lelket lát mindenkiben, legyen az félisten,
ember, állat, madár, vízi élőlény vagy növény, az a jóság szerinti tudással
rendelkezik. A lélek ugyanolyan minden egyes élőlényben, bár az előző
tetteik szerint más és más testet kaptak. A Hetedik Fejezet megmagyarázta,
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hogy a testükben jelenlevő életerő, vagyis a lélek a Legfelsőbb Úr felsőbb
természetéhez tartozik. Az ember látásmódja akkor tartozik a jóság
minőségébe, amikor minden testben ezt a felsőbb természetet látja. Habár az
anyagi test mulandó, az életerő nem az. Az élőlények közötti különbség
csupán az anyagi síkon létezik, mert a feltételekhez kötött életben sokféle
létforma létezik. Ezért tűnnek felosztottnak, holott mindegyik lélek ugyan
ahhoz az elpusztíthatatlan természethez tartozik. Ez a tudás, amelyik Isten
személytelen aspektusáról szól, végül is az önmegvalósításhoz vezet.
2 1 . VERS
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prthaktvena tu yaj jnanam
n<in<i-bh<iv<in-prthag-vidh<in
vetti sarve$U bhüte$U
taj jii<inam viddhi r<ijasam

prthaktvena-a felosztottság miatt; tu-de; yat-ami; jii<inam -tudás;
n<in<i-bh<iv<in-a sokféle létet;prthak-vidh<in -különbözően; vetti-ismeri;
sa rve$u- mindenben; bhüte$u- élőlényben; tat-azt; jii<inam-a tudást;
viddhi-tudni kell; r<ijasam-a szenvedély szerint
FORD ÍTÁ S
A szenvedély kötőerejébe az a tudás tartozik, ami által a különböző
testek szerint lát különféle élőlényeket az ember.
MAGYARÁZAT
Azt az elképzelést, miszerint az élőlény az anyagi testtel azonos, s a test
pusztulásával a tudat is megsemmisül, a szenvedély kötelékébe tartozó
tudásnak hívják. E felfogás szerint a testek közötti eltérés a tudatszint
fejlődésének különbözőségével magyarázható, és nincs különálló lélek,
amelyből a tudat fakad. A lélek azonos a testtel, ezért a tudat is ideiglenes,
tehát nem létezik sem a testtől különálló egyéni lélek, sem a Legfelsőbb
Lélek. Egy másik felfogás szerint, bár nincsenek egyéni lelkek, de egy
mindent átható, tudással teli Lélek mégis létezik, melynek ideiglenes
megnyilvánulásai a különféle tudatlan anyagi testek. Ezek az elméletek mind
a szenvedély kötőerejének termékei.
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yat tu krtsnavad ekasmin
karye saktam ahaitukam
atattvarthavad alpam ca
tat tamasam udahrtam

yat-ami; tu -de; krtsnavat-mintha az egész; ekasmin -egyben;
karye munkában; saktam - ragaszkodás; ahaitukam-ok nélküli; atattva
arthavat- realitás nélküli; a/pam-nagyon csekély; ca- és; tat-azt; tama
sam -a sötétség kötőerejében; udahrtam -mondják
-

FORD ÍTÁ S
Az igazságról mit sem tudó, csekély, realitás és ok nélküli ismeret
ről - amely által úgy vonzódik az ember egy bizonyos fajta munkához,
mint az egyetlenhez - a zt mondják, hogy a tudatlanság kötőerejébe
tartozik.
MAGYARÁZAT
A közönséges ember „tudása" mindig a sötétség kötőerejében van, mert
az összes feltételekhez kötött lélek ebben a kötőerőben születik meg. Ezért a
helyes tudás megszerzése érdekében a hiteles forrásokhoz, vagyis a lelki
tanítómesterhez és a kinyilatkoztatott Írásokhoz kell fordulnunk. Aki nem
így tesz, annak a tudása a test szerint korlátozott marad. Az ilyen tudás
egyetlen célja, hogy a testi érzékek vágyait kielégítse. Az ilyen embernek a
pénz az istene, s a tudásának nincsen kapcsolata az Abszolút Igazsággal,
hanem többé-kevésbé az állatok szintjén van, vagyis egyedül az evés, alvás,
nemi élet és védekezés ismereteit foglalja magába. Erről a tudásról azt írják
tehát, hogy a sötétség kötőerejének terméke.
Összefoglalva: a testen túli lélekről szóló tudás a jóság minőségébe, a
közönséges logikára és intellektuális gondolkodásra alapuló, sokféle elmé
letnek és doktrínának teret adó ismeret a szenvedély kötöerejébe, míg az
olyan tudás, mely egyedül a test kényelmét szolgálja, a tudatlanság
kötőerejébe tartozik.
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niyatam sariga-rahitam
araga-dve$atalJ krtam
apha/a-prepsuna karma
yat tat sattvikam ucyate

niyatam -szabályozó; sariga-rahitam-kötődés nélkül; araga-dve$a
tal) -vonzódás és gyűlölet nélkül; krtam-végzett; aphala-prepsuna
gyümölcsöző eredmény nélkül; karma-tett; yat-ami; tat-az; s<ittvi
kam-a jóság minőségében; ucyate-mondják
FORD ÍTÁ S
A kötelesség szerinti tettet, amit az eredmények gyümölcséről lemon
dott ember kötödés, vonzódás vagy gyűlölet nélkül bajt végre, a jóság
kötőerejébe sorolják.
MAGYARÁ ZAT
A jóság minőségébe azok a kötelesség szerinti tettek tartoznak, amit a
val'l).asrama rendszer alapján, a Kr�i:ia-tudatban, a Legfelsőbb örömére
hajtanak végre, minden önző motívumtól mentesen, kötődöttség, birtoklás
jog, s ezért vonzódás és gyűlölet nélkül.
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yat tu kamepsuna karma
saharikarelJa va puna!J
kriyate bahulayasam
tad rajasam udahrtam

yat-ami; tu-de; kama-lpsuna-a gyümölcsök utáni vággyal; karma
munka; saharikareJJa-egoval; va-vagy; punal)-ismét; kriyate-végre-
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hajtott; bahula-ayasam -nagy erőlködéssel; tat-azt; rajasam-a szenve
dély kötőerejében; udahrtam -sorolják
FORD ÍTÁ S

Viszont, amit nagy erőlködéssel végez a vágyait kielégíteni óhajtó, s
ami a hamis egoból származik, azt a szenvedély kötőerejébe sorolják.

25 . VERS

anubhandham k$ayam himsam
anapek$ya ca pauru$am
mohad arabhyate karma
yat tat tamasam ucyate
anubandham -jövőbeli kötelék; k$ayam -háborodott; himsam -erő
szak; anapek$ya -a következményekre való tekintet nélkül; ca-is; pauru
$am -másoknak; mohat-illúzió miatt; arabhyate-kezdett; karma-mun
ka; yat-ami; tat-az; tamasam-a tudatlanság kötőerejében; ucyate
mondják
FORD ÍTÁ S
A tudatlanságban és illúzióban végrehajtott, a jövőbeli kötöttséget és a
következményeket figyelmen kívül hagyó, a mások számára ártalmas,
célszerűtlen tettről pedig azt mondják, hogy a tudatlanság kötőereje
jellemzi.
MAGYARÁZAT

Az ember felelős a tetteiért az állam előtt, de még a Legfelsőbb Úr
ügynökei, a Yamaduták előtt is. A felelőtlen cselekvés nagyon zavaró, mivel
lerombolja az Írások szabályozó elveit. Az ilyen munka általában az
erőszakon alapszik, és szenvedést okoz a többi élőlénynek, s mivel az ember
a saját, személyes tapasztalatának fényében hajtja végre, illuzórikus is.
Minden illuzórikus munka a tudatlanság kötőerejének terméke.
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mukta-sarigo 'naham vadi
dh rty-utsaha-saman vita/)
siddhy-asiddhyor nirvikaral)
karta sattvika ucyate

mukta-sarigal) - mentes minden anyagi társulástól; anaham-vadf-hamis
ego nélkül; dhrti-utsaha -nagy lelkesedéssel; samanvital) -ily módon
képzett; siddhi-siker; asiddhyol) -bukásban; nirvikaral) -változás nélkül;
karta-munkás; sattvikal) -a jóság minőségében; ucyate -mondják
FORD ÍTÁ S
Az anyagi ragaszkodástól és a hamis egotól megszabadult, lelkes,
határozott, a sikerrel és kudarccal szemben egyaránt közömbös cselekvö
a jóság kötörejébe tartozik.
MAGYARÁZAT
A Kr�1.1a-tudatú ember mindig transzcendentális az anyagi természet
kötőerőivel szemben. Személyes érdekek nem fűzik a rábízott munka
gyümölcseihez, mert túl van a hamis egón és büszkeségen. Ennek ellenére
mégis mindig lelkesen végrehajtja munkáját. Az ezzel járó nehézségek nem
okoznak neki gondot, mindig lelkes marad. A siker vagy kudarc nem
befolyásolja, és a boldogság vagy boldogtalanság sem ingatja meg - minden
helyzetben kigyensúlyozott marad. Az ilyen cselekvő a jóság minőségében
van.
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ragi-aki nagyon kötődik; kanna-phala -a munkája gyümölcseihez;
prepsulJ, - vágyakozván; lubdhalJ, -a kapzsi; himsa-atmakalJ,-az irigy;
asuci/J, - tisztátlan; har$a-foka-an vitalJ, -az öröm és bánat játékszere;
karta - cse lekvő; rajasalJ, - a szenvedély minőségében; parikirtitalJ, -kije
lentik
FORD ÍTÁ S
A munkája gyümölcséhez ragaszkodó, azt szenvedélyesen élvezni
akaró, kapzsi, irigy, tisztátlan, az örömtől és bánattól befolyásolt
cselekvő a szenvedély kötőerejében van.
MAGYARÁZAT
Ha valaki nagy materialista, és erősen kötődik az otthonhoz, feleséghez,
gyermekekhez stb., akkor egy bizonyos fajta munkához is nagyon fog
ragaszkodni, ill. pontosabban, az abból származó gyümölcsökhöz. Nem
kíván fejlettebb létbe jutni, csupán az érdekli, hogy ezt a világot minél
kényelmesebbé tegye a maga számára. Általában szerfölött kapzsi, s azt
hiszi, soha nem fog semmi sem elveszni abból, amit egyszer már megszer
zett Az ilyen ember irigy a többiekre, és kész megtenni bármily rosszat az
érzékei kielégítése érdekében. Ezért mindig tisztátlan, s nem érdekli, hogy a
pénzét tisztességes vagy pedig tisztességtelen úton szerzi-e meg. Ha sikerül
valami, nagyon boldog, de nagyon letörik, ha munkája nemjár eredménnyel.
Az ilyen cselekvő tehát a szenvedély kötőerejének rabja.
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ayuktalJ, prakrtalJ, stabdhalJ,
sa{ho nai$krtiko '/asa/],
VÍ$ddi dirgha-sütri ca
karta tamasa ucyate

ayuktalJ, -az Írások parancsaival ellentétes; prakrtalJ, -materialista;
stabdhalJ, -önfejű; sa{halJ, -csaló; nai$krtikalJ, -ügyes mások sértegetésé
ben; alasa lJ, - lusta; VÍ$ddi- mogorva; dirgha sütri- halogató; ca-is;
karta-munkás; tamasalJ, -a tudatlanság kötőerejében; ucyate-mondják
-
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FORD ÍTÁ S
Az a munkás pedig, aki mindig az Írások parancsaival ellenkező
munkát végez, materialista, önfejű, csaló, lusta, állandóan mogorva,
halogató és nagyon ért mások megsértéséhez - a tudatlanság kötőerejé
be tartozik.
MAGYARÁZAT
Az Írásokban útmutatást találunk arra, milyen cselekedeteket ajánlatos
végrehajtani, s milyenektöl kell tartózkodni. Akik az Írások tanácsait
figyelmen kívül hagyják, nem ajánlott tettekbe fognak. Ezek általában
materialisták. Az Írások tanácsadását mellőzvén, az anyagi természet
kötőerői szerint dolgoznak. Ezek a munkások nem kedvesek, hanem
általában nagyon alattomosak, és ügyesek mások sértegetésében. Feltűnően
lusták, és még a feladatukat sem végzik el rendesen, azt is későbbre hagyják.
Ezért olyan mogorvák mindig. Nagyon halogatóak, amit más egy óra alatt
megcsinálna, az nekik évekbe telik. Az ilyen munkások a tudatlanság
kötőerejében vannak.
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buddher bhedam dhrtes caiva
gur;atas tri-vidham srr;u
procyamánam ase$e1Ja
prthaktvena dhanafljaya

buddhel) -értelemé; bhedam-különbség; dhrtel;i -határozottságé; ca 
is; eva-bizonyára; gur;atal)-az anyagi temészet kötőerői által; tri
vidham -háromféle; srr;u-halld hát;procyamánam-amint leírom; ase$e
r;a- részletesen; prthaktvena -külön kü lön; dhananjaya-óh, Gazdagság
hódító

-

FORD ÍTÁ S
Óh, Dhanaöjaya, ngyelj, amint részletesen leírom neked az anyagi
természet kötőerői szerinti háromféle értelmet és határozottságot.
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MAGYARÁZAT
Az Ú r, miután megmagyarázta az anyagi természet három kötőereje
szerinti tudást, tettet és cselekvőt, most ugyanilyen módon részletezni fogja a
cselekvő értelmét és határozottságát.
30. VERS
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pravrttim ca nivrttim ca
karyakarye bhayabhaye
bandham mok�am ca yd vetti
buddhi}J sd pdrtha sdttvikl

pra vrttim -szükséges; ca-is; nivrttim -nem kell; kárya - munka; akd
rye-visszahatás; bhaya -félelem; abhaye-félelem nélküliségben; ba
ndham -kötelék; mok�am _.:._ felszabadulás; ca-és; ya-aki; vetti-ismeri;
buddhi}J -értelem; sd-azé; pdrtha -óh, Prtha fia; sáttvikl-a jóság minő
ségében
FORD ÍTÁ S
Ó h, Partba, az illúzió és sötétség varázsa alatt a vallástalanságot

vallásnak, a vallást vallástalanságnak vélő, mindig rossz irányba törekvő
értélem a tudatlanság kötőerejébe tartozik.
MAGYARÁZAT
Az Í rások útmutatásai szerint végzett tetteket pravrtti-riek, azaz végre
hajtandóknak nevezik. Ezzel ellentétes a nivrtti, vagyis az olyan tett, amit
nem szabad elvégezni, mivel az Í rások tiltják. Aki nem ismeri az Í rások
útmutatásait, ill. nem azok szerint él, azt megköti a munka és annak
visszahatása. A megkülönböztető képességgel rendelkező értelem tehát a
jóság minőségében van.
·
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yay<i dharmam adharmam ca
k<iryam c<ik<iryam eva ca
ayath<ivat prajan<iti
buddhi/J s<i p<irtha r<ijasf

yaya-ami által; dharmam -a vallás elvei; adharmam -vallástalanság;
ca- és; karyam-munka; ca-is; akaryam-elkerülendő tettek; eva 
bizonyára; ca-is; ayathavat-mert nem tökéletes; prajanati-ismeri;
buddhil; -értelem; sa-azé; partha-óh, Prtha fia; rajasf-a szenvedély
kötőerejében
FORD ÍTÁ S
Az a tökéletlen értelem, amely nem tud különbséget tenni a vallásos és
az ateista élet, valamint a végrehajtandó és az elkerülendő tettek között,
a szenvedély kötőerejében van, óh, Prtha fia.
MAGYARÁZAT
Az értelem a szenvedély kötőerejében mindig természetellenesen műkö
dik. Az igazi vallást elutasítja, de azt elfogadja, ami a valójában nem is
vallás. A szenvedély minőségében minden vélemény és tett eltér a helyes
iránytól. A szenvedély kötőereje szerinti értelemmel rendelkező a nagy lelket
közönségesnek véli, egy közönséges embert pedig nagy léleknek tekint. Az
igazságot valótlannak találja, a valótlanságot pedig igaznak látja. Minden
tevékenységében egész egyszerűen a rossz utat választja, ezért értelme a
szenvedély kötőerejében van.
32. VERS
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adharmam dharmam iti ya
manyate tamasavrta
sarv<irth<in viparit<ims ca
buddhib s<i partha tamasf

adharmam-vallástalanság; dharmam-vallás; iti-ily módon; ya
amit; manyate-gondol; tamas<i-az illúzió által; avrta-befedett; sarva
arthan -minden dolgot; viparlt<in-rossz irányban; ca -is; buddhib 
értelem; sa-az;partha -óh, Prtha fia; t<imasf-a tudatlanság kötőerejében
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FORD ÍTÁ S
Ó h, Partba, az illúzió és a sötétség varázsa alatt a vallástalanságot
vallásnak, a vallást vallástalanságnak vélő, mindig rossz irányba törekvő
értelem a tudatlanság kötőerejébe tartozik.
33. VERS
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dhrtya yaya dharayate
manal;. prd1Jendriya-kriyal;.
yogenavyabhican·1Jyd
dhrtil;. sa partha sattviki

dhrtya-határozottsággal; yaya-ami által; dharayate -fenntartja; ma
nal;. -az elme; prd1Ja -élet; indriya-érzékek; knyal;. -tettek; yogena - a
yoga-gyakorlatok által; avyabhicdri1Jyd-megszakitás nélkül; dhrtil;. -el
szántság; sa-az; partha-óh, Prtha fia; sattviki-a jóság minőségében
FORD ÍTÁ S
Ó h, Prtha fia, az a rendületlen határozottság, amely a yoga gyakorlása
által marad szilárd, s szabályozza az elmét, az életet és az érzékek
müködését, a jóság minőségében van.
MAGYARÁZAT
Yoga alatt a Legfelsőbb Lélek megértését szolgáló folyamatot értjük. Aki
szilárd határozottsággal horgonyzik a Legfelsőbb Lélekben, elméjét, életét és
érzéki tetteit Őrá összpontosítva, az a Kr�i:ia-tudatban él. Ez a fajta
határozottság a jóság minőségében van.
Az avyabhicari1Jaya szó nagyon fontos, mert arra a személyre utal, aki
a Kr�i:ia-tudat szerint él és tevékenykedik, s akit mas tettek sohasem
vezetnek tévútra.
34. VERS
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yayti tu dharma-ktimtirthtin
dhrtyti dhtirayate 'rjuna
prasarlgena phaltiktirlk$i
dhrtil) sti ptirtha rtijasi
yayti-ami által; tu -de; dharma-ktima-arthtin -vallásért, érzékkielé
gítésért és gazdasági fejlődésért; dhrtya-határozottsággal; dhtirayate
fenntartja; arjuna-óh, Arjuna; prasarlgena -nagy előszeretettel; phala
tiktirlk$i-gyümölcsöző eredményekre vágyva; dhrtil) -határozotts ág; sti
azé; ptirtha-óh, Prtha fia; rtijasi-a szenvedély kötőerejében
FORD ÍTÁ S
Ó h, Arjuna, az a határozottság, amely által szorosan kötődik az
ember a gyümölcsöző eredményhez a vallásban, gazdasági fejlődésben
és érzékkielégítésben, a szenvedély minőségében van.
MAGYARÁZAT
A szenvedély kötőerejének embere a gyümölcsöző eredményekre vágyik
mindig, a gazdasági és vallásos tettekben egyaránt. Érzékeinek kielégítése
egyetlen vágya, s így elméje, élete, valamint érzékei is e cél köré
összpontosulnak.

35. VERS
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yayti svapnam bhayam fokam
vi$tidam madam eva ca
na vimuncati durmedhti
dhrtil) sti ptirtha ttimasi

yayti-ami által; svapnam-álom; bhayam - félelem; fokam -bánat;
vi$tidam -mogorvaság; madam -illúzió; eva -bi zonyára; ca- is; na 
sohasem; vimuncati-felszabadul; durmedhtih -ostoba; dhrtil) -elszánt
ság; sti-azé; ptirtha -óh, Prtha fia; ttimasi-a tudatlanság kötőerejében
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FORD ÍTÁ S

Az az ostoba határozottság pedig, óh, Partba, amely nem képes
túljutni az álmon, félelmen, bánkódáson, mogorvaságon és illúzión, a
tudatlanság kötőerejébe tartozik.
MAGYARÁZAT
Ebből nem szabad arra következtetnünk, hogy a jóság minőségében nem
álmodik az ember. Az álom természetes esemény, amely mindigjelen van, a
jóság, a szenvedély és a tudatlanság kötőerejében is. Ezért, az ebben a
versben említett álom a túl sok alvásra utal. Ezek szerint, aki képtelen
elkerülni a felesleges alvást, az anyagi tárgyak élvezetéből adódó büszke
séget, és mindig az anyagi világ uralkodásáról ábrándozik, egész életét,
elméjét és érzékeit ezzel foglalkoztatva, azt a tudatlanság rabjának vélik.
36-37. VERS
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sukham tv idanim tri-vidham
Sfl)U me bharatar$abha
abhyasad ramate yatra
dul;.khantam ca nigacchati

yat tad agre vi$am iva
paril)ame 'mrtopamam
tat sukham sattvikam proktam
atma-buddhi-prasada-jam
s ukham- boldogságot; tu -de; idanim -most; tri-vidham-háromfélét;
srl)u -halld; me-Tőlem; bharatar$abha-óh, Bharaták legjobbja; abhya
sat- gyakorlás által; ramate- élvez; yatra-ahol; dul;.kha -boldogtalan
ság; antam- vége; ca - is; nigacchati- elnye ri; yat- amit; tat-azt; agre
az elején; vi$am iva -méreghez hasonló; paril)ame-a végén; amrta
nektár; upamam - hasonlatos; tat-az; sukham-a boldogság; sattvikam -
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jóság minőségében; proktam -mondják; alma-önvaló; buddhi-értelem;
prasada-jam -kielégítő

FORD ÍTÁ S
Ó h, Bharaták legkiválóbbja, kérlek, hallj most Tőlem a háromféle
örömről, amit a feltételekhez kötött lélek élvez, s amely néha minden
fájdalmának véget vet. Az eleinte méregnek tűnő öröm, amely végül
nektárédessé válik, s gyakorlása által ráébreszti az embert az önmeg
valósításra - azt a jóság kötőereje szerint valónak nevezik.
MAGYARÁ ZAT

A feltételekhez kötött lélek újra meg újra megpróbálja élvezni az anyagi
boldogságot, ily módon rágva a már megrágottat 1 . Egy tiszta lélek
társaságában azonban megszabadulhat az anyagi béklyóktól. A feltételekhez
kötött lélek mindig az érzékkielégítés valamilyen fajtájával foglalkozik, de a
jó társaság hatására megértheti, hogy az érzékkielégítés körkörös, s ezért
mindig kudarcba fulladó folyamat. Ily módon felébresztheti a szunnyadó,
igazi Kr�1.1a-tudatát, megszabadulhat az anyagi léttől, és az ún. ideiglenes és
ismétlődő boldogságtól.
Annak az embernek, aki törekszik az önmegvalósításra, sok szabályt és
előírást kell követnie, hogy képes legyen az elmét és az érzékeket
szabályozni, illetve elméjét a Legfelsőbbre rögzíteni. Mindezt nagyon nehéz
megtenni. E szabályok olyan keserűnek tűnnek, mint a méreg, de ha az
embernek sikerül követnie őket, és eléri a transzcendentális szintet, akkor
végre megízlelheti az igazi nektárt, és élvezheti az élet valódi örömét.
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1 .) E kifejezés alatt azt értjük, amikor valaki ismételten olyasmivel próbálkozik, amit azelött
már megkísérelt, de eredménytelenül. Ez tehát föleg a kéjböl és az anyagi vágyakból eredö
anyagi boldogság ismétlödö élvezetét jelenti, amit egy már megrágott, ízét és levét vesztett
narancsszelethez hasonlítanak.
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vi!;ayendriya-samyog<id
yat tad agre 'mrtopamam
paril;z<ime Vi$am iva
tat sukham r<ijasam smrtam
vi$aya -az érzékek tárgyai; indriya -érzékek; samyog<it-egyesítéséből;
yat-ami; tat-az; agre-az elején; amrta-upamam -nektári ízű; paril:z<i
me-a végén; vi$am-méreg; iva-mint; tat-az; sukham -boldogság;
rajasam - a szenvedély kötőerejében; smrtam-vélik
FORD ÍTÁ S

Azt az örömöt, amit az ember az érzékeknek az érzéktárgyakkal való
kapcsolatából merít, s ami az elején nektárnak, ám később méregnek
tűnik, a szenvedély minőségébe sorolják.
MAGYARÁZAT
Amikor egy fiatalember találkozik egy fiatal növel, az érzékek arra
késztetik, hogy végigmustrálja a nőt, megérintse, és nemi kapcsolatba lépjen
vele. Eleinte lehet, hogy mindez nagyon kielégítő az érzékek számára, de a
végén, vagyis egy kicsit később már méregnek tűnik: ismét külön élnek, vagy
elválnak, nagy az aggodalom, a bánat stb. Az ilyen érzéki boldogság mindig
a szenvedély kötőerejébe tartozik. Mindenképpen el kell kerülnünk azt a
boldogságot, amely az érzékek és az érzéki tárgyak kombinációjából ered,
mert az az eredete minden szenvedésnek.
39. VERS
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yad agre c<inubandhe ca
sukham mohanam <itmanal:z
nidr<ilasya-pram<idottham
tat t<imasam udahrtam
yat-ami; agre-az elején; ca -is; anubandhe-megkötvén; ca - is;
sukham-boldogság; mohanam -illúzió általi; <itmanal;z -az önvalóé;
nidr<i-alvás; <ilasya -lustaság;pram<ida -illúzió; uttham -terméke; tat
az; t<imasam -a tudatlanság kötőerejében; udahrtam -mondják
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FORDÍTÁ S

Az az öröm pedig, ami kötve és távol tartja az embert az önmegvalósí
tástól, ami az elejétől a végéig illúzió, s alvásból, tunyaságból és
tévhitből születik, a tudatlanság kötőerejében van.
MAGYARÁZAT
Aki a tunyaságban és alvásban leli örömét, az minden bizonnyal a
sötétség kötőerejében van, mint ahogy az is, aki nem tudja, mit kell és mit
nem kell tenni. Aki a tudatlanság kötőerejének rabja, számára minden
illúzió. Boldogságot nem lel sem az elején, sem a végén. A szenvedély
kötőerejében eleinte még talál egyfajta futó örömöt az ember, amit szenvedés
követ később. De a tudatlanságban lévő ember számára egyedül csak
szenvedés létezik elejétől végig.

40. VERS

na tad asti prthivy<im v<i
divi deve$U v<i punal;
sattvam prakrti-jair muktam
yad ebhil; sy<it tribhir gwJail;
_
na -nem; tat-az; asti-van; prthivy<im -az univerzumon belül; v<i
vagy; divi-a felsőbb bolygórendszerben; deve$U-a félistenek között; v<i
vagy;punal;-ismét; sattvam-lét;prakrti-jail; -az anyagi természet hatá
sa alatt; muktam-felszabadult; yat-az; ebhil; -ezáltal; sy<it-lesz; tri
bhil; -a három által; gu!J,ail; -az anyagi természet kötőerői által

FORDÍTÁ S
Nincsen olyan lény, sem itt, sem a felsőbb bolygók félistenei között,
aki mentes lenne az anyagi természet három kötőerejétől.
MAGYARÁZAT
Összegezvén az elmondottakat, az Úr most megemlíti, hogy a három
kötőerő befolyása mindenhol megtalálható az univerzumban.
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brahmal)a-k�atriya-visam
südrdl)dm ca parantapa
karmdl)i pravibhaktani
svabhava-prabhavair gul)ailJ.

brahmal)a-a brahm�ák; k�atriya -a k�atriyák; visam -a vaisyák;
südrd!Jdm - a südráké; ca -és; parantapa -óh, Ellenség-legyőzője; ka
rmdl)i-testek; pra vibhaktani-felosztottak; svabhava-saját természetük;
prabhavaiJ.z -szülötte; gul)aiJ.z -az anyagi természet kötőerői szerint

FORDÍTÁS
Ó h, Ellenség-fenyítője, a brahma�ákat, k�atriyákat, vaisyákat és
südrákat cselekedeteik minősége szerint, az anyagi természet kötőerői
nek megfelelően csoportosítják.
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fomo damas tapal.z foucam
k$dntir arjavam eva ca
}fianam vijflanam astikyam
brahma-karma svabhava-jam

fomal.z -nyugodtság (az elme szabályozása); dama/.1 -az érzékek sza
bályozása; tapaJ.z -vezeklés; foucam -tisztaság; k$dnti/.z -béketűrés; arja
vam -becsületesség; eva -bizonyára; ca -és; jfldnam -bölcsesség; vijfla
nam -tudás; dstikya m -vallásosság; brahma-a brahm�a; karma
kötelessége; svabhava-jam -saját természetéből adódó
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FORD ÍTÁ S

A brahma�ák munkáját az alábbi, természetükből adódó tulajdon
ságok jellemzik: nyugodtság, önfegyelmezés, tisztaság, béketűrés, be
csülesség, bölcsesség, tudás és vallásosság.
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fauryam tejo dhrtir dtik$yam
yuddhe capy apa/ayanam
danam fsvara-bhavas ca
k$dlram karma svabhava-jam

fauryam-hősiesség; teja}J-erő; dhrti}J -elszántság; dtik$yam -lele
ményesség; yuddhe-a csatában; ca-és; api-szintén; apa/ayanam -nem
meghátrálás a csatában; danam -bőkezüség; fsvara -vezetőképesség;
bhava}J -természet; ca-és; k$dtram-a k�atriyáé; karma-kötelesség;
svabhavajam-saját természetéből születő

FORD ÍTÁS
Hősiesség, erő, elszántság, leleményesség, bátorság a csatában,
nagylelkűség és vezetőképesség képezi a k�atriyák feladatát.
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kr$i-gorak$ya-vd1Jijyam
vaisya-karma svabhava-jam
pan"caryatmakam karma
südrasyapi svabhava-jam

kr#-szántás; go -tehén; rak$ya -védelem; vd!Jijya m - kereskedés;
vaisya -vaisya; karma -kötelesség; svabhava-ja m -saját természetéből
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születő; paricarya-szolgálat; atmakam -természetéhez tartozó; karma
kötelesség; südrasya -a südráé; api-is; svabhava:iam-természetéből
adódó

FORD ÍTÁS

A vaisyák természetéböl adódó kötelességét földművelés, tehénvéde
lem és kereskedés, a südrákét pedig a fizikai munka és mások szolgálata
jellemzi.
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sve sve karma!Jy abhirata}J
samsiddhim labhate nara}J
svakarma-nirata}J siddhim
yatha vindati tac chr!Ju

sve-saját; sve-saját; karma1Ji-tetteket; abhirata}J -követvén; sam
siddhim -tökéletességet; /abhate-elér; nara}J-az ember; svakarma
saját kötelességével; nirata}J -lefoglalt; siddhim -tökéletességet; yatha
miképpen; vindati-elér; tat-azt; sr!Ju-halld

FORD ÍTÁ S
Mindenki elérheti a tökélyt saját kötelessége végrehajtásával. Halld
most Tölem, miképpen lehetséges ez!
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yataQ -akiböl; pravrttiQ -kiáradás; bhüttintim -minden élőlényé; ye
na- aki által; sarvam -minden; idam -ez; tatam-áthatott; svakarma
�ti-saját kötelességével; tam-Öt; abhyarcya -imádással; siddhim -tö
kéletességet; vindati-elér; manavaQ-az ember
FORD ÍTÁ S
Ha kötelessége teljesítése közben a mindent-átható Urat, az összes
élőlény eredetét imádja az ember, akkor elérheti a tökéletességet.
MAGYARÁZAT
A Tizenötödik Fejezet írja, hogy minden élőlény a Legfelsőbb Úr töredék
szerves része. Más szóval ez azt jelenti, hogy Isten minden élőlény eredete.
Ezt a Vedtinta-sütra is megerösíti: janmtidy asya yataQ ( 1 . 1 .2.). Tehát a
Legfelsőbb Úr az eredete minden élőnek, s a kétféle energiája, a belső és a
külső által mindent áthat. Ezért a Legfelsőbb Urat az energiáival együtt kell
imádnunk. A Vaigiavák általában a belső energiájával együtt imádják Öt.
Ennek az energiának eltorzult tükröződése a külső energia, amely egy háttér,
de a Legfelsőbb Úr a teljesrész kiterjedésében, mint Paramatma jelen van
mindenhol. Ö a Felsölélek az összes félistenben, az emberben és az állatban.
Ezért tudnunk kell, hogy a Legfelsőbb Úr szerves részeiként kötelességünk
Öt szolgálni és imádni. Ez a vers azt ajánlja, hogy mindenki végezzen teljes
Kr�i:ia-tudatban odaadó szolgálatot az Úrnak.
Mindenkinek meg kell értenie, hogy Hr�Ike$a, az Érzékszervek Mestere
foglalkoztatja öt egy bizonyos fajta munkával, s hogy a tetteinek gyümölcsét
Srt Kr�i:iának, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének imádatára kell
felhasználnia. Ha valaki ily módon, teljesen a Kr�i:ia-tudat szerint gondol
kozik, akkor az Úr kegye által tökéletesen tudatossá válik mindenről. Ez az
élet tökéletessége. Az Úr azt mondja a Bhagavad-gittiban , hogy Ö Maga
szabadítja fel az ilyen bhaktát (te$tim aham samuddhartti ; 1 2. 7 .). Bárki, aki
a Legfelsőbb Urat szolgálja, eléri a legmagasabb tökéletességet, függetlenül
attól, hogy mi a munkája.
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freyan sva-dhanno vigw;a}J
para-dharmat svanu${hitat
svabhava-niyatam kanna
kurvan napnoti kilbi$am
sreyan -jobb; sva-dhanna}J -az ember saját kötelessége; vigw;a}J
tökéletlenül (végzett); para-dhannat-más kötelességénél; svanu$thitat-a
tökéletesen végzettnél; svabhava-niyatam-az ember temészete szerinti;
kanna-munka; kurvan-végezvén; na-sohasem; apnoti-élér; ki/bi
$am - bűnös visszahatás

FORDÍTÁ S
Jobb az embernek a saját kötelességét végeznie, ha hibásan is, mint
hogy elvegye másét, és tökéletesen megcsinálja azt. Az ember saját
természetéhez igazodó, előírt kötelességeit sohasem éri a bűnös vissza
hatás.
MAGYARÁZAT
Az előzőekben már szó volt arról, hogy a brahma1.1a, k�atriya, vaisya és
südra kötelességei az anyagi természet jellemző kötőerői szerint vannak
kiszabva. Tehát az ember foglalkozás szerinti kötelességéről a Bhagavad
gita ír. Mindenki ragaszkodjék a saját munkaköréhez, és ne próbálja másét
végezni. Egy ember, akinek a természetéhez a südra munkakör illik, ne adja
ki magát brahmaQának még akkor sem, ha netalán brahma1.1a családban
született volna. Az ember a saját képességei és természete szerint cseleked
jen, és mindig emlékezzen arra, hogy a Legfelsőbb Úr szolgálatában nem
létezik olyan munka, ami visszataszító lenne. A brahmaQa foglalkozás
szerinti kötelessége minden bizonnyal a jóság minőségében van, de ha valaki
természeténél fogva nincs ebben a kötőerőben, akkor nem szabad egy
brahma1.1a munkáját végeznie. A k�atriya munkaköréhez például oly sok
szörnyű dolog hozzá tartozik: erőszakot kell alkalmaznia, hogy elpusztít
hassa az ellenségeit, néha pedig diplomáciai okokból hazudnia kell. Mindez
szerves része a politikai életnek, ám a k�atriyának mégsem szabad feladnia
soha előírt kötelességét, hogy ahelyett egy brahma1.1a munkáját végezze.
Az ember dolgozzék úgy, hogy munkájával a Legfelsőbb Úr örömét
szolgálja. Arjuna például k�atriya volt, ám mégis habozott felvenni a harcot
az ellenséggel. Viszont, ha a harc Kr�1.1ának, az· Istenség Legfelsőbb Sze
mélyiségének az ügyét szolgálja, akkor nem kell félni a degradálódástól.
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Ugyanez mondható a vaisyák munkaköréről is. Egy kereskedőnek oly
gyakran hazudnia kell a haszon érdekében. Ha nem így tenne, akkor nem
tudna a nyereségre szert tenni. Az üzletemberek sokszor mondják: „Óh,
kedves vevő, magának odaadom ezt a felvásárlási áráért!" Tudnunk kell
azonban, hogy a kereskedő képtelen nyereség nélkül létezni. Ha tehát azt
mondja, hogy az áruját ilyen olcsón, haszon nélkül adja, akkor nyilvánvalóan
hazudik. Ennek ellenére mégsem szabad azt hinnie, hogy mivel a foglal
kozása megköveteli a hazudozást, ezért meg kell válnia tőle, és inkább
brahm�aként kell cselekednie. Ez nem ajánlott. Ha valaki a munkája által
az Istenség Legfelsőbb Személyiségét szolgálja, akkor nem számít, hogy az
illető k�atriya, vaisya vagy südra-e. Néha még a brahm�áknak is kell állatot
ölni, ha olyan áldozatot végeznek, ami megköveteli ezt. Hasonlóan, ha egy
�atriya a kötelessége teljesítése közben, megöli az ellenségét, akkor ezzel
nem von bűnt maga után. Minderről nagyon világosan és részletesen szólt a
Harmadik Fejezet: „Minden embernek Yaj fia, vagyis Vi�l}u, az Istenség
Legfelsőbb Személyisége érdekében kell dolgoznia. Bármi mást is tegyünk
személyes érzékkielégítésünkre, az kötődést fog okozni az anyagi világban."
Végkövetkeztetésül: mindenki a felvett sajátságos kötőerő szerint dolgozzék,
azzal az egyedüli szándékkal, hogy a Legfelsőbb Úr legfelsőbb érdekét
szolgálja.
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sarvarambhti hi do$e1Ja
dhümenagnir ivavrtal}

saha-jam-vele született; karma- munka; kaunteya -óh, Kuntr fia; sa
do$am - hibáva1 ; api-habár; na -sohasem; tyajet-fel kell adni; sarva
tira m bhal}- minden próbálkozást; hi-bizonyára; do$e1Ja- hibáva1; dhü
men a -füsttel; agnil} -tűz; iva - miként; avrtal} - befedett
FORD ÍTÁ S
M int lángot a füst, úgy takar be minden igyekezetet valamilyen hiba.
Óh , Kaunteya, ezért az embernek nem szabad feladnia a természetéből
fakadó munkát még akkor sem, ha az hibákkal teli.
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MAGYARÁZAT
A feltételekhez kötött létben az anyagi természet kötőerői beszennyeznek
minden tettet. Még a brahma1.1ának is végeznie kell olyan áldozatokat,
amelyek szükségessé teszik az állatok leölését. Hasonlóan, bármennyire is
legyen jámbor, a k�atriyának küzdenie kell az ellenséggel, ez alól nem bújhat
ki. A munkája fenntartása érdekében még a becsületes kereskedő is kell,
hogy titkolja néha a nyereségét, s esetleg arra kényszerül, hogy a feketepia
con tevékenykedjen. Ezek a dolgok szükségesek, lehetetlen kikerülni őket.
Még a rossz urat szolgáló sodrának is végre kell hajtania gazdája parancsait,
ha azokat látszólag nem is szabadna megtennie. Mindenkinek folytatnia kell
előírt kötelessége végrehajtását e hiányok ellenére is, mert az a saját
természetéből született. A fenti vers szép példával illusztrálja ezt. Habár a
tűz tiszta, mégis füstöl, de a füst nem teszi tisztátlanná a tüzet. Füstje
ellenére mégis csak a tüzet tartják minden elem közül a legtisztábbnak. Ha
valaki fel akarja adni k�atriya kötelességét, hogy egy brahm31.la foglalkozását
űzze, akkor sincs biztosítéka arra, hogy az új munkakörében nem lesznek
kellemetlen feladatok. Ebből azt a következtetést lehet levorlni, hogy az
anyagi világban senki sem mentesül teljesen a szennyeződéstől. Visszatérve
a tűz és a füst példájára, ami nagyon idevágó: télen, amikor a tüzet kezeljük,
a szemünk és testünk más részei is sokat szenvednek a füsttől, ám a zavaró
körülmények ellenére, a meleg érdekében nem szabad felhagynunk a tűz
használatával. Hasonlóan, az embernek nem szabad megválnia természetes
foglalkozásától csupán azért, mert szembe kell néznie néhány zavaró
tényezővel. Inkább legyen határozott abban a szándékában, hogy az előírt
kötelességével Kr�l).a-tudatban szolgálja a Legfelsőbb Urat. Ez a tökéle
tesség szintje. Ha valaki a sajátos foglalkozását a Legfelsőbb Ú r öröméért
végzi, akkor munkájának minden hibája megtisztul. Amikor az odaadó
szolgálattal összekapcsolt munka eredményei tisztává válnak, az ember
alkalmassá válik az éne megtapasztalására, s ezt hívják önmegvalósításnak.
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asakta-buddhil;t -kötetlen értelem; sarvatra -mindenhol; jita-atma - az
elme szabályozása; vigata-sprhal;t -anyagi vágyak nélkül; nai�karmya
siddhim -a visszahatások nélküli lét tökéletessége; paramam -legfelsőbb;
sannyasena - a lemondott életrend által; adhigacchati-eléri

FORD ÍTÁ S
Az éri el a lemondás legtökéletesebb fokát, aki fegyelmezi érzékeit,
értelmével elrugaszkodik az anyagi dolgoktól, s figyelmen kívül hagyja
az anyagi élvezetet.
MAGYARÁZAT
Az igazi lemondás azt jelenti, hogy az ember mindig a Legfelsőbb Ú r
szerves részének tekinti magát, mert akkor látja, hogy nincsen joga a munka
gyümölcsének élvezetére. Ha ő a Legfelsőbb szerves része, akkor a tetteinek
az eredményeit is Neki kell élveznie. Ez az igazi Kr�i:ia-tudai. Ha valaki
minden tettét a Legfelsőbbnek szenteli, akkor az ilyen mentalitás által
valóban elégedett, boldog emberré válik. Ezt az elmeállapotot hívják
yogarudhá-nak, vagyis a yoga tökéletes szintjének. Ily módon nem kötődik
semmi anyagihoz, s az Ú r szolgálatából adódó transzcendentális boldogsá
gon kívül semmiféle más öröm nem vonzza. A Harmadik Fejezet is
megerősíti: yas tv atma-ratir eva syat ( 3 . 1 7.). Aki az önvalóból meríti
örömét, annak nem kell tartania a tett semmilyen visszahatásától.
A Kr�i:ia-tudatban cselekvő az igazi sannyasi. A sannyásiról úgy tudják,
hogy mentes előző életei minden visszahatásától. Ezt a tökéletességet egy
Kr�i:ia-tudatú ember automatikusan eléri, még az ún. lemondás rendjének
elfogadása nélkül is.
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siddhim prapto yatha brahma
tathapnoti nibodha me
samasenaiva kaunteya
ni�fha jnanasya ya para

siddhim -tökéletességet; praptal;t-elérvén; yatha-miképpen; brahma a Legfelsőbbet; tatha-úgy; apnoti-eléri; nibodha-próbáld megérteni;
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me-Tőlem; samasena -összefoglalóan; eva-bizonyára; kaunteya-óh,
KuntI fia; ni$fha-szintet;jnanasya -a tudásét; ya-amely; para-transz
cendentális

FORD ÍTÁ S
Ó h, Kunti fia, tanuld meg Tőlem, amit most összefoglalok: milyen
módon cselekedve érheti el valaki Brahmant, a tökéletesség legfelsőbb
szintjét.
MAGYARÁ ZAT
Az Ú r leírja Arjunának, miképpen érheti el valaki a legtökéletesebb síkot
csupán a foglalkozás szerinti munkájával, amit kötelességből, az Istenség
Legfelsőbb Személyiségének az érdekében végez. A Legfelsőbb Brahman
szintet tehát úgy éri el az ember, hogy a Legfelsőbb Ú r kielégítése érdekében
lemond munkája eredményéről. Ez az önmegvalósítás folyamata. A tudás
valódi tökéletessége a tiszta Kr�1.1a-tudat elérése, erről szólnak a következő
versek is.
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buddhya visuddhaya yukto
dhrtyatmanam niyamya ca
fobdádfn vi!jayams tyaktva
raga-dve!jau vyudasya ca
vivikta-sevf /agh v-ásf
yata-vak-kaya-manasalJ,
dhyana-yoga-paro nityam
vairagyam samupasritalJ,
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aharikaram balam darpam
kamam krodham parigraham
vimucya nirmama}J santo
brahma-bhüyaya ka/pate

buddhya-értelem által; vifoddhaya-teljesen megtisztult; yukta}J
elfoglaltság; dhrtya-határozottsággal; atmanam -az önvalót; niyamya 
szabályozván; ca-is; fobdadin -kezdve a hanggal; vi$ayan -az érzékek
tárgyait; tyaktva-feladván; raga vonzódást; dve$au -gyűlölettel; vyu
dasya -felhagyott; ca-is; vivikta-sevi-magányos helyen élni; /aghu-<iSi
keveset enni; yata-vak-a beszéd szabályozása; kaya -test; manasa}J
(és) az elme (szabályozása); dhyana-yoga-para}J - a transzban elmélyül
vén; nityam -mindig (napi huszonnégy órán át); vairagyam - lemondásnál;
samupasrita}J-menedéket keresvén; aharikaram -hamis ego; ba/am
(harnis) erő; darpam -(hamis) büszkeség; kamam -kéj; krodham -düh;
parigraham - az anyagi dolgok elfogadásától; vimucya -felszabadulván;
nirmama}J-birtoklásérzet nélkül; santa}J -békés; brahma-bhüyaya -ön
megvalósulttá válni; ka/pate-érti
-

FORD ÍTÁ S
Aki az értelme által megtisztult, elméjét szilárd határozottsággal
fegyelmezi, megvált az érzékkielégítés tárgyaitól, mentes a ragaszkodás
tól és a gyülölettöl, magányos helyen él, keveset eszik, testét és nyelvét
fegyelmezi , mindig transzban van, lemondó, mentes a hamis egotól, az
álhatalomtól, hamis büszkeségtől, kéjtől, dühtől és birtoklásérzettöl,
s békés, az biztosan felemelkedik az önmegvalósítás síltjára.

MAGYARÁZAT
A tudás által megtisztult ember a jóság minőségében tartózkodik, s így
képes elméjét szabályozni, s mindig transzban maradni. Nem vonzódik az
érzékkielégítés tárgyaihoz, ezért nem eszik a kelleténél többet, és szabá
lyozza a test, valamint az elme tetteit. Nem hiszi magát a testének, ezért
nincsen hamis egoja. Arra sem vágyik, hogy anyagi dolgokat gyűjtsön, és a
testét erőssé vagy kövérré tegye. Miután nem testi életfelfogásban él, ezért
hamis büszkeség sem lelhető fel benne. Nagyon elégedett mindennel, amit
Isten kegye által kap, s az érzékkielégítés hiányában sohasem lesz mérges.
Arra sem törekszik, hogy az érzékek tárgyait gyűjtse. Ha teljesen meg
szabadul a hamis egotól, akkor az anyagi dolgokhoz fűződő összes köteléket
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elvágja - ezt a szintet hívják brahma-bhütá-nak vagy brahman-megvalósí
tásnak. Ezen a síkon - mentesen az anyagi életfelfogástól - az ember
békéssé válik, és soha semmi sem fogja zavarni.
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FORD ÍTÁ S
Aki ilyenformán eljutott a transzcendentális síkra, az egyszerre
megvalósítja a Legfelsőbb B rahmant. Sohasem bánkódik, és nem is
vágyik semmire, egyenlő minden élőlénnyel szemben. Ebben az állapot
ban tiszta odaadó szolgálatot ér el É nirántam.
MAGYARÁZAT
Az imperszonalista számára a brahma-bhüta szint elérése, vagyis az
Abszolúttal való eggyé válás a végső cél. De ahhoz, hogy valaki perszona
lista, vagyis tiszta bhakta legyen, még tovább kell lépnie, hogy elérje a tiszta
odaadó szolgálatot. Más szóval ez azt jelenti, hogy aki tisztán, odaadóan
szolgálja a Legfelsőbb Személyt, az már a brahma-bhüta , vagyis az
Abszolúttal való egység felszabadult szintjén van. Az ember képtelen a
Legfelsőbbet, az Abszolútat szolgálni, ha nem vált eggyé Vele. Hogy ezt
jobban megértsük, tudnunk kell, hogy az Abszolút szinten nincs különbség a
szolga és a szolgált között. Ugyanakkor egy magasabb lelki értelembe véve
mégis van eltérés a kettő között.
A materiális létfelfogásban azért van szenvedés, mert az embert az
érzékkielégítés készteti munkára, de az abszolút világban, ahol a lélek tiszta
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odaadó szolgálatot végez, nem létezik szenvedés. A Kr�I,la-tudatú bhakta
semmit sem kíván, és semmin sem bánkódik. Mivel Isten teljes Magában,
ezért a szolgálatában élő, Kr�I.la-tudatú lélek is teljessé válik. Olyan lesz,
mint egy folyó, ami megtisztult minden szennytől. A tiszta bhakta csak
Kr�I,lára gondol, s ezért természetesen mindig örömteli. Teljes az Ú r odaadó
szolgálatában, ezért nem bánkódik semmiféle anyagi veszteségen, de a
nyereség sem befolyásolja. Nem vágyik anyagi élvezetre, mert tudja, hogy
minden élőlény a Legfelsőbb Ú r töredék, szerves része, és ezért örök
szolgája. Az anyagi világbeli különbözőségeket nem veszi figyelembe, mert
az ún. magas pozíció és az alacsony helyzet mind tiszavirág-életű, s
tudvalevő, hogy ezek a mulandó megnyilvánulások nem érdeklik a bhaktát.
Számára az anyagi univerzum legnagyobb személyisége sem jelentősebb a
hangyánál, s nem tesz különbséget a kődarab és az aranyrög között Ez tehát
a brahma-bhüta szint, amit a tiszta bhakta könnyedén elér. Számára a
Legfelsőbb Brahmannal minden tekintetben való eggyé válás pokoli ötletnek
tűnik, mert ez magába foglalja az individuális lét megszűnését. Az anyagi
világ felsőbb bolygóinak, a mennyei létnek az elérését sem tartja többre a
délibáb kergetésénél. É rzékeit képes automatikusan szabályozni, ezért nem
kell tartania tőlük, miként a kitört fogú kígyó is ártalmatlan. Az anyagi
lázban égő ember számára nyomorúságosnak tűnik ez az anyagi világ, míg
egy bhaktának az egész ugyanolyan jó, mint VaikuQtJia, vagyis a lelki világ.
Ezt a szintet az Ú r Caitanya kegye által lehet elérni, aki ebben a korszakban
a tiszta, odaadó szolgálat folyamatát tanította.
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FORD ÍTÁ S
A Legfelsőbb Személyt kizárólag az odaadó szolgálat által lehet
iga zán megérteni, s ha valaki az ilyen odaadás által teljesen tudatossá
vált Istenről, akkor bejuthat az Ö birodalmába.
MAGYARÁZAT
Elmebeli spekuláció révén lehetetlen megérteni Kr�i:iát, az Istenség
Legfelsőbb Személyiségét vagy teljes-rész kiterjedéseit. Más szóval, aki nem
bhakta, az nem értheti meg Ő t. Ha valaki az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének megértésére vágyik, akkor el kell kezdenie a tiszta odaadó
szolgálat végzését egy tiszta bhakta irányítása alatt. Máskülönben az
Istenség Legfelsőbb Személyiségéről szóló igazság mindig rejtve marad
előtte. Az előzőekben már volt szó róla, hogy Kr�i:ia nem nyilvánul meg
bárki előtt (nahariz prakasalJ sarvasya ; 7 .25 .). Kizárólag akadémikus tudás
vagy intellektuális spekuláció által senki sem értheti meg Istent. Ebben az
egyetemen szerzett diplomák sem tudnak segíteni. Egyedül csak az képes
megérteni Őt, aki valóban Kr�i:ia-tudatú, és odaadó szolgálatot végez.
Aki teljesen elsajátítja a Kr�i:iáról szóló tudományt, az alkalmassá válik
arra, hogy behatoljon a lelki királyságba, Kr�i:ia hajlékára. A Brahmanná
válás nem jelenti azt, hogy az ember elveszíti azonosságát. Az odaadó
szolgálat ott is létezik, és ez azt jelenti, hogy nemcsak Isten, hanem hívei is
léteznek. Az ilyen tudás soha, még a felszabadulás után sem szűnik meg.
Felszabadulás alatt azt é rtjük, hogy az ember megszabadul az anyagi
létfelfogástól. A lelki életben is létezik individualitás, vagyis egyéni lét, de ott
tiszta Kr�i:ia-tudatban. Nem szabad félreérteni a vifote („behatol") szót,
mert ez nem arra az imperszonalista elméletre utal, hogy a lélek teljesen
eggyé válik a személytelen Brahmannal. Nem, a vifote a Legfelsőbb Ú r
hajlékába való jutásra utal, ahol az egyéni lélek az Ő társaságában él, és Őt
szolgálja.
Például, ha egy zöld madár beleszáll a zöld erdőbe, ezzel nem válik eggyé
vele, sőt, ezt csak azért teszi, hogy élvezze a fa gyümölcseit. Az
imperszonalisták általában az óceánba ömlő folyó példájával támogatják
elképzelésüket. Lehet, hogy ez örömöt okoz nekik, de a személyes filozófia
követői megtartják azonosságukat, mint a tenger vízi lényei. Az óceán
mélyén oly sok lény él. A tenger megértéséhez nem elég, ha csak a felszínt
látjuk, hanem teljes tudással kell rendelkeznünk a benne élő vízi lényekről is.
Az anyagi felfogástól való felszabadulást követően, vagyis a brahma
bhüta sík elérése után kezdődik az odaadó szolgálat oly módon, hogy az
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ember hall az Ú rról. A hallás folyamata olyannyira hatásos, hogy még ha
nem is érte volna el a brahma-bhüta szintet az ember, ha a Legfelsőbb Ú rról
hall komolyan, akkor automatikusan megtisztul a kapzsiságtól, az érzék
kielégítés vágyától és a többi anyagi szennyeződéstől, s végül eljut erre a
szintre. Minél inkább eltűnik a kéj és a vágy a bhakta szívéből, ezzel egyenes
arányosságban egyre jobban fog ragaszkodni az Ú r szolgálatához. Ez az a
ragaszkodás, ami teljesen megtisztítja minden anyagi szennytől. E tiszta
szinten képes megérteni a Legfelsőbb Urat. Ez a Srimad-Bhagavatam
véleménye is. A bhakti, vagyis a transzcendentális szolgálat tehát még a
felszabadulás után is folytatódik. Ezt a Vedanta-sütra is megerősíti:

apray01;at tatrapi hi drfifam
„A kinyilatkoztatott Í rások szerint az odaadó szolgálat még a felszabadu
lás után is folytatódik." (Vs . 4. 1 . 1 2.) A Srimad-Bhagavatam úgy definiálja
az igazi felszabadulást, mint az élőlény valódi természetének, saját azonos
ságának visszaállítását Az élőlények igazi természetéről már szó volt:
minden lélek a Legfelsőbb Ú r töredék szerves része, ezért az eredeti
természetéhez tartozik az Ú r szolgálata. Ez még a felszabadulás után sem
szűnik meg. A felszabadulás tehát nem a lélek egyéni létének vagy
azonosságának elvesztését, hanem a téves létfelfogástól való megszabadu
lást jelenti.
Tiszta odaadó szolgálata révén a bhakta képes igazán megérteni a
Legfelsőbb Úr transzcendentális tulajdonságait és fenségét A Tizenegyedik
Fejezet is utalt már arra, hogy ezt csakis az odaadó szolgálat által lehet
felfogni. Ez a vers ugyanazt erősíti meg, s hozzáteszi, hogy ezután lehet csak
behatolni az Ő birodalmába.
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kegyembői; avapnoti-eléri; Stisvatam -az örökkévalót; padam - hajlékot;
avyayam -az elpusztithatatlant

FORD ÍTÁ S
Az É n hívem, bár állandóan sokféle tettet végez, az É n védelmem
alatt, kegyem révén eléri örökkévaló és elpusztíthatatlan lakhelyemet.
MAGYARÁZAT
A mad-vyapafrayalJ szó jelentése: a Legfelsőbb Ú r védelme alatt. Hogy
az anyagi szennyeződéstől távol tartsa magát, a tiszta bhakta a Legfelsőbb
Ú r vagy az Ő képviselője, a lelki tanítómester irányítása alatt cselekszik. A
tiszta bhakta számára nincs korlátja az időnek. Mindig, napi huszonnégy
órán át, száz százalékosan az odaadó szolgálatnak él a Legfelsőbb Ú r
útmutatása szerint. Az Ú r nagyon-nagyon kedves a Kr�i:ia-tudatban ennyire
elmélyült személyhez. Az ilyen bhakta a sok nehézség ellenére is végül
Kr�l).a-lokára, Kr�i:ia transzcendentális hajlékára kerül. Az ő bejutása
garantált, ehhez semmi kétség sem fér. Ott, Kr�i:ia transzcendentális
hajlékán semmi sem változik, minden örökkévaló, elpusztíthatatlan és teljes
tudással rendelkezik.
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FORD ÍTÁ S
M inden cselekedetedben csak É nrám bízd magad, s dolgozz m in dig
az É n védelmem alatt! Légy teljesen tudatos Rólam az ilyen odaadó
szolgálatban !
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MAGYARÁZAT

A mikor valaki Kr�i:ia-tudatban cselekszik, akkor nem úgy viselkedik,
mintha a világ ura lenne. Az embernek szolgaként, teljesen a Legfelsőbb Ú r
irányítása alatt kell munkálkodnia. A szolgának nincsen egyéni független
sége, csakis az ura parancsára tevékenykedik. A Legfelsőbb Ú r érdekében
dolgozó szolga nem vágyik a nyereségre, és a veszteségek sem befolyásolják
öt Nagy hittel végzi kötelességét az Ú r parancsai szerint. Most valaki azzal
érvelhetne, hogy Arjuna Kr�i:ia személyes irányítása alatt cselekedett, de mit
tegyünk mi most, amikor Kr�i:ia nincs jelen? A válasz: ha valaki e könyv
alapján, Kr�i:ia utasítása szerint, valamint az Őt képviselő hiteles lelki
tanítómester irányítása alatt cselekszik, akkor az eredmény ugyanaz lesz.
Ebben a versben a szanszkrit mat-paral) szó nagyon jelentős. Arra utal,
hogy az embernek Kr�i:ia örömén és a Kr�i:ia-tudatban végzett munkán kívül
ne legyen más életcélja. Csakis Kr�i:iára gondoljon miközben dolgozik: „E
sajátságos feladat végrehajtására Kr�i:ia kért fel." Ha ily módon cselekszik
az ember, akkor természetes módon Kr�i:iára kell gondolnia. Ez a tökéletes
Kr�i:ia-tudat. Ugyanakkor jusson az eszünkbe mindig, hogy a felelőtlenül
végzett munka eredményét nem szabad felajánlanunk a Legfelsőbb Ú rnak.
Az ugyanis nem fogható fel Kr�i:ia-tudatú, odaadó szolgálatnak. Nagyon
fontos, hogy mindent Kr�i:ia utasításai szerint kell végezzünk. Kr�i:ia
utasításait a tanítványi láncon keresztül, a hiteles lelki tanítómestertöl
tudhatjuk meg. Ezért kell a lelki tanítómester utasításait az élet legfontosabb
kötelességének tekinteni. Ha valaki kapott egy hiteles lelki tanítómestert és
az ö irányítása szerint cselekszik, akkor a Kr�i:ia-tudatú, tökéletes élete
biztosítva van.
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FORD ÍTÁ S

Ha tudatos leszel Rólam, akkor kegyem által túl fogsz jutni a
feltételekhez kötött élet minden akadályán. Azonban, ha nem ilyen
tudatban, hanem a hamis egon keresztül cselekszel - nem hallván
Engem -, akkor elvesztél.
MAGYARÁZAT
A teljesen Kr�i:ia-tudatú embert nem érdeklik túlságosan a létfenntartás
hoz szükséges tettek. Az ostoba képtelen megérteni ezt az aggodalmaktól
való nagy szabadságot. Az Úr Kr�i:ia nagyon intim barátjává válik annak, aki
a Kr�i:ia-tudatban cselekszik. Mindig törődik a barátja kényelmével, teljesen
átadja Magát annak, aki oly odaadóan szolgálja Őt napi huszonnégy órán át
Ezért nem szabad, hogy bárkit is elragadjon a testi életfelfogás hamis egoja.
Az ember hamis módon ne higgye függetlennek magát az anyagi természet
törvényeitől, sem azt, hogy szabadon megtehet bármit, hiszen már a szigorú
anyagi törvények alatt van. A Kr�i:ia-tudatban cselekedvén azonban rögtön
felszabadul, s mentessé válik minden anyagi zavartól. Itt mindenki vésse jól
az emlékezetébe, hogy aki nem aktív a Kr�i:ia-tudatban, azt a születés és
halál óceánjának örvénye visszahúzza. Tulajdonképpen egyetlen egy fel
tételekhez kötött lélek sem tudja, hogy mit kell tenni és mit nem, de a Kr�i:ia
tudatú személy a cselekvés teljes szabadságával rendelkezik, mert belülről
Kr�i:ia, kívülről pedig a lelki tanítómester irányítását élvezi.
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Ha nem cselekszel az utasításaim szerint, és megtagadod a harcot,
akkor tévútra térsz. Természetedböl adódóan amúgy is a jövőben
küzdened kell majd.
MAGYARÁZAT
Arjuna katona, született k�atriya volt a természetéből adódóan, s ezért a
harc a kötelessége volt. Ő azonban megtagadta ezt, attól tartván, hogy bűnös
visszahatásoknak teszi ki magát, ha legyilkolja a tanárait, nagyatyáit és
barátait. Valójában a tettei urának hitte magát, mintha ő irányítaná a munka
jó és rossz eredményét. Arról megfeledkezett, hogy az Istenség Legfelsőbb
Személyisége lokalizált aspektusában, Felsőlélekkéntjelen van minden lény
szívében, s onnan irányítja őket. A testcserét követően az élőlény elfelejti
előző tetteit, de a múltat, jelent és jövőt ismerő Felsőlélek tanúja minden
cselekedetünknek. Ily módon irányít minden élőlényt. Az élőlény azt kapja,
amit megérdemel, és a Felsőlélek irányítása alatt az anyagi energia
Legfelsőbb Ú r utasításai szerint dolgozunk. Az Istenség Legfelsőbb Szemé
lyiségének, vagy az Ő képviselőjének, a lelki tanítómesternek utasítását
senkinek sem szabad figyelmen kivül hagynia. Az Istenség Legfelsőbb
Személyiségének parancsát habozás nélkül végre kell hajtani. Ez garantálja
az ember biztonságát minden körülmény között.
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svabhava-jena kaunteya
nibaddha}J. svena karma!Jd
kartum necchasi yan mohdt
kari$yasy avaSü 'pi tat

sva-bhava-jena -természetedből adódóan; kaunteya-óh, Kunti fia;
nibaddha}J.-feltételekhez kötött; svena-sajátod által; karmal)d-tettek
kel; kartum -cselekedni; na-nem; icchasi-kívánsz; yat-azt; mohdt
illúzióból; kari$yasi-cselekedni fogsz; avafol;.-észrevétlenül; api-még;
tat- azt
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FORD ÍTÁ S
Ó h, Kaunteya, illúziód révén ugyan most megtagadod az utasításaim
szerinti cselekvést, de saját természeted később csak arra kényszerít,
hogy ezt a munkát végezd.
MAGYARÁZAT
Ha valaki megtagadja a Legfelsőbb Úr parancsainak követését, akkor arra
kényszerül, hogy a reá jellemző kötőerő szerint cselekedjék. Mindenki az
anyagi guQák sajátságos kombinációjának varázsa alatt van, és aszerint
cselekszik. De ha valaki önszántából meghódol a Legfelsőbb Ú r vezetése
előtt, az dicsővé válik.
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ísvara}J sarva-bhüt<in<irfz
hrd-dese 'rjuna ti$fhati
bhr<imayan sarva-bhüt<ini
yantr<irüc/.h<ini m<iyay<i

isvara}J-a Legfelsőbb Ú r; sarva-bhüt<in<im -minden élőlényben; hrd
dese-a szívben; arjuna-óh, Arjuna; ti$fhati-lakozik; bhr<imayan
vándorolni kényszerít; sarva-bhüt<ini-minden élőlényt; yantra-gépezet;
<irüc/.h<ini-ilyen helyzetek; m<iyay<i-az anyagi energia varázsa alatt
FORD ÍTÁ S
Ó h, Arjuna, a Legfelsőbb Ú r mindenki szívében jelen van. Ö irányítja
az élőlények vándorlását, akik az anyagi energia teremtette gépezetben
foglalnak helyet.
MAGYARÁZAT
Arjuna nem volt mindentudó, így korlátozott látóképességétől függött
elhatározása is, hogy harcoljon-e vágy ne. Az Ú r Kr�Qa arra tanít, hogy
nemcsak az egyéni lélek létezik, hanem Kr�Qa, az Istenség Legfelsőbb
Személyisége a lokalizált aspektusában, Felsőlélekként jelen van minden
lény szívében, s onnan irányítja őket. A testcserét követően az élőlény
elfelejti előző tetteit, de a múltat, jelent és jövőt ismerő Felsőlélek tanúja
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minden cselekedetünknek. Ily módon irányít minden élőlényt. Az élőlény azt
kapja, amit megérdemel, és a Felsőlélek irányítása alatt az anyagi energia
teremtette test rabjává válik. Amint belekerül egy sajátságos testbe, azonnal
annak feltételei szerint kényszerül cselekedni. A F elsőlélek parancsára az
anyagi természet szabja meg az élőlény sajátságos testét, annak vágyai
alapján. Így, bár a lélek minden testben ugyanaz, a testek között mégis van
különbség, miképpen egy gyorsan robogó versenyautó és egy lassú jármű
között is van különbség. Be kell látnunk tehát, hogy az élőlény nem
független, hanem mindig Isten irányítása alatt van. Ezért sohasem szabad
azt hinnünk, hogy függetlenek vagyunk az Istenség Legfelsőbb Személyisé
gétől, hanem kötelességünk meghódolnunk Őelőtte, miképpen arra a követ
kező vers is utasít.
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tam eva fara1Jam gaccha
sarva-bh<ivena bh<irata
tat pras<id<it par<im s<intim
sth<inam pr<ipsyasi s<isvatam

tam -Előtte; eva-bizonyára; sara1Jam -meghódolás; gaccha-menj;
sarva-bh<ivena -minden tekintetben; bh<irata-óh, Bharata fia; tat-pras<i
d<it- az ö kegye által; par<im -transzcendentálisat; s<intim - békét;
sthqnam -hajlékot; pr<ipsyasi-el fogod érni; s<isvatam-az örökkévalót

FORD ÍTÁ S
Ó h, Bharata leszármazottja, hódolj meg Előtte teljes egészedben l Az
Ö kegye által transzcendentális békéhez fogsz jutni, és eléred a
legfelsőbb, örök lakhelyet.
MAGYARÁZAT
Az élőlénynek meg kell hódolnia a szívében lakozó Istenség Legfelsőbb
Személyisége előtt, s így meg fog szabadulni az anyagi lét minden
szenvedésétől. Ha átadta magát teljesen, akkor nemcsak a szenvedéseknek
vet véget, de végül a Legfelsőbb Istent is el fogja érni.
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A Bhagavad-gft<i Tizenötödik Fejezetének tizenötödik verse mondja: Srt
Kr�l}a mindenki szívében jelen van (sarvasya c<iham hrdi sannivi${al_z).
Ezért a fenti vers felszólítása tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember
hódoljon meg Kr�l}a, az Istenség Legfelsőbb Személyisége előtt Arjuna a
Tizedik Fejezetben már elfogadta Kr�l}át, mint a Legfelsőbbet (param
brahma param dh<ima ). Megértette, hogy Kr�l}a az Istenség Legfelsőbb
Személyisége és az összes élőlény menedéke. Nemcsak a saját, hanem a
nagy tekintélyek, mint pl. Narada, Asita, Devala és Vyasa véleményére is
hivatkozott.
A Védikus Irodalom eképpen ír a transzcendentális világról: tad VÍ$1JO/.z
paramam padam (f!.g Veda 1 . 22.20.). Miután az egész teremtés Isten
birodalma, ezért igazában lelkinek számít még az anyag is, de itt a
paramam padam főleg az örökkévaló lakhelyre, a lelki világra (a Vai
kul}thára) utal.
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iti te jnanam akhyatam
guhy<id guhyataram maya
vimrsyaitad ase$e1Ja
yathecchasi tath<i kuru
iti-ily módon; te -neked; }n<inam-tudást; <ikhy<itam -leírtam; gu
hy<it-a titkosból; guhyataram-a legtitkosabbat; may<i - Általam; vimr
sya -megfontolással; etat- az t; ase$e1Ja teljesen; yath<i- ahogyan; iccha
si-kívánod; tath<i-úgy; kuru -tegyél
-

FORD ÍTÁ S
Íme, kinyilatkoztattam neked a titkok titkát. Fontold meg jól, s aztán
tégy úgy. ahogyan jónak látod r
MAGYARÁZAT
Az Ú r már megmagyarázta Arjunának a brahma-bhütá-ról szóló tudást
A brahma-bhüta szintre jutott ember mindig örömteli, nem bánkódik semmi
felett, és nem is kíván semmit. Ezt a birtokában lévő titkos tudásnak
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köszönheti. Srr Kr�IJ.a azután a Felsőlélekről tanított. Ez is brahman
tudásnak számít, de egy fokkal fejlettebb az előzőnél.
A Bhagavad-gftában az Ú r részletesen kifejtette, miképpen emelkedhet
az ember magasabb szintre. Az Arjunának szóló legfontosabb tanácsa az
volt, hogy hódoljon meg a szívben lakozó Felsőlélek előtt. Az ember a józan
ítélőképességének segítségével egyezzen bele, hogy a Felsőlélek utasításai
szerint fog cselekedni. Ez segíteni fogja abban, hogy állandóan a Kr�l).a
tudatban, az emberi élet legtökéletesebb szintjén maradjon. Arjunát közvet
lenül az Istenség Legfelsőbb Személyisége utasította a harcra.
Az Ú r Kr�IJ.a itt azt mondja Arjunának, hogy cselekedjen a maga
kívánsága szerint. Isten nem szól bele az élőlény csöppnyi függetlenségébe.
Az Istenség Legfelsőbb Személyisége előtti meghódolás nem a Legfelsőbb,
hanem az élőlények érdekében van. Mielőtt ez megtörténne, az embernek
megadatik az a lehetőség, hogy - amennyire értelme megengedi átgondolja a dolgot. Ez a legjobb módja az Istenség Legfelsőbb Személyisé
ge parancsának elfogadására. A parancsok Kr�IJ.a hiteles képviselőjén, a lelki
tanítómesteren keresztül is jöhetnek.
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sarva-guhyatamam bhüyalJ.
SflJU me paramam vacalJ.
Í$fO 'si me dr</,ham iti
tato vak$y<imi te hitam
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sarva-guhyatamam -a legtitkosabbat; bhüyalJ. -ismét; SflJ U -halld;
me-az Enyém; paramam -a legfőbbet; vacalJ. -utasítást; Í$(a/J. -kedves;
asi-vagy; me-Enyém; dr</,ham -nagyon; iti-ily módon; tatalJ. -ezért;
vak$y<imi-beszélni fogok; te-tiéd; hitam-javadat
FORD ÍTÁ S
Mivel kedves barátom vagy, ezért ismét feltárom előtted a tudás
legbizalmasabb részét. Halld hát Tőlem, mert a javadat szolgálja!

Végkövetkeztetés - a tökéletes lemondás

839

MAGYARÁZAT
Az Ú r már megajándékozta Arjunát a titkos tudással, ami a szívben
lakozó Felsőlélekről szól, most pedig a tudás legbizalmasabb részéről, az
Istenség Legfelsőbb Személyisége előtti teljes meghódolásról fog szólni. A
Kilencedik Fejezet végén azt mondta Sn Km1a: „Gondolj mindig Rám!" A
következő versben újra megismétli ezt, kihangsúlyozva a Bhagavad-glta
tanításának lényegét. A közönséges ember képtelen felfogni e tanítás
lényegét, de aki igazán kedves Kr�i:iának, vagyis Kr�i:ia tiszta bhaktája, az
megértheti ezt. A Védikus Irodalom leglényegesebb tanítását az Istenség
Legfelsőbb Személyisége előtti teljes meghódolás képezi. Amit Kr�i:ia ezzel
kapcsolatban mond, az a tudás legfontosabb része, s nemcsak Arjunának,
hanem minden élőlénynek így kellene tennie.
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man-mana bhava mad-bhakto
mad-yajf mari! namaskuru
mam evai(iyasi satyariz te
pratijane priyo 'si m e

man-mana� -gondolj Rám; bhava-legyél; mat-bhakta� -az É n hívem;
mat-yajf-az É n imádóm; mam -Engem; namaskuru-tisztelj; mam 
Hozzám; eva -bizonyára; e(iyasi-jönni fogsz; satyam-igazán; te-neked;
pratijane-igérem; priya� -kedves; asi-vagy; me-Nekem

FORD ÍTÁ S
Gondolj mindig Rám, légy az É n hívem ! Imádj Engem, és ajánld
tiszteleted Előttem; így kétségtelenül el fogsz jutni Hozzám. Ezt
megígérem neked, mert nagyon kedves barátom vagy.
MAGYARÁZAT
A tudás legbizalmasabb része az, hogy az ember legyen Kr�i:ia tiszta
bhaktája, gondoljon mindig Rá, és Őérte tegyen mindent. Nem szabad, hogy
a manapság oktatott folyamatokat követve álmeditálóvá váljunk! Mindig
Kr�i:iára kell gondolni szeretettel, ez az igazi meditálás. Ezért az életünket is
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úgy kell alakítani, hogy képesek legyünk napi huszonnégy oran át Srt
Kr�i:iára gondolni. Ami pedig a cselekvést illeti: legyen minden tettünk
Kr�i:iával kapcsolatos. Az Ú r megígéri, hogy akí ennyire tisztán Kr�i:ia
tudatú, az egészen biztosan vissza fog térni az Ö hajlékára, ahol szemtől
szemben élvezheti az Ö társaságát
E vers azt hangsúlyozza, hogy az ember összpontosítsa gondolatát
Kr�i:iára, a kétkarú, kékes, fuvolázó fiúra, akínek nagyon gyönyörű arca van,
és pávatollat hord a hajában. Ezek a Kr�i:iáról szóló leírások a Brahma
samhitában és más Védikus Irodalomban találhatók. Az ember tehát
rögzítse elméjét az Istenség eredeti formájára, Kr�i:iára. Ne engedje azt sem,
hogy figyelme az Ú r más formáira terelődjék. Az Ú rnak tudvalevőleg sok
formája van (Vi�Q.U, Náráyai:ia, Ráma, Varáha stb.), de a bhakta rögzítse
elméjét arra a formára, ami jelen volt Arjuna előtt is. A tudás legbizalmasabb
részét az elme Kr�i:iára való szögezése jelenti, s ezt azért tárták fel
Arjunának, mert nagyon kedves barátja volt Neki. Más is Kr�i:ia barátjává
válhat, s így elérheti ugyanazt a tökéletességet, mint Arjuna, feltéve, ha
követi az ő nyomdokait.

66. VERS

�14)„qf((•q-iq � � �� 1
3Tt �f �qrq+�) l{�tiQlf'{ in �: l l G.� 1 1
sarva-dharman pan·tyaj'ya
mam ekam foralJam vraJa
aham tvam sarva-papebhyo
mok$ayi$yami ma sucalJ

sarva-dharman - a vallás minden változatát; parityaj'ya - feladván;
mam -Előttem; ekam-egyedül; fora�am -meghódolást; vraj'a -menj;
aham - É n; tvam -téged; sarva -minden; papebhyalJ -bünös visszahatás
tól; mok$ayi$yami-meg foglak szabadítani; ma-ne; sucal} - aggódj

FORD ÍTÁ S
Add fel a vallás minden változatát, s hódolj meg egyedül É nelőttem!
Én megszabadítalak minden bűnös visszahatástól, ne félj 1
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MAGYARÁZAT
Az Úr leírta a különféle vallásos folyamatokat, s egyebek között beszélt a
Legfelsöbbröl (a Brahmanról és a Paramatmáról), a társadalmi élet
osztályairól és rendjeiröl (főleg a sannyasa rendről), a meditációról, az
érzékek és az elme szabályozásáról, valamint a kötődésektől való mentes
ségről szóló tudásról is. Most a Bhagavad-gitát összefoglalva azt tanácsolja
Arjunának, hogy adja fel az eddigiekben ismertetett összes vallási folyama
tot, s hódoljon meg Őelőtte. Ez a lépés meg fogja óvni a kanna minden
visszahatásától, az Úr ezt személyesen szavatolja.
A Nyolcadik Fejezetben elhangzott, hogy egyedül az foghat az Úr Kr�l).a
imádásába, aki már megszabadult az összes bűnös visszahatástól. Ennek
alapján azt hihetné valaki, hogy mindaddig nem hódolhat meg Isten előtt,
amíg meg nem szabadul a kanna visszahatásaitól. Az efféle kételyek
eloszlatása végett Srt Kr�l).a most kijelenti, hogy még ha nem is mentes az
ember a visszahatásoktól, mégis automatikusan megszabadul azoktól, ha
meghódol Előtte. Nincs szükség tehát egyéni erőfeszítésre, ehelyett fogadjuk
el Kr�l).át, az élőlények egyedüli megmentőjeként habozás nélkül, s hódol
junk meg egyedül Előtte hittel és szeretettel.
A bhakti-folyamat szerint az ember csak azokat a vallásos elveket fogadja
el, melyek az Úr odaadó szolgálatához vezetik. Végezheti valaki a szociális
helyzete szerinti kötelességét, de ha ezúton nem jut el a Kr�l).a-tudatig, akkor
minden tette hiábavaló volt. Mindent el kell kerülni, ami nem segíti a Kr�l).a
tudat tökéletes szintjének elérését.
Az ember legyen biztos affelöl, hogy Kr�l).a megvédi öt a problémáktól
minden helyzetben. Nem kell aggódnia a test és a lélek egybetartása miatt,
Kr�l).a gondoskodni fog mindenről. Soha ne gondolja, hogy tud magán
segíteni, inkább ismerje el, hogy Kr�l).a a fejlődése egyetlen alapja. Amint
komolyan nekilát az Úr odaadó szolgálatához teljes Kr�l).a-tudatban,
azonnal megszabadul az anyagi természet minden szennyeződésétöl. Sok
féle vallás és tisztító folyamat létezik, mint pl. a tudás művelése Unána
yoga ), meditáció a nyolcfokú yoga szerint stb., de aki meghódolt Srt Kr�l).a
előtt, annak nem kell törődnie ezekkel. Egyedül a meghódolás megmenti öt a
felesleges idöpazarlástól. Ily módon egyetlen lépéssel is hatalmas fejlődést
tehet, és megszabadulhat minden bűnös visszahatástól.
Az embert Kr�l).a szépséges látványa kell, hogy vonzza. Azért hívják
Kr�l).ának, mert Ö a legeslegvonzóbb. Nagyon szerencsésnek mondható az,
akit elbűvölt a gyönyörűséges, mindenható Srt Kr�l).a. A transzcendenta
listáknak több csoportja van, némelyiket a személytelen B rahman látványa,
másokat Kr�l).a Felsölélek formája, megint másokat pedig az Istenség
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Személyisége vonzza, de az a legtökéletesebb valamennyi közül, aki
Magához Kr�1.1ához, az Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez vonzódik.
M ás szóval, Kr�1.1a teljesen tudatos, odaadó szolgálata a tudás legbizal
masabb része, s ez az egész Bhagavad-gft<i lényege. A karma-yogikat, az
empirikus filozófusokat ( a jiianikat), az a$f<iriga-yogikat és a bhaktákat mind
transzcendentalistáknak hívják, de ezek közül a tiszta bhakta a legjobb.
A sajátságos m<i sucal:z szavak ( „ne félj, ne aggódj, ne késlekedj") nagyon
jelentősek. Lehet, hogy valaki zavarba jön, ha arra gondol miképpen lehet
feladni a vallás összes formáját, hogy azután egyetlen szükségeként meg
hódoljon Kr�1.1a előtt, de tudnunk kell mégis, hogy az ilyen aggodalom
felesleges.

67. VERS

idam te n<itapask<iya
n<ibhakt<iya kadacana
na c<isusrü$ave v<icyam
na ca m<im yo 'bhyasüyati
ida m -ezt; te-neked; na-sohasem; atapask<iya -annak, aki nem mér
tékletes; na-sohasem; abhakt<iya - annak, aki nem bhakta; kad<icana
bárrnikor; na-sohasem; ca-is; asusrü$ave-aki nem végez odaadó szol
gálatot; v<icyam - elmondani; na-sohasem; ca-is; m<im-Rám; yal:z
bárki; abhyasüyati- irigykedik

FORD ÍTÁ S
E zt a meghitt tudást soha nem szabad ismertetni azokkal, akik nem
önfegyelmezettek, nem odaadóak, nem folytatnak odaadó szolgálatot,
vagy irigyek Rám.
MAGYARÁZAT

A tudás legbizalmasab részét nem szabad elmondani azoknak, akik nem
követik a vallás szabályozó elveit, és sohasem akartak Kr�1.1a-tudatú odaadó
szolgálatot végezni, vagy nem szolgáltak egy tiszta bhaktát Főként azokat
kell elkerülni, akik Kr�1.1át történelmi alaknak vélik, vagy irigyek a
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nagyságára. Néha az is előfordul, hogy a Kr�i:iára irigy, démoni emberek,
akik nem a megfelelő módon „imádják" Kr�i:tát, a jó üzlet reményében a
Bhagavad-gitd saját felfogásuk szerinti magyarázását választják foglalkozá
suknak. Aki szeretné igazán megérteni Kr�i:iát, az kerülje el az efféle magya
rázatokat. Az ember mindaddig ne próbáljon magyarázatot fűzni a
Bhagavad-gftához , amíg egy hiteles, tiszta bhakta révén nem értette meg
Kr�i:iát
Tulajdonképpen a Bhagavad-gitd mondanivalóját sem az érzéki emberek
nem képesek felfogni, sem azok, akik szigorúan követik ugyan a Védikus Iro
dalomban lefektetett diszciplinát, de nem bhakták. Sőt még azok sem
érthetik meg Kr�i:iát, akik bhaktáknak tüntetik fel magukat, de nem végeznek
Kr�i:ia-tudatos tetteket. Sokan irigyek Kr�i:iára, mert a Bhagavad-gitában
kifejtette, hogy senki sem egyenlő Vele és senki sem nagyobb Nála, vagyis Ö
a Legfelsőbb. Az ilyen irigy embereknek nem szabad elmondani a
Bhaga vad-gftát, mert úgysem tudják megérteni. A hitetlen személynek
lehetetlen felfognia a Bhagavad-gftd mondanivalóját, vagy Kr�i:tát
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ya idam paramam guhyam
mad-bhakte$V abhidhdsyati
bhaktim mayi pardm krtvd
mdm evai$yaty asamsayal;.

yal;. - aki; idam- ezt; paramam -legfőbb; guhyam -titkot; mat-Tö
lem; bhakle$u-a bhakták között; abhidh asyati -elmagyarázza; bhaktim 
odaadó szolgálatot; mayi-Nálam; param -transzcendentálisat; krtva
végzett; mam -Hozzám; eva-bizonyára; e$yati-jönni fog; asamfoyal;. 
kétség kívül
FORD ÍTÁ S

Aki ezt a legnagyobb titkot a bhaktáknak elmagyarázza, számára az
odadó szolgálat garantált, a végén pedig visszatér Hozzám.
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MAGYARÁ ZAT

Tanácsos, hogy a Bhagavad-gftát egyedül a bhakták között tárgyaljuk,
mert az abhakták sem Kr�Qát, sem pedig a Bhagavad-gftát nem fogják
megérteni. Nem szabad, hogy azok, akik nem fogadják el Kr�Qát, ahogyan Ő
van, és a Bhagavad-gftát, ahogyan az van, saját véleményük szerint
magyarázzák e művet, s ily módon vétkessé váljanak. A Bhagavad-gftát
csak olyan személyeknek lehet elmagyarázni, akik már elfogadták Kr�Qát az
Istenség Legfelsőbb Személyiségeként Ez a téma csak a bhaktákat illeti,
nem pedig az intellektuális spekulálókat Ezért, ha valaki megpróbálja
komolyan ismertetni a Bhagavad-gftát, úgy ahogy az van, fejlődni fog az
odaadó szolgálatban, és eléri a tiszta bhakti szintjét. Ennek eredményeként
egészen biztosan visszatér az őshazába, vissza az Istenséghez.
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na ca tasman manU$Je$U
kascin me priya-krttama}J
bhavita na ca me tasmad
anyai; pnyataro bhuvi

na -sohasem; ca-is; tasmat-ezért; manU$Je$u -az emberiség között;
kafrit-bárki; me -Nekem; pnya-krttama}J -kedvesebb; bha vita-lesz;
na-sem; ca -és; me -Nekem; tasmat nálánál; anya}J más; pnyata
ra}J-kedvesebb; bhuvi-ebben a világban

-

-

FORD ÍTÁ S
Nincs és nem is lesz soha nála kedvesebb szolgám.
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adhye:jyate ca ya imam
dharmyam sam vadam avayol:z
jfiana-yajfiena tenaham
i!f(al:z syam iti me matil:z
adhye:jyate-tanulmányozni fogja; ca-is; yal:z-ő; imam -ezt; dhar
myam -szentelt; sam vadam -párbeszédet; avayol:z-kettőnkét;jfiana -tu
dás; yajfiena -áldozat által; tena-általa; aham -Én; i!f{a/:z -imádott;
syam -leszek; iti-ily módon; me-Enyém; matil:z -vélemény
FORD ÍTÁ S
Kijelentem, hogy aki tanulmányozza ezt a szent párbeszédet, az az
értelmével imád Engem.
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iraddhavan anasüyas ca
sr!Juyad api yo naral:z
so 'pi muktal:z subhal lokan
prapnuyat pu1Jya-karma1Jam

$raddhavan-hívő; anasüyal:z -nem irigy; ca -is; sr!Juyat-hall; api
bizonyára; yal:z-aki; naral:z -ember; sal:z-ő; api-szintén; muktal:z
felszabadult; fobhan-kedvezőeket; /okon -bolygókat; prapnuyat-eléri;
pu1Jya-karma1Jam-a jámbor tetteket végzőkét
FORD ÍTÁ S
Aki pedig hittel és irigység nélkül hallja, megszabadul a karma összes
bűnös visszahatásától, s eljut a jámborok lakta bolygókra.
MAGYARÁZAT

A hatvanhetedik versben az Úr félreérthetetlenül megtiltotta, hogy a
Bhagavad-gitát elmondjuk azoknak, akik irigyek Istenre. Ez a tan tehát csak
a bhaktákat illeti. Néha megtörténik azonban, hogy az Ú r bhaktája nyilvános
előadást tart, ahol nemcsak bhakták a hallgatók. Miért fordulhat ilyesmi elő?
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E versből kiderül, hogy ha nem is bhakta mindenki, azért sokan vannak, akik
nem irigyek Kr�1.1ára, és hiszik, hogy Ő az Istenség Legfelsőbb Személyisé
ge. Az ilyenek, ha egy hiteles bhaktától hallanak az Úrról, azonnal
megszabadulnak a karma minden visszahatásától, és eljutnak abba a
bolygórendszerbe, ahol a jámbor lények lakoznak. Ezért a Bhagavad-gfta
hallása által még az is hozzájut a jámbor tettek eredményéhez, aki esetleg
nem akar tiszta bhakta lenni. Ily módon a tiszta bhakta mindenkinek esélyt
ad arra, hogy megszabaduljon a bűnös visszahatásoktól, és az Ú r bhaktájává
váljon.
Itt a pu1Jya-karma1Jdm szó jelentős, mert a nagy áldozatok végzésére
utal. A bűnös tettektől mentes ember általában jámbor, s könnyen Kr�1.1a
tudatúvá válhat. Azok a jámbor emberek, akik odaadó szolgálatot végeznek
ugyan, de nem tiszták, eljuthatnak a Sarkcsillagra vagy Dhruvalokára, ahol
Dhruva Maharaja lakozik (nagy bhakta, akit az Úr egy teljes bolygóval, a
Sarkcsillaggal ajándékozott meg).
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kaccid etac chrutani partha
tvayaikagre1Ja cetasa
kaccid ajiiana-sanimohal}
pra1Ja${as te dhanaiijaya

kaccit-vajon; etat-ezt; srutam -hallottad; partha -óh, Prtha fia;
tvayá-általad; ekágre1Ja-összpontosított; cetasa-figyelemmel; kaccit
vajon; aj1iána-tudatlan; sanimohal}-az illúzió; pra1Ja${al}-szertefosz
lott; te-tiéd; dhanaiijaya -óh, Gazdagság-elnyerője

FORD ÍTÁ S
Ó h, Pártba, teljes figyelemmel hallgattad-e ezt? S zertefoszlott-e már
illúziód és tudatlanságod, óh, böség meghódítója?
MAGYARÁZAT
Az Ú r Kr�1.1a Arjuna lelki tanítómestereként tevékenykedett, ezért
kötelességéhez tartozott, hogy megkérdezze tanítványát: megértette-e az
egész Bhagavad-gftát a helyes perspektíva szerint. Ha nem, akkor az Úr
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kész bármely rész, sőt az egész Bhagavad-git<i megismétlésére is, ha a
helyzet úgy kívánja. Vitathatatlan tény, hogy ha valaki Kr�Qától vagy az Ő t
képviselő, hiteles lelki tanítómestertől hallja a Bhagavad-gitát , akkor látni
fogja, hogy minden tudatlansága és tévhite eloszlik. A Bhagavad-gitát az
Istenség Legfelsőbb Személyisége beszélte el, tehát ez nem közönséges
könyv, holmi költő vagy regényíró műve. Bárki is legyen, ha olyan
szerencsésnek mondható, hogy ezt a tant Kr�Qától, vagy az Őt képviselő
hiteles lelki tanítómestertől hallhatja, az biztosan kitalál a tudatlanság
sötétjéből, s felszabadul.
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arjuna uv<ica
na${O mohalJ. smrtir /abdh<i
tvat pras<id<in may<icyuta
sthito 'smi gata-sandehalJ.
kari$ye vacanam tava

arjunalJ. uv<ica -Arjuna mondta; na${a/J. -eloszlott; mohalJ. -az illúzió;
smrtilJ. -az emlékezetet; /abdh a -visszanyertem ; tvat-pras<id<it-a Te
kegyed által; may<i- általam ; acyuta -óh, Csalhatatlan; sthitalJ. -helyzet
ben; asmi- vagyok; gata-eltávoztak; sandehalJ.-a kételyek; kari$ye
végre fogom hajtani; vacanam -a parancsot; tava -Tiéd
FORD ÍTÁ S

Arjuna szólt:
Kedves Knqám, óh, Csalhatatlan, tévhitem már eloszlott. Kegyed
által visszanyertem emlékezetem, s most szilárd vagyok, kételyektől
mentes, készen arra, hogy utasításaid szerint cselekedjem.
MAGYARÁZAT
Arjuna az élőlényeket képviseli, s ezek eredeti helyzetéhez tartozik, hogy
a Legfelsőbb Ú r parancsa szerint kell cselekedniük. Az élőlény tehát
önfegyelemre rendeltetett. Srt Caitanya Mahaprabhu azt mondta, hogy az
élőlény igazi természetéből adódóan a Legfelsőbb Ú r örök szolgája. Erről
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megfeledkezvén az anyagi természet rabjává válik. Ha azonban ismét a
Legfelsőbb Ú r szolgálatába fog, akkor Isten felszabadult híve lesz. Az
élőlény tehát az eredeti természete szerint szolga; vagy a mayát, vagy pedig a
Legfelsőbb Urat kell szolgálnia. Ha az utóbbi mellett dönt, akkor természe
tes helyzetében van, de ha az illuzórikus, külső energia szolgálatát választja,
akkor bizonyára az anyagi kötelékekbe bonyolódik. Az élőlény az anyagi
világban illúzió alatt szolgál. Vágyainak és kéjének rabja, ám mégis a világ
urának hiszi magát - ezt hívják illúziónak. Ha véget vet ennek, felszabadul,
önszántából meghódol a Legfelsőbb előtt, s kívánsága szerint cselekszik.
A moha szó nagyon jelentős ebben a versben. Arra utal, ami a tudás
ellentéte. Az igazi tudást az a megértés képezi, hogy minden élőlény az Ú r
örök szolgája. De az élőlény hajlamos azt hinni, hogy ő nem szolga, hanem a
világ ura, mert az anyagi természetet szeretné irányítani. Ezt hívják mohá
nak, vagyis illúziónak. Az illúzió azzal az ajánlattal állítja fel utolsó
csapdáját, hogy az élőlény Isten. Vagyis az élőlény többé nem a feltételek
rabjának, hanem Istennek hiszi magát. Olyannyira buta, hogy nem jön rá: ha
Isten lenne, hogyan is kerülhetett valaha illúzióba? E rre nem gondol. Ez
tehát a maya utolsó hurka. Az illuzórikus energiából úgy lehet kíkerülni,
hogy megértjük Kfg1át, az Istenség Legfelsőbb Személyiségét és beleegye
zünk utasításainak követésébe. Ez pedig az Ú rnak és tiszta bhaktájának
kegye által lehetséges. A bhakta, ha szertefoszlott az illúziója, beleegyezik
abba, hogy a Kr�i:ia-tudatban cselekedjen. A Kr�i:ia-tudat azt jelenti, hogy az
ember Kr�i:ia utasításai szerint cselekszik. Aki a külső, illuziórikus energia
rabja, az nem tudja, hogy a mindentudó, mindent birtokló Legfelsőbb
Személy az igazi Ú r. Az Istenség Legfelsőbb Személyisége kívánsága
szerint képes odaadni bármit egy bhaktának, sőt még Önmagát is. Ö
mindenkinek barátja, de főleg a bhaktáihoz hajlik. Ö az anyagi természet, az
élőlények, valamint a múlhatatlan idő irányítója, s minden fenséges
jellemmel és hatalommal azok teljességében rendelkezik.
Arjuna, miután a Bhagavad-gitát az Istenség Legfelsőbb Személyiségétől
hallotta, megszabadult minden illúziótól. Megértette, hogy Kr�i:ia nemcsak a
barátja, de az Istenség Legfelsőbb Személyisége is. Arjuna tehát valójában
megértette Kr�i:tát. A Bhag,a vad-git<i tanulmányozásának célja Kr�i:ia
megértése. Aki nem ismeri Ot, az illúzióban van, s nem bhakta, hanem a
maya szolgája lesz. A teljes tudást elérő ember viszont természetes módon
meghódol Kr�i:ia előtt. Amikor Arjuna megértette, hogy Kr�i:ia terve a
felesleges népességszaporulat meggátlása volt, akkor beleegyezett, hogy
harcoljon az Ö kérésére. Ismét felragadta hát íját és nyilát, és felkészült,
hogy az Istenség Legfelsőbb Személyiségének utasításai szerint harcoljon.
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1 saiijaya uvaca
ity aham vasudevasya
parthasya ca mahatmanal)
sarfzvadam Ímam QSrQU$Um
adbhutam roma-har$a1Jam

saii}ayal) uvaca - S aiijaya mondta; iti-így; aham-én; vasudevasya
Vasudeváét; parthasya-Partháét; ca -és; mahatmanal)-a két nagy
lelket; sarfzvadam- párbeszéde t; imam-ezt; QSrUU$Um -hallottam; a
dbhutam -csoda; roma-har$a1Jam -égnek álló haj
FORD ÍTÁ S
Sarijaya szólt:
Így hallottam a két nagy lélek, K�l]a és Arjuna párbeszédét. E
mondanivaló olyannyira csodálatos, hogy égnek áll tőle a hajam 1 •
MAGYARÁZAT
A Bhagavad-gita elején Dhrtara*a a titkárától, Saiijayától érdeklődött
afelől, mi történik a kuruk�etrai csatamezőn. Az egész történetet Vyasa,
Saiijaya lelki tanítómestere tárta fel Saiijayának, a szívén keresztül. Ily
módon derült fény a csatatéren történtekre. A dialógus nagyon csodálatos
volt, hiszen ilyen fontos párbeszéd a két nagy lélek között még soha nem
hangzott el, és nem is fog. É s azért is csodálatos, mert az Istenség
Legfelsőbb Személyisége Önmagáról és energiáiról beszélt az élőlény
Arjunának, a nagy bhaktának. Ha Arjuna nyomdokaiba lépünk, hogy
megértsük Kr�1.1át, akkor boldog és sikeres életünk lesz. Saiijaya rájött erre, s
ahogyan érteni kezdte, elmesélte a hallottakat Dhftara�µának.
A végkövetkeztetés az lesz majd, hogy Kr�1.1a és Arjuna megjelenését
mindenhol győzelem kíséri.
1 . ) A lelki extázis egyik jele.
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vyása-prasádác chrutaván
etad guhyam aham param
yogam yogesvarát krp;at
sák$át kathayatal;z svayam

vyasa-prasadát-Vyasadeva kegye által; srutaván - meghallottam;
etat-ezt; guhyam -titkot; aham-én; param-a legfőbb; yogam -miszti
kát; yogesvarát - Yogesvarától, az összes misztika mesterétől; kf$1Ját
Kr�Qától; sák$át-közvetlenül; kathayatal;z -elmondván; svayam -sze
mélyesen

FORD ÍTÁ S
Vyasa kegyéből ezt a legtitkosabb dialógust közvetlenül a misztikák
mesterétől, Kn�ától hallottam, amint személyesen beszélt Arjunával.
,
Á
MAGYAR ZAT
Safljaya lelki tanítómestere Vyasa volt. Sanjaya bevallja, az ő kegyel
mének köszönhető, hogy az Istenség Legfelsőbb Személyiségét megérthette.
Ez annyit jelent, hogy az embernek Kr�Qát nem közvetlenül, hanem a lelki
tanítómester közvetítő közegén keresztül kell megértenie. A guru tiszta
közvetítő, bár az igaz, hogy a tapasztalás közvetlen. Ez a tanítványi lánc
rejtélye. Ha a lelki tanítómester hiteles, akkor tanítványa közvetlenül
hallhatja a Bhagavad-gitát, mint ahogy Arjuna is hallhatta.
A Bhagavad-gltá megmagyarázza a yoga-rendszert: a karma-yogát,
jfiána-yogát és a bhakti-yogát. Sok misztikus és yogl él a világon, de az
összes yoga-folyamat mestere Kr�Qa. Tanítása világosan kifejezésre jut a
Bhagavad-gitában : meg kell hódolnunk Őelőtte. Aki eszerint cselekszik, az
a legfőbb yogI. Ezt erősíti meg a Hatodik Fejezet utolsó versszaka is
(yoginám api sarve$ám ) .
Narada Kr�Qa közvetlen tanítványa és Vyasa lelki tanítómestere volt.
Ezért Vyasa éppen olyan hiteles, mint Arjuna, mivel a tanítványi láncba
tartozik. Safljaya pedig Vyasa közvetlen tanítványa, ezért tanítómestere
kegyelméből érzékei megtisztultak, s közvetlenül láthatta, hallhatta Kr�Qát.
Aki így hallhatja Őt, az meg tudja érteni ezt a legbensőségesebb tudást.
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Kr�i:tát képtelen meghallani az, aki nem fordul a tanítványi lánchoz, mivel
tudása tökéletlen marad, legalábbis a Bhagavad-gft<i megértését illetően.
Tudvalevő, hogy Arjuna kivételesen szerencsés volt, mert Kr�i:iát közvet
lenül hallhatta. Vyasa kegyelméből Safljaya szintén közvetlenül hallhatta az
Urat. Ténylegesen nincs különbség abban, ha közvetlenül Kr�i:iától vagy
pedig a hiteles lelki tanítómesteren keresztül (mint amilyen Vyasa) halljuk
ezt a tanítást.
A lelki tanítómester Vyasadeva képviselője is. Ezért a védikus szokások
szerint a lelki tanítómester születésnapján tanítványai a vydsa-puja („Vyasa
imádata") nevű ceremóniát végzik tiszteletére.
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rdjan samsmrfya samsmrfya
sam vddam imam adbhutam
kefovdrjunayol; pul)yam
hf!iydmi ca muhur muhul;

rdjan -óh, király; samsmrtya -emlékezve; samsmrtya -emlékezve;
sam vddam -az üzenet(re); imam-ez; adbhutam-csodálatos; kesava 
Kesava ( Kr�i:ia); arjunayol; -(és) Arjunáét; pul)yam -jámbor; hr$y<imi
örömöm lelem; ca -szintén; muhul; muhul;-újra meg újra

FORD ÍTÁ S
Ó h, király, amint ismételten visszaemlékezem Ke5ava és Arjuna szent
párbeszédére, az öröm hullámai járnak át újra meg újra.
MAGYARÁZAT
A Bhagavad-gftd meg� rtésének annyira transzcendentális a hatása, hogy
bárki, aki jártassá válik Arjuna és Kr�i:ia párbeszédének tanában, jámbor
lesz, s nem tudja elfelejteni e párbeszédet Ez a lelki élet transzcendentális
jellemzője. Más szóval, aki a Gftát a megfelelő forrástól, egyenesen Kr�i:iától
hallja, az teljesen Kr�i:ia-tudatúvá válik. Ennek eredményeként egyre jobban
felvilágosul, s nemcsak ideig-óráig, hanem minden pillanatban örömmel
élvezi az életet
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tac ca samsmrtya samsmrtya
rüpam atyadbhutam harelJ,
vismayo me mah<in rajan
hr$y<imi ca punalJ, punalJ,

tat-azt; ca-is; samsmrtya -emlékezvén; samsmrtya -emlékezvén;
rüpa m -formát; ati-nagy; adbhutam-csodálatosat; harelJ, -Hariét ( az
Ú r Kr�i;iét); vismayalJ, - a csodálat; me-enyém; mah<in - nagyobb; r<i
jan -óh, király; hr$y<imi-élvezem; ca-is; punalJ, punalJ, -újra meg újra

FORD ÍTÁ S
Ó h, király, az Ú r K �„a formájára emlékezve még nagyobb csodálat
tölt el, örömöm lankadatlan !
MAGYARÁZAT
Ú gy tűnik, Saftjaya Vyasa kegyelméből szintén megláthatta Kr�i:ia
univerzális formáját, amit Arjunának megmutatott Természetesen arrról is
szó volt, hogy Kr�i;ia ezelőtt sohasem nyilvánította ki e formáját. Csak
Arjuna és vele egyidejűleg még néhány nagy bhakta láthatta azt. Vyasa
egyike volt ezeknek. Ö az Úr egyik nagy bhaktája, akit Kr�i;ia hatalmas
avatarjának tartanak. Az univerzális formát Vyasa feltárta tanítványának,
Saftj ayának, aki most emlékezik e csodálatos látványra, és ismételten
örömét leli benne.

78. VERS

yatra yogesvaralJ, k!$1J.O
yatra pdrtho dhanur-dharalJ,
tatra srfr vijayo bhütir
dhruvd nftir matir mama
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yatra -ahol; yogesvarab -Yogesvara, a misztikák mestere; kr�!Jab -az
Úr Kr�i:ia; yatra -ahol; parthab -Partha; dhanur-dharab -az íj és a nyil
hordozója; tatra -ott; frib -bőség; vijayab-győzelem; bhütib -kivételes
hatalom; dhruva-bizonyosan; nitib -erkölcs; matib mama -véleményem
szerint

FORD ÍTÁ S
Bárhol is legyen K�t]a, a misztikák mestere, és Arjuna, a legkiválóbb
íjász, ott biztos a bőség, a győzelem, a rendkívüli erő és az erény. Ez a z
én véleményem.
MAGYARÁZAT
A Bhagavad-gita Dhftarawa érdeklődésével kezdődött A vak király
reménykedett fiai győzelmében, akiket oly nagy harcosok, mint BhI�ma,
Droi;ia és Kari:ia segített Bizakodott benne, hogy a győzelem az ő oldalán
lesz. De a csatamezei jelenet leírása után Saiijaya így szólt a királyhoz:„ Ö n
győzelemre számít, de véleményem szerint ott van minden jószerencse, ahol
Kr�i:ia és Arjuna." Közvetlenül megerősítette, hogy Dhftarawa nem várhat
győzelmet seregétől. A diadal Arjunáékat illette, mert Kr�i:ia velük volt.
Kr�i:ia Arjuna kocsihajtójának a szerepét vállalta, s ez fensége egy másik
megnyilvánulása volt. Kr�i:ia bővelkedik az összes fenséges jellemvonással, s
a lemondás egy ezek közül. Sok példa mutatja, hogy Ő mestere a
lemondásnak is.
A harc ténylegesen Duryodhana és Yudhi�!.hira ügye volt. Arjuna az
idősebb fivére, Yudhi�!.hira érdekében küzdött. S mivel Kr�i:ia is és Arjuna is
Yudhi�!.hira oldalán állt, Yudhi�!ira győzelme biztosítva volt. A csata arra
szolgált, hogy eldöntse, ki fog uralkodni a világon. Saiijaya már előre
megjósolta, hogy a hatalom Yudhi�!.hirára fog szálni. Itt arra is fény derül,
hogy a csata megnyerése után Yudhi�!.hira hatalma egyre jobban kibontako
zik majd, mivel nemcsak igazságos és kegyes, de szigorúan erkölcsös ember
is volt. Például, egy hazug szó sem hagyta el az ajkát egész életében.
Vannak kevésbé értelmes emberek, akik úgy tekintenek a Bhagavad
gitára , mint két közönséges barát csatatéri beszélgetésére. De az olyan
könyv nem lehetne Szent Í rás. Néhányan tiltakozhatnak, mondván: Kr�i:ia
erkölcstelen módon harcra ösztönözte Arjunát. Ám fény derül az igazságra,
s eszerint a Bhaga vad-gita képezi az erkölcsösség legfelső szintjét. Az erre
vonatkozó legfontosabb utasítást a Kilencedik Fejezet harmincnegyedik
verse fogalmazza meg: Az ember gondoljon mindig Kr�i;iára, és legyen az Ő
odaadó bhaktája (man-mana bhava mad-bhaktab ). Minden vallás lényege
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Tizennyolcadik Fejezet

a Kr�i:ia előtti meghódolás (sarva-dharman parityajya ; 1 8 .66.). A
Bhagavad-gftd tételei a vallás és erkölcs legfőbb folyamatát alapozzák meg.
Talán más lelki folyamat is tisztító, s végül ide vezethet, ám az összes vallás
és erkölcsi folyamat a Bhagavad-gftd utolsó utasításában rejlik: „Hódolj
meg Kr�i:ia előtt!" Ez a Tizennyolcadik Fejezet tényleges üzenete.
A Bhagavad-gftaból megérthetjük, hogy a meditáció és az elmebeli
spekuláció az önmegvalósítás egyik folyamata, de a legteljesebb tökéletesség
a Kr�i:ia előtti teljes meghódolás. Ez a Bhagavad-gftd tanításának lényege.
A vall)a�rama-dharma, s a különböző vallásos folyamatok elveinek útja a
tudás bensőséges útjává válhatnak, abban a mértékben, amennyire a vallás
szertartásai bensőségesek, de az embernek mégis kapcsolata van a meditá
cióval (a karma-kd1J<f.á-val) és a tudás művelésével ( ajiiana-kd1J<f.á-val). A
Tizennyolcadik Fejezet lényege és legbizalmasabb utasítása viszont az,
hogy hódoljunk meg teljesen Kr�i:ia előtt, és szolgáljuk Öt.
A Bhagavad-gftd azt is feltárja, hogy a végső Abszolút Igazság Kr�i:ia, az
Istenség Legfelsőbb Személyisége. Az Abszolút Igazságot három fokon,
személytelen Brahmanként, helyhezkötött Paramatmaként és végül az
Istenség Legfelsőbb Személyiségeként (mint Srt Kr�i:ia) valósítják meg.
Ezért az Abszolút Igazságról szóló tökéletes tudás ugyanaz, mint Kr�i:ia
tökéletes ismerete. Ha valaki megértette Kr�i:tát, akkor egyidejűleg a
személytelen Brahmant, a helyhezkötött Paramatmát, valamint az összes
többi transzcendentális aspektust is megismeri. Kr�i:ia megértésével a tudás
összes többi részét is megismeri az ember, mert azok ismeretének szerves
részét képezik.
A Bhagavad-gftd öt fő témáról tanít az Istenség Legfelsőbb Személyi
ségéről ( az fsvaráról), az anyagi természetről (aprakrtiról), az élőlényről (a
jiváról), az örök időről (a kaláról) és a tettekről (a karmáról). Az utóbbi négy
Kr�i:tától, az Istenség Legfelsőbb Személyiségétől függ. Kr�i:ia transzcenden
tális, mert sohasem befolyásolja a külső, anyagi energia, hanem mindig az
örökkévaló, belső energiájában tartózkodik. Külsőleg talán úgy tűnhet, hogy
az Istenség Legfelsőbb Személyisége, az élőlény, az anyagi természet és az
idő különböznek egymástól, de valójában ez nem így van, mert végső soron
semmi sem különbözik a Legfelsőbbtől. Ugyanakkor Ö mégis különbözik
mindig mindentől. Ez az Ú r Mahaprabhu ismertette filozófia: „Felfoghatat
lanul egy és mégis különbözö 1 ." Ez a filozófiai rendszer képezi az Abszolút
Igazságról szóló tökéletes tudást.

1 .) acintya bheddbheda tattva
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Az anyagi energia huszonnégy elemben nyilvánul meg. Az örök idő
befolyásolja a teremtést, amely a külső energia révén ismételten megnyil
vánul ill. megsemmisül.
Az élőlények két csoportra oszthatók: az örökre feltételekhez kötöttekre és
az örökké szabadokra. Megszámlálhatatlanul sok élőlény létezik, s mind
Kr�r:ia parányi, töredék szerves része. A jiva eredeti helyzete szerint tiszta
lélek, a Legfelsőbb Lélek atomnyi részecskéje. Az Ú r szélső energiáját
alkotja, ami más szóval azt jelenti, hogy hajlamos a lelki, de az anyagi
energiával való kapcsolatra is. Az Ú r két ( a belső és a külső) energiája között
van, de miután parányi, szerves része Kr�r:iának, így rendelkezik valamennyi
függetlenséggel is. Ha ezt a megfelelő módon használja, akkor Kr�r:ia
közvetlen irányítása alá kerül, s ily módon visszanyeri normális helyzetét az
örömöt adó lelki energiában.

Ily módon végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad-Bhaga
vad-gitA tizennyolcadik fejezetéhez, melynek címe: Végkövetkeztetés - a
tökéletes lemondás.
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Az idézett irodalom jegyzéke
A Bhagavad-git<i tanítását az összes védikus szaktekintély megerősíti. Az
eredeti Bhagavad-git<i-ban idézett hiteles Í rások jegyzéke az alábbi:
Atharva Veda: 10.8.
Átharvana Upani�ad: 4.9.
Baladeva Vidyabhü�ana művei: 2.6 1 ; 3. 1 4.
Bhakti-rasamrta-sindhu (Rüpa Gosvami): 4. 1 0; 5.2; 5 . 1 1 ; 6. 1 0; 6 . 3 1 ;
7.3; 7. 1 6; 1 1 .5 5 .
Brahma-samhita: 29; 35; 2.2; 3. 1 3; 4. 1 ; 4.5 ; 4.9; 4. 1 2; 6. 1 5 ; 6.30; 7 . 3 ; 7 .7;
8.2 1 ; 9.4; 9. 1 1 ; 1 1 .55; 1 3. 1 4.
Brhad-araqyaka Upani�ad: 2.7; 3 . 1 5; 4.37; 7.29; 1 4.26.
B rhan-naradiya Puraqa: 6. 1 1 - 1 2.
Caitanya-caritamrta (K"qadasa Kaviraja Gosvami): 4 1 ; 2.8; 2.4 1 ; 4.8;
7 .20.
Chandogya Upani�ad: 3 . 1 1 ; 4.9; 9.2; 1 5 . 1 7.
Gopala-pürva-tapani Upani�ad: 6.3 1 ; 6.47; 9. 1 1 .
ifopani�ad: 2. 7 1 .
Katha Upani�ad: 29; 2. 1 2; 2.20; 2.29; 6.34; 7.6; 1 1 .32; 1 3. 1 3; 1 3. 1 6;
1 5. 1 7.
Ku�itaki-brahmaqa Upani�ad: 5 . 1 5 .
Kürma Puraqa: 9.34.
Mahabharata: 2.56; 4. 1 .
Mahanarayaqa Upani�ad: 3 . 1 0.
Maha Upani�ad: 1 0.8.
Maitreyi Upani�ad: 6 . 5 .
Matsya Puraqa: 6.3 1 .
Madhavendra Puri művei: 2.52.
Madhyandi-nayana-sruti: 1 5.7.
Maq<Jükya Upani�ad: 5 . 1 0.
Mok�a-dharma: 1 0.8.
Muq<Jaka Upani�ad: 45; 2. 1 7; 5 . 1 0; 1 4. 3 ; 1 6. 1 1 - 1 2.
Narada-paöcaratra: 6 . 3 1 .
Narayaqa Upani�ad: 1 0.8.
Narayaqiya: 1 2.6-7 .
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Nirukti (védikus szótár): 2.44.
Padma Pur81]a: 2.8; 5 .22; 5.26; 6.8; 7 . 3 .
Para5ara-smrti: 2.32; 1 3.5.
Pauru�a: 1 5. 1 7.
�g Veda: 1 4. 1 6; 1 7 .23-24; 1 8 .62.
S ankaracarya művei: 48; 7 . 3 .
S ik�a�laka: 4 3 ; 6 . 1 .
S ri sri gurv-a�laka (Visvanatha Cakravarti): 2.4 1 .
S rimad-Bhagavatam: 27; 28; 45 ; 1 .28; 1 . 30; 1 .4 1 ; 2.2; 2. 1 7; 2.38; 2.40;
2.46; 2.6 1 ; 3.5; 3. 1 0; 3 . 24; 3.37; 3.40-4 1 ; 4. 1 1 ; 4. 34-35; 5 .2; 5.22;
5 .26; 6 . 1 4; 6. 1 8 ; 6.40; 6.44; 6.47; 7. 1 ; 7.5; 7. 1 8; 7 . 25 ; 9. 1 -2;
1 0. 1 8; 10.20; 1 2. 1 3- 1 4; 1 3.8- 1 2; 1 7 .4.
Svatvata Tantra: 7 .4.
S vetasvatara Upani�ad: 29; 4 1 ; 2. 1 2; 2. 1 7; 2.22; 3.22; 4.9; 5 . 1 3; 6. 1 5 ;
6.47; 7.7; 7. 1 4; 1 1 .52; 1 3. 3 ; 1 3. 1 3; 1 3. 1 5 ; 1 3. 1 8; 1 3.2 1 ; 1 5 . 1 7;
1 6. 1 1 - 1 2.
Taittiriya Upani�ad: 7 . 1 0; 1 3. 1 7; 1 4.27.
Upadesamrta: 6.24.
Varaha Pur81]a: 10.8; 1 2.6-7 .
Vedanta-sütra: 22; 34; 3 . 37; 4. 1 4; 5 . 1 5; 9.2; 1 3.5; 1 5 . 1 4- 1 5 ; 1 8.46; 1 8. 5 5 .
Vi�l]U Pur81]a: 4 1 ; 2. 1 6; 3.9; 1 1 .40; 1 4. 1 6.
Yamunacarya művei: 5 .2 1 .
Yajiiavalkya művei: 6. 1 3- 1 4.
Yoga-sütra (Pataiijali): 6.20-23.

S zójegyzék
A
Acintya-elképzelhetetlen, felfoghatatlan.

Acintya-bhedabheda-tattva-Az Ú r Caitanya „egyidejűleg egy és külön
böző" tantétele, mely megállapítja az Abszolút Igazság felfoghatat
lan,mely egyszerre személyes és személytelen létezését
Acyuta-(szó szerint aki soha nem esik le) csalhatatlan, Kr�1;ta egyik
jellemző tulajdonsága.
Adhibütam-a fizikai természet.
Adhidaivatam-a Legfelsőbb Ú r univerzális formája.
Adhiyajöa-a Felsőlélek, Kr�1;ta kiterjedése minden élőlény szívében.
Adhyatma-cetasa-aki egyedül Km1.ától függ.
Aditi-a félistenek anyja.
Advaita-nem kettős (mutatja - mikor az Ú rra utal - hogy nincs
különbség a teste és Ő Maga között)
Advaitacarya-Az Ú r Caitanya Mahaprabhu négy közvetlen társának
egyike; Maga Mahavi�1;tu.
Agni-a tűz félistene.

Agnihotra-yajöa-tűzáldozat
Ah hnsa -erőszaknélküliség.
Ajam-megszületetlen.

Akarma (nai$karma ) -olyan tett, amelyért a cselekvő nem szenved visszahatást, mivel Kr�1;ta-tudatban hajtotta végre.

Ananta-a végtelen sok fejű kígyó neve, melyen Vi�1;tu pihen.
A11u-atma-a parányi lélek, Kr�1;ta szerves része.
Apana-vapu-az O$f<iriga-yoga által befolyásolt testlevegők egyike; lefelé
halad.

Apara-prakrti-az anyagi energia, az Ú r alsóbbrendű természete.
Apauru�eya-nem emberi alkotás (azaz isteni kinyilatkoztatás).
Arcana-a Mürti-imádás folyamata, vagy minden érzék lefoglalása az Ú r
szolgálatában.

Arca-vigraha-a Legfelsőbb Ú r megtestesülése oly formában, mely látszó
lag anyagból készült, hogy megkönnyítse az újonnan megtért
bhaktáknak az imádatot (Mürti).
Asaöga-elkülönülés az anyagi tudattól.
Asat-ideiglenes.
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rész) misztikus yoga-rendszer, melyet
A�tariga-yoga-(a�/a - 8 + ariga
Pataiijali adott elő a Yoga-sütráiban, és amely nyolc részből áll:
yama, niyama, ásana, pránáyama, pratyáhára, dhárariá, dhyána
és samádhi.
Asura-(a - nem + sura - isteni) démon, olyan ember, aki nem követi az
Írások alapelveit.
Avatara-( szó szerint aki leszáll) az Úr inkarnációja, aki az Írásokban
előre leírt sajátságos misszióval leereszkedik a lelki világból az
anyagi univerzumba.
Avidya-(a - nem, + vidya - tudás) tudatlanság.
Avyakta-megnyilvánulatlan.
-

Á

Ácarya-lelki tanítómester, aki követendő példát mutatva tanít.
Ádityák-Aditi félistennő tizenkét bhakta fia.
Ánanda-a lelki boldogság.
Áryan-az élet fennkölt értékeit ismerő, akinek műveltsége a lelki meg
valósításon alapul.
Ásrama-a lelki. élet négy (brahmacart, grhastha, vanaprastha és sannylisa)
rendjének egyike.
Átma-az önvaló (de néha utalhat a testre vagy az érzékekre is).

B
Bhagavan-(bhaga - bőség + van - birtokolni) az összes bőség
tulajdonosa, amelyek: gazdagság, erő, hírnév, szépség, tudás és
lemondás. A Legfelsőbb Személy jelzője.
Bhakta- Srt Kr�i:ia híve, aki az odaadó szolgálatot (a bhaktit) gyakorolja.
Bhakti-Istenszeretet, amikor az ember a megtisztított érzékeivel szolgálja
az Úr érzékeit.
Bhakti-yoga-a bhakti, azaz a tiszta odaadó szolgálat rendszere, amely
mentes az érzékkielégítéstől, vagy filozófiai spekulációtól.
Bhava-a transzcendentális Istenszeretet bevezető állapota.
Bhima-A Pai:i<fava fivérek egyike.
Bhi�ma-nagy bhakta, a Kuru dinasztia idősebb családtagja.
Brahma-az első teremtett élőlény, a kozmosz teremtője.
Brahma-bhüta-az anyagi szennyeződéstől való függetlenség állapota.
Ebben a helyzetben a bhaktát a transzc. boldogság jellemzi, és a
Legfelsőbb Úr szolgálatával van elfoglalva.
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Brahmacari-a hiteles lelki tanítómester felügyelete alatt álló; cölibátusban
élő tanuló.
B rahmacarya- a szexuális élvezettől való szigorú tartózkodás fogadalma.
Brahma-jijliasa-(ejtsd: brahmadzsigjásza) lelki kérdezősködés az önva
lóról.
Brahmajyoti-(brahma - lelki + jyoti - fény) a Kr�i:ia testéből kiáradó
személytelen ragyogás.
Brahmaloka-Az Ú r Brahma lakhelye.
Brahman- ! . ) a végtelenül kicsiny lélek,
2.) Kr�i:ia mindent átható személytelen aspektusa,
3.) az Istenség Legfelsőbb Személyisége és
4.) a teljes anyagállomány.
Brahma�a-a vari:iárama rendszerben az emberek intelligens osztálya.
Brahma-saóthita-nagyon ősi szanszkrit Í rás, mely Brahma Govindához
szóló imáit tartalmazza. Az Ú r Caitanya fedezte fel újra Dél-India
egyik templomában.
Brahma-sütra-ld. Vedánta-sütra .
Buddhi-yoga-(buddhi - értelem + yoga - összekapcsolás) az odaadó
szolgálat gyakorlata. A Kr�i:ia-tudatban való cselekvés buddhi
yoga , ezért a legmagasabb értelem.


e

Caitanya-caritamrta-Kr�i:iadasa Kaviraja autentikus írása, mely az Ú r
Caitanya tanításait és kedvteléseit írja le.
Caitanya Mahaprabhu-Maga Kr�i:ia inkarnációja, aki a XV. sz.-ban
jelent meg Bengálban, Navadvipa városában. Ö vezette be a Hare
Kr�i:ia mahamantra együttes, széleskörű éneklését É lete a legtöké
letesebb példa volt arra, hogyan kell a Bhagavad-gitá tanítását a
gyakorlatban megvalósítani.
Ca�akya Pa�lJita-nagy vai�i:iava, Candragupta király (Nagy Sándor kortársa) minisztere és tanácsosa.
Ca�lJala-„kutyaevő", az emberi társadalom legalacsonyabb osztálya.
Candra-a Hold félistene.
Candraloka-a Hold.
Caturmasya-mértékletesség fogadalom az év 4 hónapjára, az esős évszak
ideje alatt.
Citi-sakti-(citi - tudás + fakti - erő) az Ú r belső vagy felvilágosító
energiája.
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D
Dasendriya-a tíz érzékszerv: fül, szem, nyelv, orr, bőr, kezek, lábak,
beszéd, végbél nyílás és a nemiszervek.
Devaki-az Ú r Kr�J.la édesanyja. Mielőtt Kr�J.la megjelenne az anyagi
világban, elküldi néhány bhaktáját, hogy azok apjaként, anyjaként
stb. cselekedjenek.
Dharma-az odaadó szolgálat képessége, mely az élőlény alapvető tulajdonsága.
Dharmak�etra- szent zarándokhely.
Dhira-olyan személy, akit nem zavar az anyagi energia.
Dhrtstadyumna-Drupada fia, aki a kuruk�etrai csatamezőn a Pai:i9avák
seregét felállította és vezényelte.
Dhrtara�tra- a Kuruk világtalan apja.
Draupadi-Drupada király lánya, és a Pal).9avák felesége.
Drol}acarya-Arjuna és a többi PaJ.19ava katonai oktatója, és a Kuruk
fővezére a kuruk�etrai csatamezőn.
Drupada-Pal).9ava harcos a kuruk�etrai catamezőn. Lánya, DraupadI a
Pai:i<;Iavák felesége volt, és fia, Dhr�tadyumna rendezte el a
Pai:i<;Iavák katonai falanxát
Duryodhana-Dhftara�µa rosszindulatú fiai közül a legfőbb. A Kuruk
azért akarták a háborút, hogy Duryodhana lehessen a Föld királya.
Dvapara-yuga-a maha-yuga ciklus harmadik korszaka, 864 OOO évig tart.

E

Ekadasi-különleges nap a Kr�J.lára való emlékezés fokozására. Havonta
kétszer (holdtölte és újhold után 1 1 nappal) tartják böjtöléssel,
mantrázással, és az Úr dicsőségéről való hallással.

G

Gandharvák-a felsőbb bolygók énekesei.
Gangesz-szent folyó, amely Vi�l).U lótuszvirág lábától ered, s végigfolyik
az egész univerzumon. A megtisztulás kedvéért ajánlatos meg
fürödni benne.
Garbhodakasayi Vi�l}u-a Legfelsőbb Ú r, Kr�J.la kiterjedése, aki minden
univerzumba behatol, hogy különbözőséget teremtsen.
Garuda- Ú r Vi�l).ut szállító hatalmas sasmadár.
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Gayatrl-transzcendentális vibráció, melyet a lelki megvalósítás végett a
megfelelően minősített kétszer született osztály, a brahmar:iák
vibrálnak.
Godasa-az érzékek szolgája.
Goloka-Kr�r:ia lelki bolygója.
Gosvaml-(go - érzék + svtiml
úr) az érzékek mestere; a lemondott
rendben élő.
Govinda-Kr�r:ia neve: „Aki örömet ad a földnek, a teheneknek és az
érzékeknek."
G rhastha-háztartó élet; aki Isten-tudatos házaséletet él és családját a
Kr�r:ia-tudatban neveli.
Gur]a-szószerint: „kötél"; anyagi tulajdonság, melyből három van: tudat
lanság, szenvedély és jóság.
Gunavatarák-a három megtestülés, akik az anyagi természet kötőerejét
ellenőrzik. Brahmá ügyel a szenvedélyre, Vi� QU a jóságra és Siva a
tudatlanságra.
Guru-szószerint: „szigurú"; a lelki tanítómester.
-

·

H
Hanuman-a híres majom-bhakta, aki a legfelsőbb Úr inkarnációját Rama
candrát szolgálta, és segített Neki legyőzni a démon Rávar:iát
Haridasa Thakura-nagy bhakta, akit az Ú r Caitanya a megtisztelő
namacarya (a Szent Név vibrálásának példás oktatója) címmel
tüntetett ki.
Hirar]yakasipu-nagy ateista, akit Kr�r:ia Nr�imhadeva inkarnációja meg
ölt. Fia a nagy bhakta, Prahláda Mahárája.

1

Indra-az anyagi világ felsőbb (mennyei) bolygók királya.
Indraloka-az a bolygó, ahol Indra lakik.
ISavasya-(ffo - az Ú r + vtisya - irányít, szabályoz) az a felfogás, hogy
mindent az Ú r birtokol és irányít, ezért mindent az Ő szolgálatában
kell használni.
isvara-„irányító". Kr�Q.a paramesvara , vagyis Ő a legfelsőbb irányító.
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J

Janaka-önmegvalósított nagy király, az Úr Ramacandra apósa.
Japa-Isten Szent Neveinek halk vibrálása a 1 08 golyóból alló japalánc
segítségével.
Jiva-Uivatma) a lélek, vagyis az atomnyi élőlény.
Jiiana-(ejtsd: gjána) tudomány. Az anyagijnana nem terjed a testen túlra.
A transzcendentális, tökéletes jnana különbséget tesz a test (az
anyag) és a lélek között, s teljes ismeretet ad az anyagról, a lélekről
és a Legfelsőbb Ú rról.
Jiiana-kal]cJa-a Vedák része, amely az igazság keresésére az empírikus
spekuláció folyamatát alkalmazza.
Jiiana-yoga-a Legfelsőbbel való összekapcsolódás főként empírikus folya
mata, amelyet a mentális spekulációhoz vonzódó végez.
Jiiani-aki ajfiana-yogát műveli.

K
Kala-örök idő.
Kali-az anyagi energiát képviselő félistennő, imádói húst szoktak felaján
lani neki.

Kali-yuga-a nézeteltérések kora, a Maha-yuga ciklusában a negyedik és
utolsó korszak. Most ebben a korban élünk. 432 OOO évig tart,
melyből kb. 5 OOO év már eltelt.
Kalpa-egy nap az Úr Brahma bolygóján.
Karitsa-Kr�i:ia démoni nagybátyja, aki mindig azon fáradozott, hogy
megölje Kr�i:iát.

Kapila-Kr�i:ia egyik avatarja, aki a Satya-yugában jelent meg Devahüti és
Kardama Muni fiaként, és a bhakti-sailkhya filozófiát tanította.
(Van egy ateísta Kapila is, de az nem az Ú r inkarnációja.)
Karal}odakasayi Vi�l}u (Maha-Vi�l}u)-az Ú r Kr�i:ia Vi�i:iu kiterjedése,
akiből az egész anyagi univerzum árad.
Karma- 1 .) az Í rások szerint végrehajtott anyagi cselekedet,
2.) a test fejlődése érdekében végzett cselekedet,
3.) bármely anyagi cselekedet, amely később ellenhatást von maga
után,
4.) az anyagi cselekedeteket követő ellenhatás.
Karma-kal]cJa-a Vedák olyan része, amely a gyümölcsöző cselekedetek
kel foglalkozik, azzal a céllal, hogy a megrögzött materialisták
fokozatosan fejlődhessenek.
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Karma-yoga- 1 .) cselekvés az odaadó szolgálatban,
2.) az olyan személy tettei, aki tudja, hogy Kr�i:ia az élet célja, ám
mégis számít a munkája gyümölcsére.

KarJ]a-Kuntí és a napisten fia, s így Arjuna féltestvére; a Pai:ic;Iavák ellen
harcolt a kuruk�etrai csatamezőn.

Klrtana-A Legfelsőbb Ú r dicsőítése ( általában hangszerekkel, együttesen).

Krpar]a-fösvény ember, akit nem a lelki élet, hanem csak a pénz érdekel.
Kr�J]a·karma-az Ú r Kr�i:ia kedvéért végzett tettek.
Kr�r]aloka-a lelki világ legfőbb bolygója, az Ú r Kr�i:ia lakhelye.
K�ara-„mulandó".
K�atriya-a négy társadalmi osztály (vall)a) egyike, tagjai az adminisztrá
torok és a harcosok.

K�etra-a cselekvések mezeje, a feltételekhez kötött lélek teste.
K�etrajiia-(k,s-etra - mező + jfia
ismerő) a test ismerője. Ez a jelző a
-

lélekre és a Felsőlélekre is utal.
K�lrodakasayl Vi�r]u-Kr�i:ia egyik Vi�i:iu kiterjedése, aki behatol az
univerzum minden atomjába, valamint az élőlények szívébe. Felső
lélekként is ismerik.
Kumarák-négy imperszonalista bölcs, Brahma fiai, akik az Ú r nagy
bhaktáivá és az odaadó szolgálat nagy tekintélyeivé váltak.
Kumbhaka-yoga-a nyolcfokú, misztikus yoga része, a testben áramló
életlevegő teljes leállítása.
Kuntl-Prtha, Arjuna édesanyja, és az Ú r Kr�i:ia nagynénje.
Kuruk�etra-ösidők óta szentnek tartott zarándokhely. Indiában, New
Delhitől É szak-nyugatra található.
Kuruk-Kuru király leszármazottai, de különösen Dhftara�tra 1 00 fia. A
Pai:ic;Iavák szintén Kuru király leszármazottai voltak.
Kuvera-a félistenek kincstárnoka.

L

Lak�ml-a szerencse istennője, az Ú r Vi�i:iu hitvese.
Lila-kedvtelés, időtöltés.
Lilavatara- Kr�i:ia inkarnációja, mint pl.: Matsya, Kürma, Rama, és
Nrsirhha, aki azért száll alá az anyagi világba, hogy bemutassa az
Istenség Legfelsőbb Személyisége lelki kedvteléseit

Loka-bolygó.
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Lokiyaika-a buddhistákhoz hasonló filozófus. Már a Bhagavad-gfta
elbeszélésekor is léteztek. Véleményük szerint az élet csupán az
anyagi elemek bizonyos kombinációja. Carvaka Muni követői.

M
Mahabharata-a világ legterjedelmesebb epikai költeménye, melynek egy
része a Bhagavad-gfta. Vyasadeva a szerzője.
Mahabhüta-(maha - nagy + bhüta - elem) az öt fő anyagi elem: föld,
víz, tűz, levegő, és éter.
Maha-mantra-a Felszabadulás Nagy É neke: Hare Kfgia, Hare Kfgia,
Kr�i:ia ·Kr�i:ia, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Hare Isten Gyönyör-energiájára utal, Kr�i:ia legvon
zóbbat, Rama pedig lelki boldogságot jelent
Mahatma-nagy lélek, aki valóban megértette, hogy Kr�i:ia minden, és ezért
meghódol Őelőtte.
Mahat-tattva- a teljes anyagi energia.
Maha-Vi�qu-ld.: Karai:iodakasayI Vi�i:iu.
Mantra-(man - elme + tra - megszabadítás) tiszta hangvibráció az
elme anyagi hajlamoktól való megszabadítására.
Manu-közigazgatási félisten, az emberiség ősatyja.
Manu-samhita-az emberiség törvénykönyve, amelyet Manu írt.
Manvantara avatara-Manu-inkarnáció. Brahma egy napjában tizennégy
létezik.
Maya-(má - nem + yá - ez) illúzió, Kr�i:ia egyik energiája.
Mayavadi-imperszonalista, azaz személytelen filozófus, aki abban a
hiedelemben él, hogy Isten végsősoron forma és személyiség
nélküli, s hogy a lélek minden tekintetben egyenlő Istennel.
Mukti-felszabadulás az anyagi lét alól.
Muni-bölcs, önmegvalósított lélek.

N

Naiskarma- ld.: Akarma
Nakula-Arjuna legfiatalabb fivére, Sahadeva ikertestvére.
Nanda Maharaja-az Ú r Kr�i:ia nevelőapja.
Narada Muni- SrI Kr�i:ia nagy bhaktája, aki a lelki és az anyagi világban
vándorol és az Ú r dicsőségéről prédikál.
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Naradhama-(szó szerint: „az emberiség legalja") olyan ember, aki lehet,
hogy „művelt" vagy magas pozícióval rendelkezik, ám a vallásos
elveket nem követi.
NarayaQa-Kr�1.1a négykarú kiterjedése.
NirguQa-(nir - nélkül + gw;a - tulajdonság) tulajdonságok nélküli (de
Istennel kapcsolatban csupán az anyagi tulajdonságok hiányára
utal).
Nirmama-tudatosság arról, hogy semmit nem mondhatunk a magunkénak.
Nirv3Qa-az anyagi lét vége.
Nitya-baddha-örökösen feltételekhez kötött.
Nrsiritha-Kr�1.1a egyik avatárja, félig oroszlán, félig emberi formában.

0

Omkara-om-a Kr�1.1át képviselő transzcendentális szó, amelyet a transz
cendentalisták vibrálnak.
Om-tat-sat-a három transzcendentális szó amelyet a brahma1.1ák vibrálnak
a Legfelsőbb kielégítésére a védikus himnuszok éneklése vagy az
áldozatok felajánlása közben.

p

Parlca-mahabhüta-az öt anyagi elem: föld, víz, tűz, levegő és éter.
PiiQ<Javák-Pa1.1c,iu király öt fia: Yudhi�l}tira, Arjuna, Bhima, Nakula és
Sahadeva.
PiiQ<Ju- Dhrtara�µ-a egyik öccse, aki korán meghalt
Parag-iitmii-az érzéki élvezetekhez vonzódó lélek.
Paramaharitsa-szószerint: „a legkiválóbb hattyú", az Istent megvalósított
bhakták legmagasabb osztálya.
Paramiitmii-a Felsőlélek, a Legfelsőbb Úr lokalizált aspektusa minden
élőlény szívében.
Param Brahman-a Legfelsőbb Brahman, az Istenség Személyisége, Srt
Kr�1.1a.
Param-dhiima-a lelki világ örök bolygói.
Parampara-a tanítványi lánc, melyen keresztül alászáll a lelki tudomány.
Para-prakrti-az Úr felső, lelki energiája, természete.
Pariisara Muni-nagy szent, Vyasadeva apja.
Parasuriima-az Úr Kr�1.1a avatarja, aki azért jelent meg, hogy csatabárd
jávai szétzúzza a züllött k�atriya rendet.
Pa�aQ<Ji-ateista, aki Istent és a félisteneket ugyanarra a szintre helyezi.
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Pataöjali-az a�fariga-yoga nagy szaktekintélye és a Yoga-sütrák szerzője.
Pavitram-tiszta.
Pitrfoka-az elhunyt ősök bolygója.
Prajipati- 1 . ) az élőlények ősnemzője,
2.) az Úr Brahma.
Prahlida Maharaja-az Úr Kr�l).a nagy bhaktája, akit Kr�l).a megvédett
démoni apjától.
Prakrti- természet ( szó szerint „az alárendelt"). Két prakrti van, az
apara- ( az anyagi természet) és a para-prakrti (a lelki természet,
vagyis az élőlények). Az Istenség Legfelsőbb Személyisége mind
kettőt irányítja.
Priqa-az életlevegő.
Praniva omkira-ld.: Omkara.
Praqayima-a légzésfolyamat szabályozása ( az a�fariga-yoga egyik gya
korlata).
Prasidam-a Kr�l).ának felajánlott étel, ami lelki jellege révén megtisztítja a
fogyasztóját
Pratyag-atma-az anyagi vonzódástól megtisztult lélek.
Pratyahara-visszavonulás az érzéki tevékenységektől (az a�fariga-yoga
egyik fokozata).
Prema-Istenszeretet, az élet legmagasabb tökéletessége, a Vedák ötödik s
egyben végső célja.
Prtha-(KuntI) Pá.l).QU király felesége, a Pál).<;iavák édesanyja és az Úr
Kr�l).a nagynénje.
Puraká-a lélegzés egyensúly állapota.
Puriqák-tizennyolc kötetü mű történelmi leírásokkal erről, és más
bolygókról.
Pürqam-teljes.
Puru�am-a legfelsőbb élvező.
Puru�avatira-Kr�l).a elsődleges Vi�l).U kiterjedései, akik az anyagi univer
zum teremtését, fenntartását és rombolását bonyolítják le.

R

Rajo-guqa-az anyagi természet szenvedély kötőereje.
Rak�asa-emberevö démon.
Rama - 1 .) az Abszolút Igazság neve, „a végnélküli gyönyör", 2.) Kfg1a
egyik avatárja, Srt Ramacandra, a tökéletes király.
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Rasa-az élőlények eredeti kapcsolata Istennel, ötféle léltezik:
1 .) semleges (sdnta-rasa ),
2.) szolgai (ddsya-rasa ),
3.) baráti (sdkhya-rasa ),
4.) szülői (vdtsalya-rasa ) és
5.) intim szeretői (mtidhurya-rasa ).
Ravana-hatalmas démon, aki elrabolta Sitát, Rama hitvesét, s akit ezért az
Úr Rama elpusztított.
Recaka-az egyensúly állapota, melyet úgy lehet elérni, hogy a kilélegzett
levegőt a belélegzett levegőbe ajánlják.
Rüpa Gosvami-Vrndavana hat lelki vezetőjének a legfőbbje, akit az Úr
Caitanya Mahaprabhu arra hatalmazott fel, hogy alapítsa meg és
terjessze a Kr�Qa-tudat filozófiáját
·

s

Sabda-brahma-a Vedák és az Upani$adok utasításai.
Sac-cid-ananda vigraha-(sat - örök lét + cit
tudomány + dnanda gyönyör + vigraha - forma) A Legfelsőbb Úr örökkévaló, tudással
és gyönyörrel telített formája.
Sadhaka-a felszabadulásra alkalmas jelölt
Sadhu-szent ember, bhakta.
Sagu�a-tulajdonságokkal rendelkező (Istennel kapcsolatban a lelki tulajdonságokra utal).
Sahadeva-Arjuna egyik öccse, Nakula ikertestvére.
Samadhi-transz, elmerülés az Isten-tudatban.
Samana-vayu-belső testlevegő, amely az egyensúllyal kapcsolatos. A test
öt levegőjének egyike, az ll${driga-yoga célja ezek szabályozása.
Sanatana-örök.
Sanatana-dhama-az örök lakhely, a VaikuQtha bolygók a lelki világban.
Sanatana-dharma-az élőlény örök vallása: a Legfelsőbb Úr odaadó szolgálata.
Sanatana Gosvami-a vrndavani hat GosvamI egyike, Rüpa GosvamI
fivére.
Sanatana-yoga-örökkévaló lelki tettek (odaadó szolgálat).
Saökaracarya-az Ú r S iva egy inkarnációja, aki a VIII. sz.-banjelent meg,
hogy az imperszonalista filozófiát propagálja. Ezt abból a célból
tette, hogy eltörölje a buddhizmust Indiában, és visszaállítsa a
Vedák tekintélyét
-
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Siókhya- 1 .) a bhakti-yoga folyamata, melyet az Ú r Kapila írt le a
Srrmad-Bhaga vatam -ban. 2.) A test és lélek analítikus tanulmá
nyozása.
Saókirtana-yajöa-a Kali korszak ajánlott áldozat folyamata; az Istenség
Legfelsőbb Személyisége Nevének, hírének és kedvteléseinek
együttes dicsőítése.
Sannyasa-a lemondott életrend, amikor az ember teljesen eláll minden
érzékkielégítéstől, s egyedül Kr�l).a-tudatú tetteket végez.
Sarasvati-a tudás félistennője.
S astra-kinyilatkoztatott Í rás.
Sattva- az anyagi természet jóság kötőereje.
Satya-yuga- a maha-yuga négy korszaka közül az első. Bölcsesség,
vallásosság és erény a jellemzői, s 1 728 OOO évig tart
Sita-Kr�l).a egyik inkarnációjának, az Úr Ramacandrának a felesége.
S iva-a tudatlanság kötőerejével és az anyagi univerzum lerombolásával
megbízott személyiség.
Smaraqam-a Kr�l).ára való állandó emlékezés (az odaadó szolgálat kilenc
folyamatának egyike).
Smrti-a művelt és tiszta bhakták által szerkesztett Í rás.
Soma-rasa-a Holdon fogyasztott mennyei bor.
S ravaqam-hallás az autentikus forrástól ( az odaadó szolgálat első és
legfontosabb folyamata).
Srimad-Bhigavatam-Vyasadeva műve, a Vedanta-sütra természetes
magyarázata, amely Srt Kr�l).a kedvteléseit írja le.
S ruti-a közvetlenül Isten által kinyilatkoztatott Í rások.
Sthita-dhira-muni-(sthita
szilárd + dhira
zavartalan + muni
bölcs) a Kr�l).a-tudatban szilárd bölcs, akit nem háborgat az anyagi
természet.
S udra-a négy vafl).a utolsó osztálya, a dolgozó.
S ukadeva Gosvami-Vyasadeva fia, a Srzmad-Bhagavatam elbeszélője.
Sukham-anyagi boldogság, öröm.
Sukrtina-jámbor személy, aki engedelmeskedik az Í rások szabályainak és
hűséges a Legfelsőbb Úrhoz.
Surabhi-Kr�l).aloka tehene, határtalan mennyiségű tejet ad.
Suryaloka-a Nap.
Svadharma-egy személy sajátságos kötelessége a vallásos elvek szerint, a
felszabadulás érdekében.
Svami-aki képes szabályozni az elméjét és az érzékeit; a lemondott
életrend tagja.
-

-

-
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Svargaloka-a mennyei bolygók, a félistenek lakhelyei.
Svariipa-(sva - saját + rüpa - forma) az élőlény eredeti helyzete, az Úr
odaadó szolgálata.
Svariipa-siddhi-az élőlény eredeti helyzetének tökéletessége.
Syamasundara-(syama - fekete + sundara - nagyon gyönyörű) az Úr
Kr�i:ia eredeti formájának neve.

T
Tamo-gui]a-az anyagi természet tudatlanság kötőereje.
Tapasya-a nehézségek önkéntes elfogadása a lelki életben való haladás
érdekében.
Tattvavit-az Abszolút Igazság három arculatának ismerője.
Treta-yuga-egy maha-yuga ciklusban a második korszak. 864 OOO évig
tart
Tulasi-Kr�i:ia kedvenc cserjéje, aki növény teste ellenére nagy bhakta.
Leveleit Kr�i:ia lótuszvirág lábának ajánlják.
Tyaga- lemondás az anyagi tudattal véghezvitt cselekedetekről.

u

Uccail]srava-a tejóceán köpülésekor a nektárból született ló.
Udana-vayu-az a�{ariga-yoga légzőgyakorlataival szabályozott életle
vegő, amely felfelé halad.
Upani�adok-a Vedák filozofiai részei, 108 van belőlük, mint pl. fsa, Kena
stb.

v

Vaibhasikák-a buddhistákhoz hasonló filozófusok osztálya, akik már
akkor is léteztek, mikor Kf�i:ia elmondta a Bhagavad-gitát. Úgy
vélik, hogy az élet az anyagi elemek esedékes kombinációjának a
terméke.
Vaiku!]tha-( szó szerint: aggodalom nélkül) a lelki világ örök bolygója.
Vairagya-elkülönülés az anyagtól és az elme lelkiekkel való elfoglaltsága.
Vai�i]ava-Vi�QU ( Kr�i:ia) hívője.
Vaisya-a vari:ia harmadik, kereskedelemmel és gazdasággal foglalkozó
osztálya.
Vanaprastha-visszavonult élet, melyben az ember elhagyja otthonát és
egyik szent helyről a másikra vándorol, s felkészül a lemondott
éle trendre.
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Varaha-az Úr Kr�l).a hatalmas vadkan megtestesülése.
Vasudeva-Az Úr Kr�l).a édesapja.
Vasudeva- 1 .) „Vasudeva fia", az Úr Kr�l).a,
2.) a tiszta jóság állapota, amely felülemelkedik az anyagi kötőerő
kön és amelyben megérthetjük a Legfelsőbb Urat.
Vedanta-sütra-(brahma-sütra ) Vyasadeva filozófiai műve, a Vedák vég
következtetése.
Vedák-a négy Védikus Irodalom (J!.g, Yajur, Sama ésAtharva ), valamint
kiegészítéseik, a Pur<i1J.ák, a Mahabharata , a Vedanta-sütra stb.
Vibhu-atma-a Felsőlélek.
Vibhüti-Kr�l).a fensége, ami által az egész anyagi megnyilvánulást irá
nyítja.
Vijrianam-sajátságos ismeret a lélek eredeti helyzetéről és a Felsőlélekkel
való kapcsolatáról.
Vikarma-nem autentikus, bűnös tett, amely ellenkezik a védikus elvekkel.
Virata·rüpa-ld.: Visva-rupa.
Vi�qu-a mindent-átható Istenség Személyisége, aki behatol az anyagi
teremtésbe.
Vi�qu-tattva-Kr�l).a megszámlálhatatlan elsődleges vagy Vi�l).u-kiterje
dése.
Visvakosa-ősi szanszkrit értelmező szótár.
Visva-rüpa-(virata-rupa) az Úr Kr�l).a univerzális formája.
Vivasvan-a jelenlegi napisten. Kr�l).a neki is elbeszélte a Bhagavad-gitát
kb. 1 20 millió évvel ezelőtt.
Vrndavana-Kr�l).a transzcendentális kedvteléseinek színhelye. Ma is
létező falu, Delhitől kb. 200 km-re délre található.
Vyana-vapu-az U$f<iriga-yoga által szabályozott belső testlevegők egyike,
az összehúzódást és a kiterjedést működteti.
Vyasadeva-a múlt legnagyobb filozófusa, Vi�l).U irodalmi képességének
felhatalmazott inkarnációja. Ő írta a Vedákat, a Pur<il].ákat, a
Mahabharatát, a Vedanta-sütrát stb.
Vyasa-puja-a lelki tanítómester imádata.

y

Yajria-( ejtsd: jagja) áldozat.
Yajriesvara-„az áldozatok Ura", az Úr Kr�l).a egyik neve.
Yak�a-kísérteties, démoni lény, a félisten Kuvera híve.
Yamaraja-az a félisten, aki megbünteti a bűnös élőlényeket haláluk után.

S zójegyzék
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Yamuniiciirya-az egyik hiteles tanítványi lánc, a S rI-sampradáya nagy
lelki tanítómestere.
Yasodii-az Ú r Kr�i:ia nevelőanyja.
Yasoda-nandana-Yasoda kedvence, Kr�i:ia.
Yoga-összekapcsolódás a Legfelsőbbel.
Yoga-miiyii-az Úr belső energiája, mely elrejti Őt az abhakták elől.
Yogiirü4ha-a yoga legmagasabb szintje.
Yogiiruruk�a-a yoga kezdő szintje.
Yoge5vara-„az összes misztika mestere " , Kr�i:ia egyik neve.
Yudhi�!hira-az öt Pái:i<;lava-testvér legidősebbike.
Yuga-az univerzum négy ( Satya, Tretá, Dvápara és Kali) korszakának
egyike.
Yugiivatiira-az Ú r inkarnációja, aki a négy yuga mindegyikében meg
jelenik, hogy ismertesse a yuga-dharmát, vagyis a korszak előírt
önmegvalósítási folyamatát.

S zanszkrit Kalauz
Magánhangzók

1: i i i 3' u
lfl ! � e � ai alt

37{ a 3TI a

� rh

(anusvara)

:�

�ü � r �f
o

�) au

(visarga)

Mássalhangzók

Gutturális:

'fi

Palatális:

� ca

� cha

� ja

Cerebrális:

� �a

� <ja

Dentális:

a la

?) i ha

Labiális:

q pa

'fi pha

i( ha

Félhangzó:

� ya

Sziszegő hang:

� sa

As pi ráta:

�

ka

kha

� tha

� ha

rr ga

� da

{ ra

� la

q �a

ff sa

'EJ gha

� na

" jha

5f iia

G

01 i:ia

9ha

'Cf dha

l{ bha

;:J na

iJ ma

Cf va

S ' aposztróf (hiányjel)

A számjegyek a következök:
o -0

� -1 � -2 � -3

A magánhangzók kiejtése:

a
a

-

mint a magyar a
megfelel a magyar á betűnek
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i i
u
rr-

mint a magyar i betű
mint a magyar í betű
mint a magyar u betű
mint ri a karika szóban
mint rí a rímel szóban
1
mint 1 r-vel együtt ( lr)
e
mint a magyar e
ai
mint ai a bogarai szóban
o
mint a magyar ó
au
mint au az autó szóban
m
(anusvara) - zengő orrhang (mint n a francia bon szóban)
I} (visarga)
befejező h hang: az al} aha-, az il} i hi-ként ejtendő
-

-

-

-

-

-

-

-

-

A magánhangzókat a következöképp csatoljuk a mássalhangzókhoz:

fi "t i � u �ü :r E f ...._ e � ai ) o T au
Például:
tfi ka tfi t ka Ai ki tti"t ki � ku � kü
� k:r � kf. � ke CJi kai �íl' ko �T� kau
fa

�

e.

.....

�

Ha a mássalhangzón nincs más jel, akkor magába foglalja az „a"
magánhangzót.
A virama jel arra utal, hogy a befejezö magánhangzó elmarad:
helyett k 'fi
pl. ka tfi
.....

A mássalhangzók kiejtése a következő:
k - mint a magyar k
kh - mint kh a Kheopsz szóban
g
mint a magyar g
gh
mint gh a Gh ana szóban
ri - mint n a magyar ing szóban (hálul, a nyelv hegyével képzett n)
c
mint a magyar cs
ch - mint cs és h együtt
-

-

-
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j
jh
ii
t
th
4
4ha

-

mint dzs la ndzs a szóban
mint dzs és h együtt
mint a magyar ny
mint a magyar t (de cerebláris)
mint t és h együtt (de cerebláris)
mint a magyar d (de cerebláris)
mint d, h és a együtt (de cerebláris)
mint m a (mintha r-t akarnánk mondani, de na lesz belőle, cerebláris)
mint magyar t , de foghoz préselt nyelvvel
mint t és h együtt, de foghoz préselt nyelvvel

-

-

-

-

-

Q

-

t
th

-

-

-

d
dh
n
p
ph
b
bh
m
y
r
v

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

s

�
s
h

mint magyar d , de foghoz préselt nyelvvel
mint d és h együtt, de foghoz préselt nyelvvel
mint magyar n, de nyelvvel a fogak között
mint a magyar p
mint p és h együtt ( nem f)
mint a magyar b
mint b és h együtt
mint a magyar m
mint a magyar j
mint a magyar r
mint a magyar v
(palatális) szájpadláson képzett s, mint a német sprechen szóban
(cerebrális) a nyelv csúcsával képzett hang, mint sh az angol shine
szóban
mint a magyar sz
mint a magyar h

-

-

-

-

-

Két vagy több mássalhangzó összekapcsolva általában egy sajátos
formát alkot, például ka + �a =
k�a; ta + ra
tra

�

=

S('

A szanszkritban nincs sem kemény szótaghangsúlyozás, sem pedig
szünet egy sorban a szavak között, csupán rövid és hosszú (kétszer
olyan hosszú, mint a rövid) szótagok folyékony váltakozása. A hosszú
szótagok azok, amelyek magánhangzói hosszúak (a, i, ü , e, ai, o, au),
vagy amelyek rövid magánhangzóit egynél több mássalhangzó követi
(beleértve az anusvarát és viSargát). A hehezve ejtett mássalhangzók
(mint kha és gha) egyes mássalhangzónak számítanak.

Versmutató
A
abhayam sauva-samsuddhi}J
abhisandhaya t u phalam
abhito brahma-nirvar;am
abhylislid ramate yatra
abhylisa-yoga-yuktena

16. I
17.12
5.26
1 8.36
8.8

ligamlipayino 'nitya}J
aghliyur indriyarlima}J
agnir jyotir aha}] fokla}J
aham adir hi devlinlim
aham adis ca madhyam ca

2. 1 4
3. 1 6
8.24
10.2
10.20

abhylisa-yogena tatai]
abhyasena tu kaunteya
abhyase 'py asamartho 's i
abhyuuhanam adharmasya
abhrama-bhuvanal /okai]

1 2.9
6.35
1 2. 10
4.7
8.16

aham
aham
aham
aham
aham

10.20
10.33
9.24
9. 1 6
7.6

licaraty litmana}J sreya}J
licliryli}J pitara}J putrli}J
licliryam upasarigamya
licaryan mlitulan bhratrn
acaryoplisanam faucam

1 6.22
1 .33
1.2
1 .26
1 3.8

aham sarvasya prabhava}J
aham tvlim sarva-plipebhya}J
aham vaisvlinaro bhütvli
ahariklira iliyam me
aharikaram balam darpam

10.8
1 8.66
15.14
7.4
16.18

acchedyo 'yam adahyo 'yam
adesa-kale yad danam
adharmabhibhavlit kr$r;a
adharmam dharmam iti yli
adhas ca mülany anusantatani

2.24
1 7.22
1 .40
1 8.32
1 5 .2

aharikaram balam darpam
aharikara-vimü<}hatmli
lihlirli rajasasye${1i}J
lihliras tv api sarvasya
ahimsli samatli tu${i}J

1 8.53
3.27
1 7.9
1 7.7
10.5

adhas cordhvam prasrtas tasya
adhibhütam ca kim proktam
adhibhütam k$aro bhava}J
adhi${hlinam tathli kartli
adhi$fhliya manas cayam

1 5.2
8.1
8.4
18.14
1 5.9

ahimsli satyam akrodha}J
aho bata mahat-plipam
lihus tvlim f$aya}J sarve
airlivatam gajendrlir;lim
qjanatli mahimanam tavedam

16.2
1 .44
10. 1 3
10.27
1 1 .41

adhi-yajria}J katham ko 'tra
adhiyajlio 'ham evátra
adhylitma-jriána-nityatvam
adhylitma-vidya vidyánlim
adhye$yate ca ya imam

8.2
8.4
13.12
10.32
1 8.70

ajrianam cábhijatasya
ajrianenavrtam jriánam
ajrias cásraddadhánas ca
ajo nitya}J sásvato'yam purlir;a}J
ajo 'pi sann avyayátmli

1 6.4
5.15
4.40
2.20
4.6

li<}hyo 'bhijanavlin asmi
áditylinám aham vi$fJU}J
adrna-pürvam hr$ito 'smi dnfvá
adve${á sarva-bhütlinlim
ády-antavanta}J kaunteya

16. 1 5
10. 2 1
1 1 .45
1 2. 1 3
5 .22

akarmar;as ca boddhavyam
ákhyáhi m e k o bhavlin ugra-rüpa}J
akirtim capi bhütlini
ak$aram brahma paramam
ak$arlir;ám akáro 's mi

4. 1 7
1 1.31
2.34
8.3
10.33

883

atmli gu<}akesa
evlik$aya}J kala}J
hi sarva-yajrilinlim
kratur aham yajria}J
krtsnasya jagata}J
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amdnitvam adambhitvam
ami ca tvám dhrtará${rasya putrdl;
ami h i tvdm sura-sarigha vifonti
amrtam caiva mrtyus ca
anádi-madhyántam ananta-viryam

1 3. 8
1 1 .26
1 1 .21
9. 1 9
l l.19

apha/dká1Jk$ibhir yajrial;
aphaláká1Jk$ibhir yuktail;
apha/a-prepsund karma
api ced asi pápebhyal;
api cet sudur-dcáral;

1 7. 1 1
17. 1 7
1 8.23
4.36
9 . 30

anádimat param brahma
anáditván nirgu!Jalvdt
ananta devefo jagan-nivdsa
anantas cdsmi ndgánám
anantavijayam rája

1 3. 1 3
1 3.32
l 1 .37
10.29
l.16

api trailokya-rájyasya
aprakaso 'pravrttis ca
aprdpya mdm nivartante
aprápya yoga-samsiddhim
aprati${ho mahá-bdho

l . 35
1 4. 1 3
9.3
6.37
6.38

ananta-virydmita-vikramas tvam
ananya-cetdl; satatam
ananyás cintayanto mdm
ananyenaiva yogena
anapek$a/; sucir dak$a/;

1 1 .40
8. 1 4
9.22
1 2.6
12.16

dpüryamá!Jam aca/a-prali${ham
árto jijridsur arthárthi
drusuk$or muner yogam
asad ity ucyate pdrtha
asakta-buddhil; sarvatra

2.70
7. 1 6
6.3
1 7 . 28
1 8.49

andrya-ju${am asvargyam
andSino 'prameyasya
andfrital; karma-phalam
andtmanas tu Salrutve
aneka-bdhüdara-vaktra-netram

2.2
2. 1 8
6. 1
6.6
l l.16

asaktam sarva-bhrc caiva
asaktir anabhi$varigal;
asakto hy dcaran karma
asammü</.hal; sa martye$U
asamfoyam maha-bdho

13.15
1 3. 10
3. 1 9
10.3
6.35

aneka-citta-vibhrántdl;
aneka-divyábhara!Jam
aneka-janma-samsiddhal;
aneka-vaktra-vayanam
anena prasavi$yadhvam

16.16
l l . 10
6.45
l l . 10
3.10

asamsayam samagram mdm
asamyatátmand yogal;
dsd-pdfo-fotair baddhál;
asástra-vihitam ghoram
asatkrtam avajriátam

7. 1
6.36
1 6. 1 2
1 7. 5
1 7.22

anicchann api vdr$1Jeya
aniketal; sthira-matil;
ani${am inam mifram ca
anityam asukham /okam
annád bhavanti bhütdni

3.36
12.19
1 8. 1 2
9.33
3.14

asatyam aprali${ham te
asau mayá hata/; fotrul;
áscaryavac cainam anyai; SflJOli
ascaryavat pasyati kascit enam
asito devalo vyásal;

1 6.8
1 6. 1 4
2.29
2.29
10. 1 3

anta-ka/e ca mdm eva
antavanta ime dehál;
antavat tu pha/am le$dm
anubandham ksayam himsdm
anudvega-karam vakyam

8.5
2. 1 8
7.23
1 8.25
1 7. 1 5

asmákam tu viSi${d ye
afocydn anvafocas tvam
afraddadhándl; puru$d
afraddhayá hutam dattam
dsthital; sa h i yuktálmá

1 .7
2. 1 1
9.3
1 7. 28
7.18

anye c a bahaval; sürál;
anye sárikhyena yogena
anye tv evam �anantal;
apdne juh vari prd!Jam
aparam bhavato janma

1.9
1 3.25
1 3.26
4.29
4.4

ásurfm yonim ápanndl;
ásvásayámása ca bhftam enam
asvatthal; sarva-vrk$á1Jám
asvatthámá vikarnas ca
a.SVattham enam suvirü</.ha-mülam

1 6 . 20
1 1 .50
10.26
1 .8
1 5. 3

aparaspara-sambhütam
apare niyatáhárdl;
apareyam itas tv anyam
aparyáptam rad asmákam
apasyad deva-devasya

1 6.8
4.30
7.5
l.10
l l.13

atattvárthavad alpam ca
atha cainam nitya-játam
atha cet tvam aharikdrdl
atha cet tvam imam dharmyam
atha cittam samádhatum

1 8.22
2.26
1 8.58
2.33
1 2.9
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athaitad apy asakto 's i
atha kena prayukto 'yam
athavd bahunaitena
athavá yoginám eva
atha vyavasthitán dn/vá

1 2. 1 1
3.36
1 0.42
6.42
1 .20

bahriny adrna-prirvá1Ji
bahu-sákhá hy anantás ca
balam balavatám cdham
bandham mok$alil ca yá vetti
bandhur dtmdtmanas tasya

1 1 .6
2.4 1
7. 1 1
1 8.30
6.6

átmaiva hy átmano bandhu}J
atmany eva ca santunalJ
átmany evátmaná tU$/alJ
átma-sambhávitá}J stabdha}J
átma-samstham mana}J krtvd

6.5
3. 1 7
2.55
16.17
6.25

báhya-sparie$V asaktcitmcI
bhqjanry ananya-manasa}J
bhaktim mayi param krtvá
bhakto 'si m e sakhá ceti
bhaktyá mám abhijcináti

5.2 1
9. 1 3
1 8.68
4.3
1 8.55

átma-samyama-yogágnau
átmaupamyena sarvatra
átma-vantam na karmd1JÍ
atma-vasyair vidheydtmd
ato 'smi loke vede ca

4.27
6.32
4.41
2.64
15. 18

bhaktyá tv ananyayá sakya}J
bhavámi na cirát pártha
bhaván bhf$mas ca kar1Jas ca
bhavanti bhává bhritánám
bhavanti sampadam daivrm

1 1 .54
1 2.7
1 .8
1 0. 5
1 6. 3

bhavápyayau hi bhritdnám
bháva-samsuddhir ity etat
bhavaty atyáginám pretya
bhavi$Yá1JÍ ca bhritdni
bhavitá na ca me tasmát

1 1 .2
1 7. 1 6
18.12
7.26
1 8.69

atra Srirá mahe$VáSá
atyeti tat sarvam idam viditvá
avácya-vadams ca bahrin
avqjánanti mdm mri<}há
avápya bhrimáv asapatnam rddham

1 .4
8.28
2.36
9. 1 1
2.8

avibhaktam ca bhrite$U
avibhaktam vibhakte$U
avinasi tu tad vid<Jhi
ávrtam jtiánam etena
avyaktádini bhutáni

13.17
1 8.20
2. 1 7
3.39
2.28

2.35
bhaydd ratJád uparatam
bhi$ma-dro1Ja-pramukhata}J
1 . 25
bhf$mam evábhirak$antu
1.11
bhf$mO drotJalJ srita-putras tathasau 1 1 .26
2.44
bhogaisvarya-prasaktánám

avyaktád vyaktayah sarvá}J
avyattá hi gatir du}Jkham
avyaktam vyaktim ápannam
avyakta-nidhanány eva
avyakto 'k$ara ity kara}J

8.18
1 2.5
7.24
2.28
8.21

bhoktáram yajtia-tapascim
bhrámayan sarva-bhritáni
bhruvor madhye prá1Jam ávesya
bhumir ápo 'nalo váyu}J
bhutijate te tv agham pápá}J

5 .29
1 8. 6 1
8. 1 0
7.4
3. 1 3

avyakto 'yam acintyo 'yam
ayane$U ca sarve$U
ayathdvat prqjánáti
ayati}J iraddhayopeta}J
áyudhánám aham vqjram

2.25
1.11
1 8.3 1
6.37
10.28

bhrita-bhartr ca tqjjtieyam
bhrita-bhávana bhuteia
bhuta-bhávodbhava-kara}J
bhuta-gráma}J sa eváyam
bhrita-grámam imam krtsnam

13.17
1 0. 1 5
8.3
8.19
9.8

áyu}J sattva-balárogyaayukta}J káma-káre1Ja
ayukta}J prákrta}J stabdha}J

1 7.8
5.12
1 8.28

B

bhuta-bhrn na ca bhuta-stha}J
bhrita-prakrti-mok$am ca
bhutcini yánti bhutejyálJ
bhuya eva mahá-báho
bhuya}J kathaya trptir hi

9.5
1 3.35
9.25
1 0. 1
10. 1 8

bahavo jtiána-tapasa
4. 10
bahir antas ca bhutánám
13.16
bahudaram bahu dalil$(rá-karálam 1 1 .23
bahrinám janmandm ante
7. 1 9
bahuni me vyatrtdni
4.5

bfjam mám sarva-bhutáncim
brahma-bhuta}J prasannátmá
brahma-<aryam ahimsá ca
brahmágnáv apare yqjtiam
brahmaiva tena gantavyam

7. 1 0
1 8.54
17.14
4.25
4.24
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brtihma1Ja-k$atriya-vistim
brahmti1Jam ifam kamaltisanabrtihmalJtiS tena vedtis ca
brahmalJO hi prati${htiham
brahmalJy tidhtiya karmtilJÍ

1 8.41
1 1.15
1 7.23
1 4.27
5 . 10

dehi ityam avadhyo 'yam
dehino'smin yathti dehe
deü ktile ca ptitre ca
devti apy asya rüpasya
deva-dvija-guru-prtijlia-

brahmtirpalJam brahma havi/.!
brahma-sütra-padais caiva
brhat-sáma tathti stimntim
buddhau faralJam anviccha
buddher bhedam dhrtes caiva

4.24
1 3.5
10.35
2.49
1 8.29

devtin bhávayatánena
devtin deva-yajo ytinti
dharma-k$elre kuru-k$elre
dharma-samsthápanápantirthtiya
dharmtiviruddho bhüte$U

3. 1 1
7.23
1.1
4.8
7. 1 1

buddhir buddhimattim asmi
buddhir jlitinam asammohal.z
buddhi-yogam uptifritya
buddhi-yukto jahtitiha
buddhyá viiuddhayti yukal.z
buddhyti yukto yayti ptirtha

7.10
10.4
1 8. 5 7
2.50
1 8.5 1
2.39

dharme na${e kutam krtsnam
dharmytiddhi yuddhtic chreyo 'nyat
dhtirtarti$(rti ralJe hanyul.z
dhtirtarti$[rasya durbuddhel.z
dhr$fadyumno virá{as ca

1 .39
2.3 1
1 .45
1 .23
1.17

e
calicalam h i manal.z kn1Ja
ctitur-varlJyam mayti Sf${am
catur-vidhti bhajante mtim
cetasti sarva-karmtilJÍ
chandtimsi yasya parlJtini

6.34
4. 1 3
7.16
1 8. 5 7
15.1

chinna-dvaidhá yatdtmtinal.z
chittvainam samsayam yogam
cintam aparimeyam ca

5 . 25
4.42
1 6. 1 1

D

2 . 30
2. 1 3
1 7.20
1 1 .52
17.14

dhnfaketus cekittinal.z
dhrtyti yayti dhtirayate
dhümentivriyate vahni/.I
dhümo rtitris tathti kf$1Jal.z
dhytintit karma-phala-tytigal.z

1 .5
1 8.33
3.38
8.25
1 2. 1 2

dhytina-yoga-paro nityam
dhytinentitmani pasyanti
dhytiyato visaytin pumsal.z
diio n a jan e n a labhe ca sarma
divi sürya-sahasrasya

1 8.52
1 3.25
2.62
1 1 .25
1 1.12

divya-mtilytimbara-dharam
divyam dadami te cak$u/.I
diyate ca parikli${am
do$air etail.z kula-ghnanam
dra$(um icchámi te rüpam

11.11
1 1 .8
17.21
1 .42
1 1 .3

4.28
dravya-yajlids tapo-yajlili/.I
dro1Jam ca bhl$mam ca
1 1 . 34
drnvabhutam rüpam ugram
1 1 .20
dnfva h i tvam pravyathitantartitmá 1 1 .24
1 .2
dnfvd tu plilJ<!avánfkam

dadámi buddhi-yogam tam
daivam evdpare yajliam
daivi hy e$1i gu1Jamayi
daivi sampad vimok$áya
daivo vistarafal.z prokta/.I

10. 1 0
4.25
7.14
1 6.5
1 6.6

dambhaharikára-samyuktal.z
dambho darpo 'bhimánal.z
dalil${rti kardláni ca te mukháni
dana-kriyas ca vividhdl.z

1 7.5
1 6.4
1 1 .25
1 7.25

dr$fvedam manu$alil rüpam
dr$fvemam svajanam kf$1Jll
drupado draupadeytis ca
du/.lkham ity eva yat karma
du/.lkhe$V anudvigna-manli/.I

1 1 .5 1
1 .28
1.18
1 8.8
2.56

danam damas ca yajlias ca
dánam rsvara-bhtivas ca
dalJ<!o damayattim asmi
dariayámása parthaya
dátavyam iti yad dánam
dayá bhüle$V aloluptvam

16.l
1 8.43
10.38
1 1 .9
1 7.20
16.2

dürelJa hy avaram karma
dvandvair vimuktli/.I sukha-du/.lkha
dvau bhüta-sargau loke'smin
dvav imau puru$aU /oke
dyár áprthivyor idam antaram hi
dyütam chalayatam asmi

2.49
1 5.5
1 6.6
15.16
1 1 .20
10.36
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E
ekliki yata-cilllitmli
ekam apy listhital.z samyak
ekarit slirikhyarit ca yogarit ca
eka-tvena prthak-tvena
ekayli ylity anavruim

6.10
5.4
5.5
9. 1 5
8.26

eko 'thavlipy acyuta tat samak$ám
e$1i brlimi sthitil.z plirtha
e$1i te 'bhihitá slirikhye
e$a tüddeiatal.z proktal.z
etad buddhvli buddhimlin sylit

1 1 .42
2.72
2.39
10.40
1 5.20

etaddhi durlabhataram
elad veditum icchlimi
etad yonini bhütlini
etad yo velli tarit prlihul.z
etair vimohayaty eial.z

6.42
1 3. l
7.6
1 3.2
3.40

etair vimuktal.z kaunteya
etaj jlilinam iti proktam
etárit drifim ava$/abhya
etárit vibhütirit yogarit ca
etan me saritsayarit kf$T)a

1 6.22
1 3. 1 2
1 6.9
1 0.7
6.39

etlin n a hantum icchámi
etány api tu karmliTJi
etasyliharit na pasylimi
etat k$etrarit samásena
etat srutvli vacanarit kefavasya

1 . 34
18.6
6.33
1 3.7
1 1 .35

evarit bahu-vidhli yajliál.z
evarit buddhel.z pararit buddhvli
evam elad yathlillha
evarit jlilitvli krtarit karma
evarit paramparli-prliptam

4.32
3.43
1 1 .3
4. 1 5
4.2

evarit pravartitarit cakram
evarit rüpal.z iakya aharit nrloke
evarit satata-yuktli ye
evarit trayi-dharmam anuprapannál.z
evam ukto hr$fkefal.z

3. 1 6
1 1 .4
1 2. l
9.21
1 .24

evam uktvli hf$ikeiam
evam uktvárjunal.z sarikhye
evam uktvá tato rájan

2.9
1 .46
1 1 .9

G
gacchanty apunar-ávruim
glim livisya ca bhütlini
gandharváT)lirit citrarathal.z

5.17
15.13
10.26

gandharva-yak$1isura-siddhagáTJ<!fvarit sraritsate has/át

1 1 .22
1 .29

gata-sarigasa muktasya
gatlisün agatlisürits ca
gatir bhartli prabhul.z slik$i
grhilvaitlini sarityliti
guT)li guT)e$u vartante

4.23
2. 1 1
9. 1 8
1 5 .8
3.28

guT)lin etlin amya trin
guT)li vartanta ity evam
guQebhyas ca pararit veui
gurün ahatvli hi mahlinubhlivlin

1 4.20

14.23

1 4. 1 9
2.5

H
hanta te kathayi$ylimi
har$1imar$a-bhayodvegail.z
har$a-soklinvital.z kartá
hato vli prápsyasi svargam
hatvlipi sa imlil loklin
hatvártha-kámárits tu gurün ihaiva
hetunlinena kaunteya
hr$ikefarit tadli vlikyam

1 0. 1 9
12.15
1 8.27
2.37
1 8. 1 7
2.5
9.10
1 . 20

1
icchli dveial.z sukharit dul.zkham
icchli-dve$a samuuhena
idam adya mayli /abdham
idam aslfdam api me
idarit jlilinam uplifritya

1 3.7
7.27
16. 1 3
1 6. 1 3
1 4.2

idarit farirarit kaunteya
idarit te nátapaskáya
idarit tu te guhyatamam
idánim asmi saritvrual.z
ihaikastharit jagat krtsnam

1 3.2
1 8.67
9. 1
1 1.51
1 1 .7

ihaiva tair jital.z sargal.z
ihante klima-bhogártham
jyate
i
bharata-fre$fha
ik$ale yoga-yukta-dtmliimarit vivasvate yogam

5.19
16. 1 2
1 7. 1 2
6.29
4. 1

indriyáT)árit hi caratlim
indriyliQlirit manas clismi
indriyliT)i dasasikarit ca
indriyliT)i mano buddhil.z
indriyáT)fndriyárthebhyal.z

2.67
10.22
1 3.6
3.40
2.58
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indriyt!1,1fndriyt!rthebhyaQ
indriyá1,1fndriyárthe$U
indriyá1,1i pará1,1y áhuQ
indriyt11,1i pramáthfni
indriyártht!n vimü</hátmá

2.68
5.9
3.42
2.60
3.6

indriyt!rthe$U vairágyam
indnyasyendriyasyárthe
�(t!n bhogt!n h i vo deváQ
�(o 'si me dr<!am iti
Í$ubhiQ pratiyotsyámi

1 3.9
3.34
3. 1 2
1 8.64
2.4

iSvaraQ sarva-bhütánám
rsvaro 'ham aham bhogi
iti guhyatamam sástram
iti k$etram tathá jnánam

1 8. 6 1
16. 1 4
1 5 . 20
13.19

iti mám yo 'bhijánt!ti
iti matvá bhajante mám
iti te jnanam ákhyátam
ity aham vt!sudevasya
ity arjunam vásuevas tathoktvá

4. 1 4
10.8
1 8.63
1 8.74
1 1 .50

J

jnánam vijnána-sahitam
Jnánam yadá tada vidyat

9. 1
1 4. 1 1

Jnána-vijnána-trptátmá
jnána-yajnena cápy anye
jnána-yajnena tenáham
jnána-yogena sálikhyánám
jnánena tu tad ajnánam

6.8
9. 1 5
1 8.70
3.3
5.16

jnátum dra$(Um ca tattvena
jnátvá sástra-vidhánoktim
jneyaQ sa nitya-sannyt!sf
jneyam yat tat pravak$yámi
fo$ayet sarva-karmá1,1i

1 1 .54
1 6.24
5.3
13.13
3.26

jyáyasi cet karma1,1as te
j"yotÍ$ám api taj jyotiQ

3.1
1 3. 1 8

K
kaccid ajnána-sammohaQ
kaccid etac chrutam pártha
kaccin nobhaya-vibhra$(aQ
kair liligais trln gu1,1án etán
kair mayá saha yoddhavyam

1 8.72
1 8. 72
6.38
1 4. 2 1
1 .22

jaghanya-gu1,1a-vrtti-stháQ
jahi iatrum maht!-bt!ho
janma-bandha-vinirmuktáQ
janma karma ca me divyam
janma-mrtyu-jará-duQkhaiQ

1 4. 1 8
3.43
2.5 1
4.9
1 4.20

kálo 'smi /oke-k$aya-krt pravrddhaQ
kalpa-qaye punas táni
káma esa krodha e$aQ
kámaQ krodhas tathá lobhaQ
kámais tais tair hrta-jnánáQ

1 1 .32
9.7
3.37
1 6. 2 1
7.20

janma-mrtyu-jart!-vyádhijart!-mara1,1a-moqáya
fátasya hi dhruvo mftYUQ
jayo 'smi vyavasáyo 'smi
jha$áf.1ám makaras cásmi

1 3.9
7.29
2.27
10.36
10. 3 1

káma-krodha-vimuktánám
káma-krodhadbhavam vegam
kámam ásritya du$püram
káma-rüpe1,1a kaunteya
kámátmánaQ svarga-paráQ

5 . 26
5.23
16.10
3.39
2.43

kámopabhoga-paramáQ
kámyánt!m karma1,1t!m nyásam
kálik$antaQ karma1,1ám siddhim
kt!ra1,1am gu1,1a-saligo 'sya
kara1,1am karma karteti

1 6. 1 1
1 8.2
4. 1 2
1 3.22
18. 1 8

jijnasur api yogasya
jitátmanaQ prast!ntasya
jfva-bhütt!m maht!-báho
jfvanam sarva-bhüte$U
jrit!nt!gni-dagdha-karmt!1,1am

6.44
6.7
7.5
7.9
4. 1 9

jnt!nt!gniQ sarva-karmt!1,1i
jnanam t!vrtya t u tamaQ
jnt!nam jneyam jliána-gamyam
jnanam jneyam parijlit!tá
Jnt!nam karma ca kartá ca

4.37
1 4.9
13.18
18.18
18.19

karma brahmodhavam viddhi
karma caiva tad-arthfyam
karma-;jam buddhi-yuktá hi
karma-jön viddhi tán sarván
karma1,1aQ sukrtasyáhuQ

3.15
1 7.27
2. 1 5
4.32
14.16

jnanam labdhvá parám sántim
jnanam te'ham sa-vijnt!nam
jlit!nam vijrit!nam t!stikyam

4.39
7.2
1 8.42

karma1,1aiva hi samsiddhim
karmá1,1i pravibhaktáni
karma1,10 by api bodhavyam

3.20
1 8.41
4. 1 7
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karmar:iy abhipravrtto 'pi
karmar:iy akarma yalJ pasyet

4.20
4. 1 8

lqetrajnam cápi mám viddhi
/qetra-kietrajna-samyogát

1 3. 3
1 3.27

karmar:iy evádhikáras te
karmendriyailJ karma-yogam
karmendriyáQi samyamya
karmibhyas cádhiko yogf
kárpar:iya-<ÍO$Opahata-svabháva1J

2.47
3.7
3.6
6.46
2.7

k$etra-k$etrajnayor evam
lqetra-kietrajnayor jnánam
/qetram ksetri tathá krtsnam
lqipámy ajasram asubhán
/qipram bhavati dharmátmá

1 3.35
1 3.3
1 3.34
1 6. 1 9
9.3 1

1 7.6
1 8.6
1 8.60
1 3. 2 1
1 8.9

lqipram hi mánuie loke
/qudram hrdaya-daurba/yam
kula-k$aya-krtam doiam
kula-k$aya-krtam doiam
ku/a-k$aye praf)asyanti

4. 1 2
2.3
1 .37
1 .3 8
1 .39

kuru karmaiva tasmát tvam
kuryád vidvdms tathásakta/J
kutas tvá kasmalam idam

4. 1 5
3.25
2.2

ka�ayan,talJ $arira-stham
kartavyt!niti me plirtha
kartum necchasi yan mohat
klirya-kárar:ia-kartrtve
káryam ity eva yat karma

káryate hy avasalJ karma
3.5
kasmác ca te na nameran mahdtman 1 1 .37
kásyas ca parame$vásalJ
1.17
katham bhf$mam aham sarikhye
2.4
katham etad vijdnfyám
4.4

L

katham na jneyam asmábhilJ
katham sa puruialJ pártha
katham vidyám aham yogin
kathayantas ca mám nityam
ka(v-amla-/avaf)dly-u$1)a-

1 .3 8
2.21
10. 1 7
10.9
17.9

kaunteya pratijanfhi
kavim puráf)am anusasitáram
káyena manasá buddhyá
kecid vilagna da$anantare$U
kefovdfjunayo!J puf)yam

9.3 1
8.9
5. 1 1
1 1 .27
1 8.76

ke$U ke$U ca bháveiu
kim ácáralJ katham caitán
kim karma kim akarmeti
kim no rdjyena govinda
kim punar brt!hmaf)á/J puQyá/J

1 0. 1 7
14.21
4. 1 6
1 .32
9.33

mac-cittalJ sarva-durgáQi
mac-cittá mad-gata-práf)d/J
mad anugraháya paramam
mad-artham api karmaf)i
mad-bhakta etad vifnáya

1 8.58
1 0.9
1 1.1
1 2. 10
13.19

kim tad-brahma kim adhyatmam
kfrtilJ srir vák ca nárif)ám
kirftinam gadinam cakra-hastam
kirf(inam gadinam cakrif)am ca
klaibyam má sma gamalJ pártha

8. 1
10.34
1 1 .46
1 1.17
2.3

mad-bhává mdnasdjátá/J
mádhavalJ páQl/avas caiva
mahá-bhütány aharikára!J
maha�ayalJ sapta pürve
mahar$ff)ám bhrgur aham

10.6
1.14
1 3.6
10.6
1 0.25

klefo 'dhikataras teilim
kriyate bahuláyásam
kriyate tad Iha proktam
kriya-vise$a-bahulám
krodhád bhavati sammohalJ

1 2.5
1 8.24
17.18
2.43
2.63

mahá-Sano mahá-pápmá
mahátmanas tu mám pdrtha
m á karma-pha/a-hetur bhülJ
mama dehe gul/ákesa
mamaivámfo jfva-/oke

3.37
9. 1 3
2.47
1 1 .7
1 5.7

krpaya parayáviitalJ
krii-gorak$ya-vár:iifyam
/qaralJ sarvdf)i bhütáni

1 .27
1 8.44
15.16

mámaká/J pt!Ql/avás caiva
mám aprápyaiva kaunteya
mám dtma-para-dehe$U

1.1
1 6.20
1 6. 1 8

labhante brahma-nirváf)am
/abhate ca tatalJ kámán
/elihyase grasamána!J samantat
lipyate na sa pápena
/obhalJ pravrttir arambhalJ
loka-sarigraham evapi
/oke 'smin dvi vidha ni$(hd

5.25
7.22
1 1 .30
5.10
1 4. 1 2
3.20
3.3

M
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mama vartmánuvartante
mama vartmánuvartante
mama yonir mahad-brahma
mám caivántalJ forlra-stham
mám ca yo 'vyabhicárer:ia
mám evai$yasi satyam te
mám evai$yasi yuktvaivam
mam
mam
mám
mám

eva yad prapadyante
hi partha vyapasn"tya
upetya punar janma
upetya tu kaunteya

3.23
4. 1 1

mayy ásakta-manál; pártha
mayy avesya mano ye mám

7. 1
1 2. 2

1 4.3
1 7.6
1 4.26
1 8.65
9.34

mayy eva mana adhatsva
mithyai$a vyavasayas te
moghlisá mogha-karmar:ialJ
mohád árabhyate karma
mohád grhftvasad-gráhan

1 2.8
18.59
9. 1 2
1 8.25
16. 1 0

7. 1 4
9.32
8. 1 5
8. 1 6

mohat tasya parityágalJ
mohitam nabhijánáti
mrgar:iam ca mrgendro 'ham
mrtyulJ sarva-haras caham
mür/.ha-graher:iatmanalJ yat

1 8.7
7. 1 3
10.30
10.34
1 7. 1 9

mür/.ho 'yam nábhijanati
mukta-sarigo 'nahamvadi
munlnam apy aham vyasalJ
mürdhny adhayatmanalJ prar:iam

7.25
1 8.26
10.37
8. 1 2

manalJ-prasádalJ saumyatvam
manalJ samyamya mac-cirtalJ
manalJ $a$(hánfndnyár:ii
mánápamánayos tu/yalJ
manasaivendriya-grámam
manasas tu para buddhilJ

17.16
6.14
1 5.7
1 4.25
6.24
3.42

manmana bhava mad-bhaktalJ
man-mand bhava mad-bhaktal;
mantra 'ham aham evqjyam
manU$Yá1Jám sahasre$U
manyase yadi tac chakyam

1 8.65
9.34
9. 1 6
7.3
1 1 .4

marlcir marutám asmi
masanám marga-sfr$O 'ham
má sucal; sampadam daivlm
má te vyatha má ca vimür/.ha-bhávalJ
mat-karma-krn mat-paramalJ

10.2 1
10.35
1 6.5
1 1 .49
1 1 .55

mat-prasádád avapnoti
mátrá-sparsas tu kaunteya
mat sthani sarva-bhütáni
marta eveti tán viddhi
marta!; parataram nányat

1 8.56
2. 1 4
9.4
7. 1 2
7.7

mátulálJ svasurálJ pautrálJ
maunam caivdsmi guhyánám
mayádhyakier:ia prakrtilJ
maya hatams tvam jahi ma
mayaivaite nihatálJ pürvam eva

1 . 34
10.38
9. 10
1 1 .34
1 1 .33

maya prasannena tavdrjunedam
maya tatam idam sarvam
mayaydpahrta-jnana
mayi cdnaya-yogena
mayi sarvam idam protam

1 1 .47
9.4
7. 1 5
1 3. 1 1
7.7

mayi sarvar:ii karmdr:ii
mayy-arpita-mano-buddhilJ
mayy arpita-mano buddhilJ

3.30
1 2. 1 4
8.7

N
nabhalJ sprfom diptam anekanabhas ca prthivim caiva
nábhinandati na dve$(Í
na buddhi-bhedam janayet
na cabhávayatalJ sántilJ

1 1 .24
1.19
2.57
3.26
2.66

2.23
na cainam kledayanty ápalJ
na caitad vidmalJ kataran no garlyalJ 2.6
2. 1 2
na caiva na bhavi$ydmalJ
9.9
n a ca mám táni karmár:ii
9.5
na ca mat-stháni bhütáni
ca foknomy avasthátum
ca sannyasanád eva
ca ireyo 'nupasyami
cdfoSrü$ave vacyam
cdsya sarva-bhüte$U

1 .30
3.4
1.31
1 8.67
3. 1 8

na ca tasmán manu$ye$U
na cdti svapna-sllasya
nádarte kasyacit pdpam
na dve$(Í sampravrrtani
n a dve${Y akusa/am karma

1 8.69
6. 1 6
5.15
14.22
18. 1 0

ndham prakáfol; sarvasya
ndham vedair na tapasd
na hi deha-bhrtá fokyam
na hijiiánena sadrsam
na hi kalyar:ia-krt kascit

7.25
1 1 .53
1 8. 1 1
4.38
6.40

na
na
na
na
na
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1 1 .43
2. 1 2
6. 1 6
6. 1 1
5.13

na hí kascit k$a1Jam api
na hinasty titmantitmtinam
na h í prapasytimi mamápanudytit
n a hí te bhagavan vyaktim
na hy asannyasta-sarikalpal)

3.5
1 3.29
2.8
1 0. 1 4
6.2

na tvat-samo 'sty abhyadhikal)
na tv evtiham jtitu nasam
nátyasnatas tu yogo 'sti
náty-ucchritam nátinícam
nava-dvtire pure dehí

nainam chindanti $astrti1JÍ
naifkarmya-siddhim paramtim
naite srtí ptirtha janan
naiva kilicit karomfti
naiva tasya krtenárthal)

2.23
1 8 .49
8.27
5.8
3. 1 8

na veda-yajlitidhyayanair na dánaíl) 1 1 .48
na vimulicati durmedhtil)
1 8.35
1.7
náyakti mama sainyasya
4.40
náyam /oko 'sti na paral)
4.3 1
náyam loko 'sty ayajliasya

na jáyate mriyate vti kadácit
na ktiriqe vijayam kn1Ja
na karmal)ám anárambhtit
n a karma phala samyogam
na kartrtvam na karmd1JÍ

2.20
1.31
3.4
5.14
5.14

na yotsya iti govindam
nehtibhikrama-náso 'sti
nibadhnanti mahá-báho
nidrálasya-pramtidottham
nihatya dhártar<if(rán na!)

2.9
2.40
1 4. 5
1 8 . 39
1 .35

nakulal) sahadevas ca
namal) purasttid atha pf$(hatas te
na mtim dufkrtino mücjhal)
na mam karmálJÍ limpanti
namaskrtvd bhüya evtiha krf1Jam

1.16
1 1 .40
7.15
4. 1 4
1 1 .35

nimitttini ca pasyámi
nindantas tava sdmarthyam
nirtisír nirmamo bhütvd
nirdSír yata-dtttitmti
nirdo$am hí samam brahma

namasyantas ca mtim bhaktyd
n a m e pdrthdsti karttavyam
na me vidul) sura-gal)áQ
namo namas te 'stu sahasra-krtvtil)
ndná-$astra-prahara1JtiQ

9. 1 4
3.22
10.2
1 1 .39
1 .9

nirdvandvo h í mahti-báho
nirdvandvo nitya-sattva-sthal)
nirmamo nirahariktiral)
nirmamo nirahariktiral)
nirmdna-mohá jita-sariga-do$tiQ

5.3
2.45
1 2. 1 3
2.7 1
1 5. 5

nánaváptam aváptavyam
ntind vidháni divyáni
nántam na madhyam na punas
nánto 'sti mama divydndm
ntinyam gul)ebhyal) kartáram

3.22
1 1 .5
1 1.16
10.40
14. 1 9

nirvairal) sarva-bhüte$U
nifrayam Sf!JU me tatra
nisprhal) sarva-kámebhyal)
nityal) sarva-gatal) sthd!JUQ
nityam ca sama-cittatvam

1 1 .55
1 8.4
6. 1 8
2.24
1 3. 10

nápnuvanti mahátmánal)
na prahr$yet priyam prápya
narake niyatam vasal)
na rüpam asyeha tathopa/abhyate
na sa siddhim avápnoti

8. 1 5
5.20
1 .43
1 5. 3
1 6.23

nivasi$yasi mayy eva
niyatam kuru karma tvam
niyatam sariga-rahitam
niyatasya t u sannyásal)
nyáyyam vd viparltam vd

1 2.8
3.8
1 8.23
1 8.7
18.15

násato vidyate bhával)
na iaucam nápi cticdral)
násayámy titma-bhávasthal)
násti buddhir ayuktasya
na$(O moha!) smrtir /abdhti

2. 1 6
16.7
10. 1 1
2.66
1 8.73

na tad asti prthivydm vá
na tad asti vind yat syán
na tad bhásayate süryal)
na tu mám abhijánanti
na tu mdm iakyase dra$(Um

1 8.40
10.39
15.6
9.24
1 1 .8

1.31
2.36
3.30
4.2 1
5.19

0
om ity ekák$aram brahma
om-tat-sad iti nirde$al)

8. 1 3
1 7.23

p
palicaitáni mahá-báho
pálicajanyam hf$íke$al)
pdpam ev<ifrayed asmtin

18.13
1 . 15
1 .36
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3.41
8.8

prakrtyaiva ca karmálJÍ
pralapan visrjan grh1Jan

1 3 . 30
5.9

paramátmeti cápy uktalJ
param bhávam qjánantalJ
param bhávam ajánantalJ
param bhüyalJ pravak$yámi
param brahma param dháma

1 3.23
9. 1 1
7.24
14. 1
10. 1 2

pramádálasya-nidrábhilJ
pramáda-mohau tamasalJ
pral]amya Sirasd devam
prá1Jápána-gatf ruddhvá
prálJápána-samáyuktalJ

1 4.8
1 4. 1 7
1 1 . 14
4.29
15.14

parasparam bhávayantalJ
paras tasmát tu bhávo 'nyal;
parasyotsádanánham vá
paricaryátmakam karma
pari1Jáme vi$am íva

3.1 1
8.20
17.19
1 8 .44
1 8.38

prálJápánau samau krtvá
pralJavalJ sarva-vede$U
prápya pu1Jya-krtám /okán
prasáde sarva-dulJkhánám
prasaktá/J káma-bhoge$U

5.27
7.8
6.41
2.65
16. 1 6

paritrá1Jáya sádhünám
pánha naiveha námutra
paryáptam tv idam ete$ám
pasyádityán vasün rudrán
pasyaitám pá1J{iu-putrá1Jám

4.8
6.40
1 . 10
1 1 .6
1.3

prasarigena phalákárik$i
prasanna-cetaso hy áfa
prasánta-manasam hy enam
praiántátmá vigata-bhf/J
praiaste karmalJi tathá

1 8.34
2.65
6.27
6.14
1 7.26

pasya me pdrtha rüpá1Ji
pasyámi deváms tava deva dehe
pasyámi tváril dfpta-hutáia-vaktram
pasydmi tvdm dumirlk$yaril
pasyali srlJvan sprsanjighran

1 1 .5
1 1.15
1 1.19
1 1.17
5.8

pratyak$ávagamam dharmyam
pravanante vidhánoktálJ
pravrtte iastra-sampáte
pravrttiril ca nivrttiril ca
pravrttim ca nivrttim ca

9.2
1 7.24
1 . 20
16.7
1 8.30

pápmánam prqjahi hy enam
paramam puru$aril divyam

18.16
pasyaty akrta-buddhitvát
1.41
patanti pitaro hy e$ám
9.26
patram pu$pam phalam toyam
paulJ{iraril dadhmau mahá-iarikham 1 . 1 5
1 0. 3 1
pavanalJ pavatám asmi

prayá1Ja-kále ca katham
prayálJa kále manasá 'calena
prayá1Ja-kále 'pi ca mám
prayátá yánti tam kálam
prayatnád yatamánas tu

8.2
8.10
7.30
8.23
6.45

pitáham asya jagatalJ
pitási /okasya carácarasya
piteva putrasya sakheva sakhyulJ
pitr1Jám aryamá cásmi
prabhavalJ pralayalJ sthánam

9. 1 7
1 1 .43
1 1 .44
10.29
9. 1 8

pretán bhüta-gu1Járils cánye
priyo hi jliánino 'tyanham
procyamánam aie$e1Ja
procyate gul]a-sarikhyáne
prthaktvena tu yqj jliánam

1 7.4
7. 1 7
1 8.29
1 8. 1 9
1 8. 2 1

prabhavanty ugra-karmálJalJ
prádhányatalJ kuru-fre$(ha
prahládas cásmi daityánám
prqjaháti yadá kámán
prqjanas cdsmi kandarpalJ

1 6.9
10. 1 9
1 0.30
2.55
10.28

pu1Jyo gandhalJ prthivyám ca
purodhasáril ca mukhyaril mám
puruhit kuntibhojas ca
puru$a/J prakrti-stho hi
puru$a/J sa paralJ pártha

7.9
10.24
1 .5
1 3.22
8.22

prakáiam ca pravrttim ca
prakrtelJ kriyamá1Jáni
prakrter gu1Ja-sammü{ihálJ
prakrtiril puru$am caiva
prakrtim puru$am caiva

1 4.22
3.27
3.29
13.1
1 3.20

puru$a/J sukha-dulJkhánám
pUru$aril sásvataril divyam
pürvábhyásena tenaiva
pU$1Jámi cau$adhl/J sarvá/J

1 3. 2 1
10. 1 2
6.44
15. 1 3

prakrtim svám adhi$(háya
prakrtim svám ava$(abhya
prakrtim yánti bhütáni

4.6
9.8
3.33

R
rága-dve$a-viyuktais tu

2.64
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rági karma-phala-prepsul_z
raJal.z sattvam tamas caiva
ráJan samsmrrya samsmrrya
raJasas tu phalam dul_zkham

1 8.27
1 4. 10
1 8.76
1 4. 1 6

rajasi pralayam gatvá
rajas tamas cábhibhüya
rajasy etáni Jáyante
rája-vidyá rája-guhyam
rajo rágátmakam viddhi

1 4. 1 5
14. 10
1 4. 1 2
9.2
1 4.7

rak$dmsi bhitáni difo dravanti
rák$asim ásurim caiva
rasa-varJam raso 'py asya
raso 'ham apsu kaunteya
rasyál.z snigdhál.z sthird hrdyál.z

1 1 .36
9. 1 2
2.59
7.8
17.8

rátrim yuga-sahasrántdm
rdtry-ágame pralfyante
rátry-ágame 'vasal_z pártha
Nibhir bahodhá gitam
rte 'pi tvám na bhavi$yanti sarve

8. 1 7
8.18
8. 1 9
1 3.5
1 1 .32

radrádityd vasavo ye ca sddhyál.z
rudráf)dm sarikaras cásmi
nipam mahat te bahu-vaktra-

1 1 .22
10.23
1 1 .23

s
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sa krtvá rqJasam tyágam
saktá/.I karmaf}y avidvámsal_z
fokya evam vidho dra$(um
samádháv acalá buddhil_z
sama-dul_zkha-sukhal_z svasthal_z

1 8.8
3.25
1 1 .53
2.53
1 4.24

sama-dul_zkha-sukham dhfram
samal_z sarve$U bhüte$U
samal_z satrau ca mitre ca
samal_z siddháv asiddhau ca
samam káya-siro-grivam

2. 1 5
1 8.54
12.18
4.22
6. 1 3

samam pasyan h i sarvatra
samam sarve$u bhüte$U
samásenaiva kaunteya
sambhaval_z sarva-bhütánám
sambhávitasya cákirtil_z

1 3.29
1 3.28
1 8.50
1 4.3
2.34

fomo damas tapal_z foucam
samo 'ham sarva-bhüte$U
samprek$ya násikágram svam
sam vádam imam afrau$am
fonail_z sarair uparamet

1 8.42
9.29
6. 1 3
1 8.74
6.25

sarigam tyaktvá phalam caiva
sarigát sanjáyate kámal_z
sa niicayena yoktavyal.z
sarikalpa-prabhaván kámán
sarikarasya ca kartá syám

1 8.9
2.62
6.23
6.24
3.24

fobdádin vi$ayams tyaktvá
fobdádin VÍ$ayán anye
sa brahma-yoga-yuktátmá
sa buddhimán manu$ye$U
sa ca yo yat prabhávas ca

1 8.5 1
4.26
5.21
4. 1 8
1 3. 4

sarikaro narakáyaiva
sárikhya-yogau prthag bálál.z
sárikhye krtánte proktáni
sanniyamyendriya-grámam
sannyásal_z karma-yogas ca

1 .4 1
5.4
1 8. 1 3
1 2.4
5.2

sad-bháve sádhu-bháve ca
sádhibhütádhidaivam nám
sádhur eva sa mantavyal_z
sádhU$V api ca pápe$U
sadrfom ce$(ate svasyál.z

1 7.26
7.30
9.30
6.9
3.33

sannyásam karmaf)ám kf$T)a
sannyásas tu mahá-báho
sannyásasya mahá-báho
sannyása-yoga-yuktátmá
sántim nirváf)a-paramám

5.1
5.6
18.1
9.28
6. 1 5

sa eváyam mayá te 'dya
sa gho$O dhártará$(ráf)ám
sa guf)án samatftyaitán
saha-jam karma kaunteya
sahasaivábhyahanyanta

4.3
1.19
1 4.26
1 8.48
1.13

santu$(al.z satatam yogl
sargáQám ádir antas ca
sarge'pi nopaJáyante
sáriram kevalam karma
forlram yad avápnoti

12.14
10.32
1 4.2
4.21
1 5.8

forira-stho 'pi kaunteya
forira-várimanobhir yat
forira-yátrápi ca te
sarva-bhütáni kaunteya
sarva-bhütáni sammoham

1 3.32
18.15
3.8
9.7
7.27

sahasra-yuga-paryantam
8. 1 7
saha-yaJriál.z praJál.z sf$(vá
3.10
sa káleneha mahatá
4.2
sakheti matvá prasabham yad uktam 1 1 .41
foknotlhaiva yal_z so<!hum
5.23
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sarva-bhüta-stham litmánam
sarva-bhüta-sthitam yo mam
sarvabhütlitmabhütlitmá
sarva-bhüte$U yenaikam
sarva-aharmán parityajya

6.29
6.3 1
5.7
1 8.20
1 8.66

slittviki rajasi caiva
saubhadras ca maha-blihulJ
saubhadro draupadeylis ca
fouryam tejo dhrtir dák$yam
sa yat pramli!Jarh kurute

1 7. 2
J.18
1.6
18.43
3.21

sarva-avará1Ji samyamya
sarva-avare$U dehe'smin
sarva-guhyatamam bhüyalJ
sarva-jliana-vimüefhams tán
sarva-karmálJi manasá

8.12
1 4. 1 1
1 8.64
3.32
5. 1 3

sa yogi brahma-nirvá1Jam
senlininám aham skandalJ
senayor ubhayor madhye
senayor ubhayor madhye
senayor ubhayor madhye

5 . 24
10.24
1.21
1 .24
2.10

sarva-karmlilJY api sada
sarva-karma-pha/a-tyagam
sarva-karma-pha/a-tyagam
sarvam etad rtam manye
sarvam jliana-palvenaiva

1 8.56
1 8.2
1 2. 1 1
10. 1 4
4.36

sidanti mama gatrli!Ji
siddhim prápto yathá brahma
siddhy-asiddhayor nirvikaralJ
siddhy-asiddhyolJ samo bhütva
simha-nádam vinadyoccailJ

1 .28
1 8.50
1 8 . 26
2.48
l.12

sarvam karmakhilam pártha
sarvli1Jindnya-karmli1Ji
sarvárambhá hi do$e!Ja
sarvárambha-parityági
sarvarambha-parityagi

4.33
4.27
1 8 .48
12.16
14.25

Sft0$1Ja-sukha-au1Jkhe$U
Sft0$1Ja-sukha-au1Jkhe$U
smrti-bhramSád buddhf-nafo/:i
so 'pi muktalJ fobhal /okán
so 'vikalpena yogena

6.7
1 2. 1 8
2.63
18.71
10.7

sarvarthan viparitams ca
sarva-sarikalpa-sannylisi
sarvascaryamayam devam
sarvasya caham hrdi sannivi$/halJ
sarvasya dhátliram acintya-rüpam

1 8.32
6.4
1 1. 1 1
15.15
8.9

sparsan krtvá bahir báhyan
sraddhadhana mat-paramal:i
sraddhámayo 'yam puru$a/:i
iraddhával labhate jlianam
iraddhavan ansüyas ca

5 .27
1 2. 20
17.3
4.39
18.71

sarvata/:i pli!Ji-pádam tat
sarvata/:i srutimal loke
sarvathli vartamáno 'pi
sarvathli vartamáno 'pi
sarvatra-gam acintyam ca

13.14
13.14
6.31
1 3.24
1 2. 3

iraddhaván bhajate yo mam
iraddhávanto 'nasüyanto
iraddha-virahitam yqjliam
iraddhaya paraya taptam
iraddhayli parayopetli/:i

6.47
3.31
17. 1 3
17. 17
1 .22

sarvatrávasthito dehe
sarva-yoni$U kaunteya
sarvendriya-gu1Jlibhasam
sarve 'py ete yajlia-vidalJ
sa sannyásl ca yogi ca

1 3.33
14.4
1 3. 1 5
4.30
6. 1

ireyan dravyamayád yajliát
ireyán sva-dharmo viguJJalJ
sreyán sva-dharmo vigu!Jal:i
sreyo hi jlianam abhyását
srotrádinindriyálJY anye

4.33
1 8.47
3.35
1 2. 1 2
4.26

sa sarva-vid bhajati mám
sásvatasya ca dhartnasya
satatam klrtayanto mám
sa tayá iraddhayá yuktalJ
satkára-mána-püjartham

15.19
1 4.27
9. 1 4
7.22
17.18

srotram cak$u/:i sparfonam ca
sruti-vipratipanná te
stháne hr$Ikefo tava prakirtya
sthira-buddhir asammütf.halJ
sthita-dhi/:i kim prabhli$eta

15.9
2.53
1 1 .36
5.20
2.54

sattvam prakrti-jair muktam
sattvam rajas tama iti
sattvam sukhe salijayati
sattvánurüpli sarvasya
sattvát salijáyate jlianam

1 8.40
1 4.5
1 4.9
1 7. 3
1 4. 1 7

sthita-prajliasya ká bhá$li
sthito 'smi gata-sandehalJ
sthitvásyam anta-kale 'pi
slrf$U du$/ásu vlir$1Jeya
Striyo vaÍ$yás tathá südrálJ

2.54
18.73
2.72
1 .40
9.32
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5ubhásubha-parityágf
subháiubha-phalair evam
5ucau deie pralÍ$/hápya
sucínám frínatám gehe
sudurdarsam idam nipam

1 2. 1 7
9.28
6. 1 1
6.41
1 1 .52

tadvat kámá yam pravisanti sarve
tad viddhi pralJipátena
ta ime 'vasthitá yuddhe
tair dattán apradáyaibhyal;i
tamas tv ajriána-jam viddhi

suhrdam sarva-bhütán<im
suhrn-mitráry-udásínasukha-dul;ikhe same krtvá
sukham átyantikam yat tat
sukham dul;ikham bhavo 'bhával;i

5.29
6.9
2.38
6.2 1
10.4

tamasy etáni jáyante
1 4. 1 3
tam eva cádyam puru$an'I prapadye 1 5.4
tam eva iara1Jan'I gaccha
1 8.62
tam tam evaiti kaunteya
8.6
tam tam niyamam ástháya
7.20

sukham tv idáním tri-vidham
sukham vá yadi vá dul;ikham
sukha-sarigena badhnáti
sukhena brahma-samspariam
sukhinal;i k$atriyál;i pártha

1 8.36
6.32
1 4.6
6.28
2.32

tam tathá krpayávi$/am
tam uváca hf$íkeial;i
tam vidyád dul;ikha-samyogatán aham dvi$atal;i knirán
tán akrtsna-vido mandán

2.1
2. 10
6.23
16. 1 9
3.29

sukla-kr!ilJe gatí hy ete
sük$matvát tad avijrieyam
5uni caiva svapáke ca
svabháva-jena kaunteya
svabháva-niyatam karma

8.26
1 3. 1 6
5.18
1 8.60
1 8.47

táni sarválJÍ samyamya
tan nibadhnáti kaunteya
tán samík$ya s a kaunteyal;i
lány aham veda sarválJÍ
tapámy aham aham var$am

2.6 1
1 4.7
1 .27
4.5
9. 1 9

svadharmam api cávek$ya
sva-dharme nidhanam ireyal;i
svádhyáyábhasanam caiva
svádhyáya-jriána-yajriás ca
svajanam hi katham hatvá

2.3 1
3.35
17.15
4.28
1 .36

tapasvibhyo 'dhiko yogí
tásám brahma mahad yonil;i
tasmác chástram pramálJam te
tasmád ajriána-sambhütam
tasmád aparihárye 'rthe

6.46
1 4.4
1 6.24
4.42
2.27

svakarmalJá tam abhyarcya
svakarma-niratal;i siddhim
svalpam apy asya dharmasya
svastíty uktvá mahar$i-siddhasvaiurán suhrdas caiva

1 8.46
1 8.45
2.40
1 1 .21
1 .26

tasmád asaktalJ satatam
tasmád evam viditvainam
tasmád om ity udáhrtya
tasmád u//Í$/ha kaunteya
tasmád yasya mahá-báho

3.19
2.25
1 7.24
2.37
2.68

svayam evátmanátmánam
sve sve karma1Jy abhiratalJ

10. 1 5
1 8.45

tasmád yogáya yl{jyasva
2.50
tasmán nárhá vayam hantum
1 .36
tasmát pralJamya pra1Jidháya káyam 1 1 .44
tasmát sarva-gatam brahma
3.15
tamsát sarválJÍ bhütáni
2.30

tac ca samsmrtya samsmrtya
tadá gantási nirvedam
tad aham bhakty-upahrtam
tad-artham karma kaunteya
tad asya harati prajriám

1 8.77
2.52
9.26
3.9
2.67

tasmát sarve$u kále$U
8.7
tasmát sarve$U kále$U
8.27
tasmát tvam indriyálJY ádau
3.41
tasmát tvam utti$fha yafo labhasva 1 1 .33
tasydham na praIJasydmi
6.30

tad buddhayas tad átmdnal;i
tad ekam vada nifritya
tad eva me dariaya deva nipam
tad ity anabhisandháya
tadottama-viddm lok<in

5.17
3.2
1 1 .45
1 7.25
1 4. 1 4

tasydham nigraham manye
tasydham sulabhalJ pártha
tasya kartáram api mdm
tasya sarijanayan har$am
tasya tasydcalám sraddhám

T

2.70
4.34
1 .33
3.12
1 4.8

6.34
8.14
4. 1 3
1.12
7.21
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9 . 20
5. 1 6
1 2.7
1 0. 1 1
7. 1 7

tata eva ca vistdram
tatal;r padam tat parimárgitavyam
tatal;r sarikhás ca bheryas ca
tatal;r sa vismayávi$(al;r
tatal;r svadharmam kirtim ca

13.31
1 5 .4
1.13
1 1.14
2.33

te pur;yam dsddya surendra-lokam
le$dm ádityavaj jriánam
teidm aham samuddhartd
le$ám evdnukampártham
le$dm jriánl nitya-yuktal;r

tatal;r svetair hayair yukte
tatas tato niyamyaitat
tathá dehántara-práptil;r
tathaiva násáya visanti lokál;r
tathdpi tvam mahá-báho

1.14
6.26
2. 1 3
1 1 .29
2.26

17.1
teidm ni$(hd tu ka knr;a
9.22
le$ám nityábhiyuktdndm
1 0. 10
te$ám satata-yuktándm
te tam bhuktvd svarga-lokam visálam 9 . 2 1
2.45
traigur;ya-Vi$ayd vedál;r

tathá pra/inas tamasi
tathá iarirár;i viháya jirr;dni
tatha sarvdr;i bhütáni
tathd taváml nara-/oka-virál;r
tat kim karmar;i ghore mám

1 4. 1 5
2.22
9.6
1 1 .28
3.1

trai-vidyd mám soma-pál;r püta-pdpdl;r 9 . 20
7. 1 3
tribhir gur;amayair bhdvail;r
17.2
tri-vidhá bhavati fraddhd
1 6. 2 1
trividham narakasyedam
1 2. 1 9
tulya-nindd-stutir maunf

tat k$elram yac ca yádrk ca
tato mdm tattvato jriátvd
tato yuddháya yajyasva
tat prasádát parám sántim
tatra candramasam jyotil;r

1 3.4
1 8.55
2.38
1 8.62
8.25

1 4.24
tulya-priydpriyo dhiral;r
6.39
tvad-anyal;r samiaryasyásya
1 1 .38
tvam ádi-deval;r puruial:r purdr;al;r
tvam ak$aram paramani veditavyam 1 1 . 1 8
tvam avyayal;r sdsvata-dharma-goptdl 1 . 1 8

tatraikágram manal;r krtvá
tatraikasthani jagat krtsnam
tatraivam sali kartáram
tatrápaiyat sthitán párthal;r
tatra prayátá gacchanti

6. 1 2
1 1.13
18.16
1 .26
8.24

tvattal;r kama/a-patrá�a
tyágasya ca hrilkesa
tydgi sattva-samávii(al;r
tyágo hi puru$a-vyághra
tyájyani do$avad ity eke

tatra sattvani nirmalatvdt
tatra srir vijayo bhütil;r
tatra tam buddhi-saniyogam
tat sukhani sáttvikani proktam
tat svayam yoga-sanisiddhal;r

1 4.6
1 8.78
6.43
1 8.37
4.38

tyaktvá dehani punar janma
tyaktvá karma-phalásarigam

tat tad evávagaccha tvam
tat te karma pravak$yámi
tattvavit tu mahd-báho
láván sarve$U vede$U
tayor n a vaiam ágacchet

10.41
4. 1 6
3.28
2.46
3.34

ubhau tau na vijdnflal;r
ubhayor api d!$(o 'ntal;r
uccail;rfravasam asnánám
ucchi$(am api cámedhyam
udárál;r sarva evaite

2. 1 9
2. 1 6
10.27
17.10
7.18

tayos tu karma-sannyásdt
te brahma tad vidul;r krtsnam
te dvandva-moha-nirmuktál;r
tejal;r �amá dhritl;r iaucam
tejobhir ápürya jagat samagram

5.2
7.29
7.28
1 6. 3
1 1 .30

uddsfnavad ásfnal;r
udásfna-vad ásfnam
uddhared átmanátmánam
upadek$yanti t e jriánam
upadra$(ánumantá ca

1 4.23
9.9
6.5
4.34
1 3.23

tejomayani visvam anantam ádyam
tenaiva rüper;a catur-bh�ena
te 'p i cátitaranty eva
te 'pi mdm eva kaunteya
te prápnuvanti mdm eva

1 1 .47
1 1 .46
1 3.26
9.23
1 2.4

upaiti sánta-rajasam
upavisyásane yurijydd
ürdhvam gacchanti sattva-sthál;r
ürdhva-mülam adhal;r-sdkham
utkrámantam sthitani vápi

6.27
6. 1 2
1 4. 1 8
15.1
1 5 . 10

1 1 .2
18.1
18.10
1 8.4
1 8. 3
4.9
4.20

u

Versmutató
utsádyante játi-dharmá/J
utsanna-kula-dharmá1;1ám
utsfdeyur ime lokál}
uttamalJ puru!jas tv anyai}
uváca pdrtha pasyaitán

1 .42
1 .43
3.24
15. 17
1 .25

v
1
vaktrá1;1i te tvaramálJá vifanti
vaktum arhasy ase!jelJa
vásámsi }fr1Jdni yathá viháya
vase hi yasyendriyálJÍ
vásudevalJ sarvam iti

1 1 .27
1 0. 1 6
2.22
2. 1 6
7. 1 9

10.23
vasünám pávakas cásmi
6.36
vasyátmaná tu yatatá
váyur yamo 'gnir varulJalJ sasárikalJ 1 1 .39
7.26
vedáham samatítáni
vedais ca sarvair aham eva vedyalJ 1 5 . 1 5
vedánám sáma-vedo 's mi
veda-váda-ratá/J pártha
vedávinásinam nityam
vede!fu yqjiie!fu tapa}Jsu caiva
vedyam pavitram omkáralJ

10.22
2.42
2.2 1
8.28
9. 1 7

1 .29
vepathus ca farire me
vettási vedyam ca param ca dháma 1 1 .38
18.21
vetti sarve!ju bhüte!ju
6.2 1
vetti yatra na caiváyam
1 7. 1 3
vidhi-hfnam asr!ffánnam
5.18
vidyá-vinaya-sampanne
5.28
vigatecchá-bhaya-krodhalJ
2. 7 1
viháya kámán yalJ sarvá11
vijiiátum icchámi bhavantam ádyam 1 1 .3 1
1 3.20
vikáráms ca gu1Jdms caiva
vimrsyaitad ase!felJa
vimucya nirmamalJ sántalJ
vimür!hd ndnupasyanti
vináfam avyayasydsya
vinasyatsv avinasyantam

1 8.63
1 8.53
15.10
2. 1 7
1 3.28

VÍ!f ádf dirgha-sütri ca
VÍ!jayá vinivartante
vi!jayendriya-samyogát
vi!ffdantam idam vákyam
vismayo me mahán rá}an

1 8.28
2.59
1 8.38
2. 1
1 8.77

visr}ya sa-faram cápam
vi!ffabhyáham idam krtsnam

1 .46
10.42

897

vistare1Játmano yogam
vita-rdga-bhaya-krodht!IJ
vita-rága-bhaya-krodhalJ

10. 1 8
4. 1 0
2.56

vivasván manave prdha
vividhás ca prthak ce!ffá/J
vivikta-defa-sevitvam
vivikta-sevf laghv-ásf
Vf!flJfnám vásudevo 'smi

4.1
18.14
1 3. 1 1
1 8.52
10.37

3.2
vyámisre1;1eva vdkyena
vyapetabhf/J prita-mand/J punas tvam 1 1 .49
vyása-prasddác chrutaván
1 8. 75
vyavasáyátmiká buddhilJ
2.14
vyavasáydtmiká buddhilJ
2.44
vyüf!hám drupada-putre1;1a
1 .3

y
yábhir vibhütibhir /okdn
yac candramasi yac cdgnau
yac cápi sarva-bhütdnám
yac cávahdsártham asatkrto 'si
yac chreya etayor ekam

10. 1 6
15.12
10.39
1 1 .42
5.1

yac chreyalJ sydn niscitam brühi tan
yadá bhüta prthag-bhavam
yad áditya-gatam t�alJ
yad agre cdnubandhe ca
yad aharikdram ásritya

2 .7
1 3. 3 1
15.12
1 8.39
1 8.59

yadá hi nendriydrthe!ju
yad ak!jaram veda-vido vadanti
yadá samharate cdyam
yadd te moha-kalilam

6.4
8. 1 1
2.58
2.52

yadd viniyatam cittam
6. 1 8
4. 7
yadá yadd hi dharmasya
yad gatvd na nivartante
15.6
yadi bht!l.r sadrsf s d syát
1 1.12
yad icchanto brahmacaryalil caranti 8. 1 1
yadi hy aham na varteyam
yadi mdm apratfkdram
yad rá}ya-sukha-lobhena
yadrccha-/abha-santu!jfal.r
yadrcchayd copapannam

3.23
1 .45
1 .44
4.22
2.32

yad yad dcarati Sre!ffhal.r
yad yad vibhütimat sattvam
yadyapy ete na pasyanti

3.21
10.41
1 .37
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ya enam vetti hantt!ram
ya evam vetti purusam

2. 1 9
1 3.24

yasya sarve samárambht!Q
yataQ pravrttir bhütánám

4. 1 9
1 8.46

yaQ pasyati tatht1tmt1nam
yaQ prayati sa mad-bhavam
yaQ prayt!ti tyqjan deham
yaQ sarvatrt!nabhisnehaQ
yaQ sa sarvesu bhütesu

1 3.30
8.5
8. 1 3
2.57
8.20

yatanto 'py akrtátmánaQ
yatanto yoginai cainam
yatatám api siddhánám
yatante ca tato bhüyaQ
yatato hy api kaunteya

15. l l
15. l l
7.3
6.43
2.60

yaQ st!stra-vidhim utsrjya
ya idam paramam guhyam
yqjante nt!ma-yqjnais te
yqjante st!ttvika devan
yqjjnt1tvt1 munayaQ sarve

1 6.23
1 8.68
16.17
1 7.4
1 4. l

yáta-yamam gata-rasam
yatendriya-mano-buddhiQ
yathá dipo nivátasthaQ
yathaidhámsi samiddho 'gniQ
yathákáia-sthito nityam

17.10
5.28
6.19
4.37
9.6

yqjjnt1tvt1 na punar moham
yqjjflt1tvt1 neha bhüyo 'nyat
yqjna-dana-tapaQ-karma
yqjna-dana-tapaQ-karma
yqjnad bhavati parjanyaQ

4.35
7.2
1 8.3
18.5
1 . 14

yathá nadínám bahavo 'mbu-vegáQ l l .28
yathá pradiptam jvalanam patarigáQ 1 1 .29
1 3.34
yathá prakáiayaty ekaQ
1 3.33
yathá sarva-gatam sauksmyát
3.38
yatholbenávrto garbhaQ

yqjnt1nt1m japa-yqjno 'sm i
yqjnt1rtht1t karma1Jo 'nyatra
yqjna-iistamrta-bh�aQ
yqjna-iistt!iinaQ santaQ
yqjnas tapas tathá danam

10.25
3.9
4.3 1
3. 1 3
1 7. 7

yat karosi yad aint!si
yato yato niicalati
yatra caivátmanátmánam
yatra kále tv anavrttim
yatra yogeivaraQ krs1JaQ

9.27
6.26
6.20
8.23
1 8.78

yqjflt1yt1carataQ karma
yqjne rapasi dane ca
yqjno danam tapai caiva
yaksye dasyami modisye
yam hi na vyathayanti ete

4.23
1 7.27
1 8. 5
16.15
2. 1 5

yatroparamate cittam
yat sárikhyaiQ prápyate sthánam
yat tad agre visam íva
yat tapasyasi kaunteya
yat te 'ham priyamá1Jáya

6.20
5.5
1 8. 3 7
9.27
1 0. l

yat tu kámepsuná karma
yat tu krtsnavad ekasmin
yat t u pratyupakárártham
yat tvayoktam vacas tena
yávad etán nirikse'ham

1 8.24
1 8.22
17.21
1 1. 1
1 .22

yam imam puspitam vacam
yam labdhva ct!param labham
yam prt!pya na nivartante
yam sannyasam iti prahuQ
yam yam vapi smaran bhávam

2.42
6.22
8.21
6.2
8.6

yan eva hatva na jijfvisamaQ
ya nist1 sarva-bhütt1nt1m
yt!nti deva-vratt1 devan
yasmt!n nodvijate lokaQ
yasmt!t ksaram atfto 'ham

2.6
2.69
9.25
1 2. 1 5
15.18

yáván artha udapáne
yávat sa"tjáyate kincit
yayá dharmam adharmam ca
yayá svapnam bhayam fokam
yayá tu dharma-kámt!rthán

2.46
1 3.27
18.31
1 8.35
1 8.34

yasmin sthito na duQkhena
yasfavyam eveti manaQ
yas tu karma-pha/a-tyt!gf
yas tv t!tma-ratir eva syat
yas tv indriyt11Ji manasa

6.22
1 7. 1 1
1 8. 1 1
3. 1 7
3.7

ye bhqjanti tu mam bhaktya
ye caiva st!ttiká bháváQ
ye ct!py aksaram avyaktam
ye h i samspariqja bhogt!Q
ye me matam idam nityam

9.29
7.12
1 2. 1
5.22
3.31

yasyam jt!grati bhütani
yasya naharikrto bhavaQ
yasyt1ntaQstht1ni bhütt!ni

2.69
18.17
8.22

yena bhütány aiest11Ji
ye'py anya-devatá-bhaktáQ
yesám arthe kariksitam naQ

4.35
9.23
1 .32

Versmutató
ye$<im ca rvaril buho-mara}J
ye$<iril tv anra-galaril p<ipam

2.35
7.28

ye S<istra-vidhim utsrfya
ye tu dhamyamrtam idam
ye tu sarv<i1Ji karm<iQi
ye tv ak$aram anirdesyam
y e tv etad abhyasüyanta}J

17.1
1 2.20
1 2.6
1 2. 3
3.32

ye yath<i m<iril prapadyante
yogaril yogesvar<it kf$1J<it
yog<irüt/.hasya tasyaiva
yoga-sannyasta-karm<i!Jam
yoga-stha}J kuru karm<ifJi

4. 1 1
1 8.75
6.3
4.4 1
2.48

yoga-yukto visuddh<itm<i
yogen<ivyabhicáriQy<i
yogesvara tata me tvam
yogina}J karma kurvanti

5.7
18.33
1 1 .4
5.1 1

yoginám api sarve$<im
yogino yata-dttasya
yogf yufljfta satatam
yo loka-trayam ávisya
yo mám ajam anadim ca

6.47
6.19
6.10
15.17
10.3

yo m<im evam asarilmüt/.ha}J
yo mari! pasyati sarvatra
yo na hr$yati na dve$(i
yo 'nta}J-sukho 'ntarár<ima}J
yotsyam<inán avek$e'ham

15.19
6.30
1 2. 1 7
5 .24
1 .23

yo 'yarir yogas tvay<i prokta}J
yo yo yáril tanuril bhakta}J
yudh<imanyus ca vikr<inta}J
yuktáhára-vih<irasya
yukta}J karma-phalarir tyaktv<i

6.33
7.21
1 .6
6.17
5.12

yukta ity ucyate yogf
yukta-svapn<ivabodhasya
yufljann evaril sad<itmánam
yufljann evaril sadátmánam
yuyudháno virá(as ca

6.8
6. 1 7
6. 1 5
6.28
1 .4
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A

B

advaitam acyutam anádim ananta:
4.5; 4.9
7.18
aharit bhakta-paradhfno:
aham brahmásmi:
7.29; 1 3.8- 1 2.
9. 1 1 .
aharit sarve.fu bhüte,fu:
aharit tvarit ca athánye:
1 3.5.
aho bata svapaco 'to garfy<ln: 2.46; 6.44.
qjani ca yanmayam tad avimucya niyantr:
7.5.
qjrio jantur anf.fO 'yam <ltmana/:I:
5. 1 5.
akama/:I sarva-kamo vá:
4. 1 1 ; 7 .20.
anásaktasya vi,fayán yathcirtham:
6 . 1 0.
9.33.
anityam asukharit /okam:
ar;or ar;fyám mahato mahfyán:
2.20.
antaJ:ipraVÍ,f(a/:I sás/á janlinam:
1 5 . 1 5.
anyábhilá.fitásünyarit:
7 . 16; 1 1 .55.
aparimitá dhruvas tanubhrto yadi:
7.5.
3.15.
asya mahato bhütasya:
6.8; 7 .3.
ata/:I üi-kr.fr;a-námadi:
atha puru.fO ha vai:
10.8.
athásaktis tato bhavas tata/:I premabhyu:
4. 1 0.
3.37.
atháto brahma-jijriasa:

bálagra-fota-bhagasya:
2.17.
bhaktir asya bhqjanarit:
6.47.
bhavambudhir vatsa-padarit padarit: 2.5 1 .
bhayarit dviliyá-bhinivefota/:I:
1 . 30; 6 . 1 3- 1 4.
bhidyate hrdaya-granthis:
7.1.
bhoktá bhogyarit preritárarit ca matva:
1 3. 3 .
brahmaiva san brahmapyeti:
1 4.26.
brahmar;yo devaki-putra/:I:
1 0.8.

Á

ácáryaván puru.fo veda:
adau sraddhá tata/:I:
aditya-varr;arit tamasa/:I:
áhara-fodhau sauva-suddhi/:I:
áhave.fu mitho 'nyonyarit:
linandamayo 'bhyását:
ánukülyasya sarikalpalJ:
apráyar;át tatrápi hí druam:
árodharma ca:
á5caryo vaktá kufolo 'sya:
ásfno dürarit vrqjati:
átatatvac ca matrtvád:
átmanarit rathinarit viddhi:

D
dal"Sana-dhyána-saritsparfoir:
5.26.
dása-bhüto harer eva:
1 3 . 1 3.
deha-dehi-vibhedo 'yarit:
9.34.
devar,fi-bhütápta-nrr;ám pitrnárit:
1 . 4 1 ; 2.38.
dharmarit tu sák,fád bhagavat-prar;f/am:
4.7; 4. 1 6; 4.34.
6.3 1 .
dik-kálády-anavacchinne:
dvandvair vimuktá/:I sukha:
37.
dvá suparr;á sayujá sakhaya:
1 3. 2 1 ; 1 6 . 1 1 - 1 2.

E

9.2.
4. 1 0.
1 3 . 1 8.
3. 1 1 .
2.3 1 .
34; 1 3.5.
1 1 .55.
1 8.55.
47.
2.29.
1 3 . 1 6.
6.29.
6.34.

6.3 1 .
eka eva paro VÍ.f'JU/:I sarvatrd 'ni:
ekale isvara knr;a:
7.20.
eko devo nitya-lrlánurakto:
4.9.
10.8.
eko ha vai náráyar;a:
1 0.8.
eko vai náráyar;a ásfn:
eko vasf sarvasa/:I kr.fr;a/:I idya/:I:
6.3 1 .
e.fa u hy eva sádhu karma kárayati: 5 . 1 5 .
e.fo 'r;urátmá cetasd veditavyo:
2. 1 7.
ete cáritfo-kalá/:I puritsa/:I:
2.2; 1 1 .46.
5.2.
evarit mana/:I karma vasarit:
7 . 1 ; 9.2.
evarit prasanna-manaso:

901

Függelék

902

G
ghrai:ram ca tat-páda-saroja saurabhe:
2.6 1 .
46.
gftá bhayan silasya:
gftá-suhita kartabhyaQ:
47.
gobhiQ srli:rita matsaram:
1 4. 1 6 .
go/oka eva nivasaty akhilátma-bhütaQ:
35; 6 . 1 5 ; 9. 1 1 ; 1 3. 1 4.

L
lokayate veddrtho 'nena:

1 5 . 1 7.

M

H
harav abhaktasya kuto mahad gui:rá: 1 .28.
harer n<Ima harer náma:
6. 1 1 - 1 2.

1
indriyai:ri hay<Indhur visaydlits tesu: 6.34.
5.1 l .
fhd yasya harer dasye:
fSdvdsyam idom sarvam:
2. 7 1 .
iSvaraQ paramaQ krSIJOQ:
29; 2.2: 4. 1 2; 7.2; 7.7; 9. 1 1 .
fSvarálJálit vacaQ satyalit tathaivácaritam:
3.24.

J
janmady asya yataQ:
9.2 1 ;
janmady asya yato 'nvayád itartai:
jayas tu pai:riju-putrai:rdm:
jnanagniQ sarva-karmdi:ri:
jnanam parama-guhyam me:
jurtam yadá pasyaty anyam fiam:
jyotfmsi visi:rur bhavanáni visi:ruQ:
jyoti-rüpam sampadyasvena:

2.32.
1 3.3.

ksatnyo hi prqjd raksan:
ksetrdfJÍ hi forirái:ri:

mad-bhakti-prabhávena:
mahat-sevdm dvaram ahur:
mama yonir mahad brahma:
mana eva manusyáf}ám:
mahimsydt sarva-bhütáni:
mdyá mugdha jiver ndhi svataQ:
mdydm tu prakrtim vidydn:
máyátita paravyome savdra:
muhyanti yat sürayaQ:
mukti-praddtá sarvesám:
27;
muktir hitvdnyathd rüpam:
mukunda-lirigdlaya-darfone: 2.6 1 ;

2.6 1 .
7.28.
5 . 1 0.
6.5.
2. 1 9.
41.
7. 1 7.
4.8.
7.3.
7. 1 4.
4.35.
6. 1 8.

N
1 8 .46.
3.37.
1 . 1 4.
5. 1 6.
3.4 1 .
2.22.
2. 1 6.
1 5 . 1 7.

K
karau harer mandira marjanadisu: 2.6 1 .
karmai:ra manasd vacá:
6. 1 3- 1 4.
kamam ca dásya na tu kama:
2.6 1 .
kefogra-fota-manasa vaca:
6. 1 3- 1 4.
kiba vipra, kiba nydsf, südra kene:
2.8.
kfrtaniyaQ sada hariQ:
43.
krsi:ras tu bhagavan:
1 9; 1 1 .54.
krsi:raQ svayam samabhavat paramaQ: 4.5.
krsfJa van;am tvisakrsfJám:
3. 1 0.

na dhanam na janam na:
6. 1 .
na hijliánena sadrfom:
5. 16.
3.24.
naitat samácarej játu manasdpi:
na jáyate mriyate vá vipaicin: 2.20; 1 3. 1 3.
1 4. 1 6.
namo brahmaf}ya-deváya:
10.8.
ndráyaf}ád brahmd jáyate:
ndrdyai:raQ paro 'vyaktdt:
7.3.
2.56.
násau munir yasya matam:
7. 1 .
nasta-práyesu abhadresu:
n a tad bhasayate süryo: a bevezetésben
na tasmdt kascid me priya:
6.32.
na tasya karyam kara1Jam ca:
3.22
nava-dvare pure dehf:
5 . 1 3.
nayam deho deha-bhdjam:
5.22.
nayami paramam sthdnam:
1 2.6-7.
6.3 1 .
nikhilei;u a vasthasu jfvanmukta:
4. 14.
nimitta-matram evdsau:
2.28.
nityasyoktdQ forlrif}aQ:
nityo nityanam cetanas cetananam:
29; 2. 1 2; 4. 1 2; 7.6; 1 5 . 1 7 .
5.2.
nünam pramattaQ kurute:
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0
am ajnána timirándhasya: a vevezetésben
1 7 .23.
am ity etad brahmalJa nedi$(am:
am tad vi:f1Ja!J paramam padam:
1 7.23; 1 7.24; 1 8.62.

p
5 .2.
parábhavas távad abadha-játa:
parásya saktir vividhaiva srűyate:
29; 4 1 ; 3.22.
patim palinám paramam parastád: 3.22.
3. 1 0.
palim visvasyátmesvaram:
patir gatis cándhaka Vf$1Ji-sátvatám: 3: 1 0.
patram pu:fp am phalam tayam:
9.2; 1 7.8- 1 0.
pádau hare}J k$elra-padánusarpa1Je:
2.6 1 ; 6 . 1 8.
pradhána-k:felrajna-patir gulJe:falJ: 1 3 . 1 3.
1 0.8.
prajápatim ca rodram cápy:
9.2.
prakáias ca karma1Jy abhyását:
prálJapaharac ca:
28.
prá1Jais ciuam sarvam atam prajánám:
2. 1 7 .
5.2.
prápancikatayá buddhyá:
premátijana-cchurita-bhakti-vilocanena:
3. 1 3; 6.30; 9.4; 1 1 .5 5 ; 1 3 . 1 6.
puro:fártha-sunyánám:
6.20-23.

R
rámádi mlirtli:fu kalá-niyamena:
ramante yagina 'nante:
rasa vai sa}J:

4.5.
5.22.
1 4.27.

s
iabdádibhya 'nta}J prali${hánác:
sac-cid-ánanda-nipáya kn1Jáya:
samáne vrk!íe puro:fa nimagna:
samáfritá ye padapallava-:
samyag ádhiyate 'sminn:
sandhyá-vandana bhadram astu:
sarvam elad brahma:
sarvapani:fada-gáva:
sarvasya prabhum iSánam:

15. 14.
9. 1 1 .
2.22.
2.5 1 .
2.44.
2.52.
5 . 1 0.
48.
13. 18.

sarvata}J pá1Ji-pádam:
13.15.
sarvátmaná ya}J iaralJam iaralJyam:
1 .4 1 ; 2.38.
$a(-karma-nipu1Ja vipra:
2.8.
sauvam visuddham vásudeva-iabditam:
1 7.4.
sa vá e:fa brahma-ni!í(ha idam:
1 5.7.
sa vai mana}J kr$1Ja-padáravindayar:
2.6 1 ; 6. 1 5 ; 6 . 1 8 ; 6.27; 6.34.
siva-vin'nci nutam:
4. 1 2.
smarane majanam pumsam:
47.
fraddhá-iabde visvás kahe sudr<!ha: 2.4 1 .
frava1Jam kirtanam Vi$1Ja}J: 45; 9.2.; 9. 1 4.
frava1Jáyápi bahubhir ya na:
2.29.
sriya}J-patir yajna-pati}J prajá-:
3 . 1 0.
sr1Jvatám sva-kathá}J kn1Ja}J:
7. 1 .
sn/i-hetu yei mlirti prapance:
4.8.
sroti-smrti-purá1Jádi:
7.3.

T
tadá rajas-tama-bhává}J:
7.1.
tadávadhi bata nárl-sarigame:
5.21.
tadvan na n'kta mataya yataya:
5 .26.
tad-vijnánártham sa gurom:
45.
tad Vi$1Ja}J paramam padam:
1 8.62.
tam akratu}J pasyati vltafoka}J:
2.20.
tam átmastham ye 'nupasyanti:
2. 1 2.
tam ekam gavindam:
9. 1 1 .
tam eva viditváti mrtyum eti:
4.9; 6 . 1 5 ; 7 . 1 4; 1 3 . 1 8.
tam ha devam átma-buddhi-:
1 3 . 1 8.
tam lSvarálJám paramam:
3.22; 5 .29.
tapa divyam putraká yena sallvam: 5 .22.
tarka 'prali$/ha}J srotaya vibhinná: 2.56.
tasmád etad brahma nám:
5 . 1 0; 1 4.3.
tata yad uuarataram tad arűpam:
7.7.
tat te 'nukampám su-samfk$yama1Ja:
1 2. 1 3- 1 4.
tat tu samanvayát:
15.15.
tat tvam asi:
4.9.
távad e:fa samprasáda 's mác:
1 5. 1 7.
tepus tapas te juhuvu}J sasnur áryá:
2.46; 6.44.
trett!-yugt!dau ca tata vivasvt!n:
4. 1 .
7 . 1 4.
tvam eva viditvt!:
2.40; 3 . 5 ; 6.40.
tyaktvá sva-dharmam:
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u
ubhe uhaivai$a ete taraty:
utsáhán nifrayád dhairyát:

4.37.
6.24.

v
vadanti tat tattva-vidas:
2. 1 ; 1 3.8- 1 2.
4. 1 4; 5 . 1 5 .
vai$amya-nairghrQye na:
vai$1Javera kriya mudra:
9.28.
vanpi.framácára-vatlI:
3.9.
10. 1 8.
vayam tu na vitrpyáma:
vedáham etam puru$alil:
7. 7; 1 3 . 1 8.
vede$U dur/labham adur/labham:
4.5.
venum kvanantam:
8.2 1 .
vi$1JOS tu trfTJi rüplITJi puru$ákhyány: 1.4.
41.
vi$TJU/)-iaktil) pará proktá:

y
yac-cak$ur e$a savita saka/a-:
4. 1 ; 9.6.
5.2 1 .
yadávadhi mama cetal) knTJa-:
ya e$1Im puru$alil sdqád:
6.47.
yaj1ie$U paJavo brahman hanyante: 2.3 l .
3.9.
yajiio vai Vi$TJU/):
yam syámasundaram acintya-guT)a-: 6.30.
yasmat param náparam asti kiiicid: 7. 7.
yasmin vifiiate sarvam eva vifiiatam: 7.2.
yasya brahme ca qatram ca:
1 1 .32.
yasya deva para bhaktir yathá:
6.47; 1 1 .52.
yasy4,jiiayá bhramati sambhrta:
4. 1 .
yasya prastidád bhagavad-prasádo: 2.4 1 .
yasyásti bhaktir bhagavaty akiiicana:l .28.
yasydtma-buddhil) kuTJápe tri-: 27; 3.40.
yato vá imáni bhütánijayante.'1 . 10; 1 3 . 1 7.
5.26.
yat-pada-parJkaja-pa/asa-vi/asa:
2.52.
yatra kvapi nisadya yádava-:
yatra kva vábhadram abhüd:
2.40; 3.5; 6.40.
yat-tfrtha buddhil) salite na:
2.40; 3.40.
1 2.6-7 .
yá vai sadhana-sampatti:
ye indrády-ariga-tayávasthitam:
3. 1 4.
ye 'nye ravindák$a vimukta-máninas:
1 4.27.
10.8.
yo brahmáT)am vidadháti pürvam:
yo 'sau sarvair vedair gfyate:
1 5 . 1 5.
2.7.
yo vá etad ak$aram gárgy:
1 1 .40.
yo 'yam tavágato deva samlpam:

Tárgymutató
A

Acarya
önmegvalósítás a vele való társulás által,
4.40.
példájával tanít, 3.2 1 .
szabályokat é s előírásokat ad, 9 . 1 4.
személyiségét megtartja a lelki síkon is,
2. 1 2.
változtatás nélkül elfogadja az előíráso
kat, 1 6.24.
(lásd még: lelki tanítómester, tanító)
Acintya-bheddbheda
a Caitanya alapította filozófia, 7 .8.
kettősség Kr$i:tában, 5 . 1 7.
Kr$i:ta mint minden, de független, 7 . 1 2;

Abhakta (nem bhakta)
Arjuna miatta kérdez, 4.4.
a GIU!hoz való közeledését a méhecs
kéhez hasonlítják, 2. 1 2.
Kfg1a sohasem nyilvánul meg az ostoba
elött, 7 .25.
nem értheti meg Kr$i:tát, 7.3; 7 .24; 1 8.55.
nem képes a bhaktit gyakorolni, 7.3.
nincs jótulajdonsága, 9.3 1 .
Abhimanyu: Kuru�etránál elítélték, 1 . 1 8.
Abszolút Igazság
dnandamaya, 1.24.
BhagavAn, 2.2; 1 3. 1 2.
az élet célja, 2.2.
ha a maya befedi, anyagnak hívják, 4.24.
három aspektusa van, 2.2; 3.28; 1 0. 1 5.
Kr$i:ta, 2 1 ; 4.6; 6.38; 7.7 ; 1 0 . 1 2.
Kr$i:ta és a Gltd kijelenti, 5 . 1 7.
Kr$Qa-tudathoz vezet, 3.3.
Kr$i:ta tulajdonának ismerete, 4.35.
legyőzi az érzéki élvezetet, 3.28.
a lelki tanítómester ismeri, 4.34.
létezik kívül és belül is, 1 3. 16.
minden aspektusát megvalósítják Kr$i:tá
ban, 1 8.78.
mindennek a forrása, 7. 10.
a Naphoz, a napsugárhoz és a napistenhez hasonlítják, 2.2.
az odaadás tárgya, 17 .26.
om tat sat jelzi, 1 7.23.
az önmegvalósítottak ismerik, 5 .20.
a Róla való tudatlanság aggodalomhoz
vezet, 5 . 1 2.
spekulációval nem érhető el, 1 0. 1 1 .
személyes, 29; 7.7; 7.24.
személytelen, 29.
teljes egész, 29.
a tudás folyamatával érik el, 1 3. 1 2.
a yoga célja, 6.46.
Acarya
családjában születni szerencsés, 6.42.
jó útra téríti a feltételekhez kötött lelke
ket, 32.

9.4; 9.5.

a Paramatma szétosztott, és mégis egy,
13.17.

tökéletes tudás az Abszolútról, 1 8. 78.
Acyuta
Kr$i:tát írják le így, 4.5.
Kr$i:tát szólítják így, 1 8.73.
Adomány
Caitanya Mahaprabhu a legbökezübb az
adakozásban, 1 1 .54.
dravyamaya-yqjna, 4.28.
az elme megtisztításának eszköze, 1 2. 1 1 .
haszontalan a Legfelsőbben való hit nélkül, 1 7.28.
a házasok dolga, 1 6. 1-3.
isteni tulajdonság, 1 6. 1-3.
a jóság minőségében, 1 0.4-5; 1 1 .54;
1 6. 1 -3; 1 7.20.
Kni:i a teremtette, 10.4-5.
a Legfelsőbb Személy megörvendeztetéséért, 1 7 .26-27.
még a nagy lelkeket is megtisztítja, 1 8.5.
az om-mal kezdödik, 17 .23.
segítségével nem lehet Kfg1a kétkarú
formáját meglátni, 1 1 .53.
segítségével nem lehet Kr$i:ta univerzális
formáját meglátni, 1 1 .48.
sohasem szabad feladni, 1 8.3; 1 8.5.
a szenvedély minőségében, 1 4.9; 17.21.
a tat és sat szavak kiejtésével, 1 7 .25;
1 7.26-27.
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Adomány
a természet három kötöereje szerint,
1 7.7; 1 7.20·22.

a tudatlanság kötöerejében, 17 .22.
Aditi: az Áditya bhakták anyja, 10.30.
Ádityák
csodálkozva nézik az univerzális formát,
1 1 .22.

közöttük van KrHla, Vi�1.1u, 10.2 1 .
láthatók a z univerzális formában, 1 1 .6.
tizenkettö született Narayal_lától, 10.8.
Advaitacarya
hódolat neki, 1 8 .
idézik, 8 . 1 4.
a tanítványi láncban, 50.
Aggodalom
aki kedves Kn1.1ának, azt nem zavarja,
2.22; 1 2. 1 5.
állandó azoknak, akik nem ismerik a jö
vöt, 10.4-5.
Arjunát arra buzdították, hogy emelkedjen túl rajta, 2.45.
az anyagi létben, 22.
a démonokjellemzöje, 1 6 . 1 0; 1 6. 1 1 - 1 2.
a Kali-yuga jellemvonása, 6. 1 2.
a kettösség okozza, 2.45; 5. 1 2.
a Kr�1.1a-tudatos munka megszabadít töle,
1 8.57.
a test gyümölcseit fogyasztva a lélek
elmerül benne, 2.22.
(lásd még: nyomorúság, szenvedés)
Agresszor: hatféle, akiket meg lehet ölni,
1 .36.
Agni
harci szekeret adott Arjunának, 1 . 14.
Kr�1.1a, 1 0.23.
Agnihotra-yaji\ák: a mesterkélt sannyasik
semmibe veszik, 6. 1 .
Aham brahmdsmi
igazi azonosság, 1 3 .8- 1 2.
a lélek megvalósítása, 7.29.
Airavata
azonosítják, 10.27.
Kr�1.1a, 10.27.
Alázatosság
a Bhagavad-gltd megértéséhez, 22.
Kr�1.1a akaratával szemben, 1 .30.
a lelki tanítómester megközelítéséhez,
4.34.

a sannyasl tulajdonsága, 1 6 . 1-3.

Alázatosság
tudás, 1 3.8- 1 2.
(lásd: meghódolás)
Áldozat
adomány, 4.28.
aki nem végzi, bűnös, 3 . 1 6.
állatoké, 2.3 1 ; 1 8 .47; 1 8 .48.
az anyagi boldogságé, 6.38.
anyagilag fertőzött, 3 . 1 6; 4.33; 4.42;
1 7. 1 2; 17.28; 1 8.2.
az anyagi univerzum célja, 3. 1 0.
anyagi vagyontárgyaké, 4.28.
Arjuna az áldozat Uráról kérdez, 8.2.
Brallman, 4.24.
a Brallmannak, 4.25.
a démonok visszautasítják, 1 6. 1 6.
esőt és gabonát teremt, 3 . 1 4.
az étel feláldozása megszabadít a bűntől,
3.13.

a félisteneknek, 3. 1 1 - 12; 4.25.
a fokozatos megvalósítás ösztönzéséért
van, 2.46.
a három kötöerö szerint, 3 . 1 3; 1 7. 7 ;
1 7. 1 1 -1 3 .

ahafha-yoga lélegzésszabályozása, 4.29.
a házasembereknek való, 1 6 . 1 -3.
a házasság mint viváha-yajna , 1 8.5.
a hit szerint különféle formákat ölt, 4.33.
a Hold elérésének eszköze, 8.25.
isteni tulajdonság, 1 6. 1 -3.
karma-kárJ(Ía ésjtiána-káfJ(Ía , 4.33.
a kényelem feláldozása, tapomaya-yajlia, 4.28.
körforgása, 8.3
Kr�1.1a, 9 . 1 6.
Kr�1.1a a jyoti${oma és a maháyajtia ,
9.16.
Kr�1.1a a végsö tárgya és élvezöje, 2.66;
3.9; 3. 1 1 ; 3 . 1 2; 3.30; 5.29; 9.2324; 1 7 .26-27.

Kr�1.1a tartja fenn, 7 .30.
a Kr�1.1a-tudat elérésének eszköze, 2.29;
3. 1 6; 3.26; 4.42; 1 2. 1 0- 1 1 .
lelkivé teszi az atmoszférát, 4.24.
a mantrázás által már elvégzett, 2.46;
6.44.
a megtisztulásért és az érzékek ellenőr
zéséért, 3 . 1 6; 3. 1 9; 4.25; 4.30;
1 8.3; 1 8.5.
mindené Kr�1.1áért, 4.25; 1 3 .8- 1 2.

Tárgymutató
Áldozat
a munka áldozata a tudásban tetözik,
4.33.

a munkára és kötelességre utal, 3.9; 3 . 1 4;
4.24; 4.25; 4.32; 1 2. 10; 1 7. 1 1 ;
1 8.47.
nélküle nincs boldogság sem ebben, sem a
következö életben, 4.3 1 .
nem hiteles, 16.17.
a nemi élet mint, 4.26.
nem könnyű a Kali-yugában, 3. 10.
nem szükséges a transzcendentalisták
nak, 2.52; 3 . 1 6.
azom tat sat-ot közben ejtik ki, 1 7.23-27.
a panca-mahayajna közönséges embereknek való, 3 . 1 2.
puriya-karmat;1<im , 1 8 . 7 1 .
sarikirtana-yajna , 3. 1 0; 16. 1 -3 .
sohasem szabad feladni, 1 8.3-S.
a személytelen beleolvadás, 4.25.
a teremtés kezdetén elöre küldték,
3 . 1 0.

a transzcendencia benne található, 3 . I S .
a tudás feláldozása nagyobb a vagyon
tárgyakénál, 4.33.
az univerzális formát nem tárja fel, 1 1 .48.
vagyont és élvezetet ad, 3. 10; 3 . 1 4; 3 . 1 6;
4.3 1 .
a Vaikui:i!hák é s a felsöbb bolygók eléré
sének eszköze, 2.3 1 ; 2.42-43;
4.24; 4.30; 8.3; 8 . 1 6 .
a Védikus Irodalom tanulmányozásának
feláldozása, 4.28.
végül is felszabaduláshoz vezet, 3 . 1 1 .
yajna, Vi�i:iu, 3.9.
yoga-yajna, 4.28.
Állatrnészárlás
az áldozati tűzben nem eröszak, 2.3 1 .
Buddha megállította, 4.7.
bűn az emberek számára, 3 1 .
karmája, 1 4. 1 6.
nagymértékű a démonok között, 1 6.9.
nem szükséges, 2. 1 9 ; 1 6. 1-3.
a tehéné a legbűnösebb, 1 4. 1 6.
a tudatlanság kötöerejében van, 1 4. 1 6.
a zsír a tejböl is beszerezhetö, 1 7.8- 10.
Állatok
a banjanfa alsóbb ágain helyezkednek el,
1 5 .2.
a brahmai:iák feláldozzák öket, 1 8.48.
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Állatok
a családi ragaszkodás bennük is megtalál
ható, 2.7.
emberi életet kapnak, ha a yajnában
feláldozzák öket, 2.3 1 .
az embereket általában azok hajlamai
jellemzik, 7.3.
evolúciós fejlödésüket nem szabad gátol
ni, 1 6 . 1 -3.
fogyasztójuk a tudatlanság kötöerejében
van, 6. 1 6.
gabona hulladékot esznek, 3. 1 4.
helyzetüket a bhaktákéhoz hasonlítják,
4.2 1 .
Kl'lli istennönek áldozzák fel öket, 3. 1 2.
nem értelmesek, mert a ml'lyl'l hatása alatt
állnak, 1 4. 1 6.
nincs szükség a leölésükre, 1 6 . 1 -3.
az önmegvalósított személy nem tesz kü
lönbséget közöttük és az emberek
között, 1 2.3-4.
a szabályokat nem követö embereket
hozzájuk hasonlítják, 6.40; 7. 1 3.
számukra nem bűn az ölés, 3 1 .
a tudatlanság közöttük való születéshez
vezet, 1 4 . I S .
Álom
az anyagi testet hozzá hasonlítják, 2.28.
jelen van minden kötöeröben, 1 8.35.
természetes esemény, 1 8.35.
a tudatlanságban lévö határozottságot
megköti, 1 8.35.
a túlzott evés maga után vonja,
6. 1 6.
Álvallás: a materialista filozófián alapul,
2.26.
Alvás
a bhakta legyözi, 1 .24.
a belöle származó boldogság, 1 8.39.
Gudl'lkesa legyözte, 1 0.20.
hat órányi elegendö, 6 . 1 7; 1 4.8.
a mértékletessége tanácsolt, 6. 1 7 .
Ropa Gosvl'lrnl példát állít, 6. 1 7 .
(lásd: tudatlanság)
Ambart�a Mahl'lrl'lj a
legyözte Durvl'lsl'l Munit, 2.60.
minden érzékét Kni:ia szolgálatával fog
lalta le, 2.6 1 .
példaként említett, 2.67.
transzcendentális elfoglaltságai, 6 . 1 8 .
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Anandamaya
Abszolút Igazság, 7.24.
Kr�i:ia, aki transzcendentális a tettekhez,
1 3.5.
Ananta
Kr�i:ia, mint kígyó, 1 0.29.
végtelen energia és befolyás, 1 1 .37.
Aniruddha
a bhaktákkal társul, 40.
teljes kiterjedés, 8.22.
Anyagi lét
a bűn és a tudatlanság következménye,
4.3 1 .
az erdőtűzhöz hasonlítják, 2 .7.
a hánykolódó óceánhoz hasonlítják,
5 . 1 4.
háromféle szenvedése a bhakta számára
nem létezik, 2.65.
az irigyet az óceánjába vetik, 1 6. 1 9.
megszűnésével az ember eléri a legfel
sőbb hajlékot, 6.1 5.
négy alapelve, 36.
problémáit a Bhagavad-gitá oldja meg,
47.
poblémáit vagyonnal nem lehet legyőzni,
2.8.
a zavar forrása mindenki számára, 2.7.
Anyagi természet (,prakrti)
az ateisták terveit meghiúsítja, 7 . 1 5.
a banjanfa gyökerétől ered, 1 5 . 1 .
definiciója, 24.
a démonok a megnyilvánulás okának te
kintik, 1 6.8.
egy pillanat alatt megsemmisítheti az
ember vagyonát, 2.8.
az élőlények átalakulásainak oka,
1 3 .20.
az

élőlénnyel időtlen idök óta kapcsolatban áll, 5 . 1 4.
az élőlénytől különbözik, 24.
három kötőerőböl áll, 24; 14.5.
huszonnégy elemböl áll, 29; 1 3 .6-7.
kezdetnélküli, 1 3.20
Kr�i:ia energiája, 24.
Kr�i:ia irányítja, 24; 2. 1 6; 5 .29; 7.4; 7 . 1 4;
9.10.

Kr�i:ia nem alárendeltje, 7 . 1 2.
Kr�i:ia pillantása termékenyíti meg, 3. 1 5;
9. 10.
a lét alapja, 1 3.27.

Anyagi természet (,prakrti)
a mahátmá nincs az irányítása alatt,
9. 1 3.
Mahll-Vi�i:iuba merül és a mahat-tattva
által nyilvánul meg, 1 3.20.
megbünteti azokat, akik rosszul használ
ják fel, 3 . 1 2.
megértésével felszabadulást érnek el,
1 3.24.

megkötő erő, 2 . 1 3; 2.22; 2.29; 3 .27;
3.36; 7.5; 7 . 1 4; 1 8.48.
nem oka a születésnek, 1 4.3.
nem tudatos, 24.
nyolcmillió négyszá1.ezer fajt teremt,
1 3 .2 1 .
örökké változik, 25; 8.4.
szörnyű formája Kllll, 3 . 1 2.
teljes magában, 29.
a teremtés közvetlen oka, 4. 1 4; 9. 1 0;
1 4.3.
tervszerint működik, 1 1. 3 3 .
a tettek oka é s végrehajtója, 3.27; 1 3 .2 1 .
a Tizenharmadik Fejezet témája, 1 3 . 1 1 3. 3 5 .
az univerzális formához hasonlítják,
1 1 .5.
a vágy szerint teremti a testet, 1 8.6 1 .
Anyagi test
adhibhütam , 8.4.
alkata, változásai, eredete és az ismerője,
13.4.

analitikus tanulmányozása a Második
Fejezetben, 2. 1 .
a cselekvés oka, 1 3.30; 1 8. 1 3 - 1 4; 1 8 . 6 1 .
a démoni személyek kínozzák, 1 7 .5-6.
egyéni képessége van az uralkodásra,
1 3. 3 .
élvezője az élőlény, 1 3.20.
az ember elfelejti, mikor hagyja el, 1 5 . 1 5.
az értelem hajtotta kocsihoz hasonlítják,
6.34.
az érzékekkel való kapcsolata, 2. 70;
3.42; 1 3. 1-2; 1 3. 2 1 ; 1 5 .9.
a felajánlott étel immunissá teszi, 3 . 14.
a félistenek tartják e l , 3 . 1 1 .
a Felsőlélekkel való kapcsolata, 2.20;
2.22; 1 3.3; 1 3 .23.
felszabaduláskor elpusztul, 1 5 . 7.
a formája szerint kell cselekedni, 1 3. 2 1 .
gabonaféléken él, 3 . 1 4.

Tárgymutató
Anyagi test
géphez és álomhoz hasonlítják, 2.28;
1 3.30; 1 8.61.
a gyönyör és fájdalom oka, 2. 1 7; 5 . 1 4;
1 3. 2 1 .
halál a sorsa, 2. 1 1 ; 2 . 1 8.
huszonnégy elemböl áll, 1 3.6-7; 1 3.35.
ismeröjét k$etrqjriá nak hívják, 1 3 . 1 -2.
kapuit a jóság világítja meg, 1 4 . 1 1 .
kilenc kapus városhoz hasonlítják, 5 . 1 3 .
a kötöerökkel való kapcsolata, 2.45;
3.27; 5 . 1 8; 1 4.22-25 .
a következöt felsöbb hatalmak döntik el,
40.
k$etra -ként ismerik, 1 3 . 1 -2.
különbözik a lélektöl, 2. 1 ; 2. 1 1 ; 2.30;
4.5; 1 3 .32-35.
Kr�r:iához tartozik, 5 . 1 1 .
a lélek az alapja, 2 . 1 7 - 1 8; 3.5; 7 .6;
10.20.
a lélek vándorlásával kapcsolatos, 2.13;
1 5.8.

a lélekkel való egységének elmélete,
1 8.2 1 .
a lelki testtel hozzák ellentétbe, 4. 1 0.
materialista látásmódja, 2.2.
meggyilkolását nem ösztönzik, 2. 1 9.
megszabadulás töle, 39; 2.28; 5. 1 1 - 1 3;
5.20; 1 0. 1 2- 1 3; 1 2 . 1 3- 1 4.
munkával kell fenntartani, 43; 3.8.
nem állandó, 4.6.
négy igénye, 6.20-23.
nem ismeri a múltat, a jelent és a jövöt,
7.26.
nem szabad érte búsulni, 2. 1 ; 2.25.
a nyolcmillió négyszázezerböl választják
ki, 8 . 3 .
a szellemek nem kaphatnak, 1 .4 1 .
a szenvedés forrása, 39; 2.5 1 ; 5 . 1 4; 5.25.
szükségleteit elöirások szabályozzák,
3.34.
a tettek szerint kapják, 2. 1 8; 5.2.
a Tizenharmadik Fejezet témája, 1 3. 1 35.
a többesszám nem rá utal, 2. 1 2; 4.35.
a tudat határozza meg, 1 5.9.
változásai, 26; 2 . 1 6; 2.20; 2.22; 8.4;
1 3 . 1-2; 1 3.6-7; 1 5 . 1 6.
változásai nem befolyásolják a lelket,
2.20.
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Anyagi test
a vele való téves azonosítás, 3.29; 5 . 1 3;
1 2. 5 ; 1 3.31.
Anyagi világ
az áldozat-végrehajtás megtanulásának
céljából teremtették, 3 . 1 0.
Arjuna kérdez róla, 8. 1 .
a banjanfához hasonlítják, 3 7 ; 1 5 . 1 .
egy borjú patanyomában lévö vízhez hasonlítják, 2.5 1 .
Brahman megnyilvánulása, 5 . 1 0.
démoni elméletek róla, 1 6.8.
az élölények tartják fenn, 7 .5.
fertözéseit a praslldam legyözi, 3. 1 4.
Garbhodakasayl Vi�r:iu beléhatol, 7.4;
9.8.
huszonnégy elemre bontják, 1 3 .25.
ideiglenes energia, 25; 7.4; 9.33.
idötartamát yugákban és kalpákban számítják, 8. 1 7.
kedvezötlen oldalai, 25; 2.5 1 ; 2.57; 7.4;
10.3.
a kéj kielégítéséért teremtették, 3.37.
Kr�r:ia az atyja, az anyja és az ellátója,
9.17.

Kr�r:ia a kormányzó elve, 7.30; 9.6.
Kr�r:ia az egyetlen menedéke,
1 1 .38.

Kr�r:ia az eredete és feloszlása, 7.6; 9.8;
10.6.

Kr�r:iával való kapcsolata, 9. 10.
Kr�r:ia formájaként imádják, 9 . 1 5 .
Kr�r:ia hatja á t és látja el, 9.4; 9.6; 10.42.
Kr�r:ia kozmikus formája, 8.4.
Kr�r:ia sugárzása melegíti, 1 1 . 1 9.
Kr�r:ia testében sok ezernyi látható,
1 1.13.
a k$etra é s a k:jetrajria kombinációja,
1 4.3.
a különféle univerzumok, 36; 10.6;
1 5 . 1 2.
lehetöség az Istenséghez való vissza
térésre, 3. 10.
a lelki energia alapján nyilvánul meg, 7 .6.
a lelki világ tükörképe, 37; 7 . 1 9; 1 5 . l ;
1 8.62.
Maha-Vi�r:iu lélegezte ki, 9.8.
a korszak végén behatol Kr�r:ia természe
tébe, 9.7.
minden élölénye gyarló, 1 5 . 1 6.

Függelék
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Anyagi világ
a négy szenvedés mindenhol jelen van,
1 9-20; 2.5 1 ; 8 . 1 6; 9.33.
a nemi élet béklyójának hívják, 3.39.
az odaadás növénye átfúródik a borítá
sán, 1 0.8.
a Paramatma következtében fejlődik ki,
7.6.
sok ezer billiónyi bolygót, Napot, stb.
tartalmaz, 40.
teljes magában, 29.
a teremtésnek csupán egynegyede, 40.
a tudatlanság óceánjához és az erdőtűz
höz hasonlítják, 4.36.
Vi�Qu a benne lévö lélek, 5.4.
Antropológia: a lélekröl szóló materialista
filozófián alpul, 2.26.
Antropomorfizmus: az ostoba vezetők imá
data, 4. 1 2.
Apana
az ötféle levegő egyike, 2. 1 7.
légzömódok, 4.29.
Arca-vigraha
imádata Brahman megvalósításához ve
zet, 7.29.
imádata haszontalan a Felsölélek imádata nélkül, 9. 1 l .
imádatáról, 1 2.5.
a Legfelsöbb Ú r inkarnációja, 1 2. 5 .
nem anyagi, 1 2.5.
Arjuna
aki követi, nem téved meg, 4. 1 6 .
anaghának, bűntelennek szólítják, 1 S.20.
arra vágyott, hogy Maga Kr�Qa ölje meg a
rokonait, l .35.
az atomnyi lélek képviselője, 2. 1 3 ; 2.20.
azt akarja, hogy Kr�Qa megölje a félreér
tés démonát, 2. 1 .
bánata nyomasztó, 1.46; 2.1; 2.8.
beleegyezik a harcba, visszanyeri emlé
kezetét, 3 1 ; 1 1 . 1 ; 1 8.73.
Bharata fia, 1 3 .34; 14.3; 14.8; 1 4 . 1 0;
1 4. 1 2; I S . 19; 1 6 . 1 -3 .

Bharaták legjobbja, 3.4 1 ; 7 . 1 6; 8.23;
1 1 .6; 1 3 .27; 1 8.4; 1 8.36.

Bharata leszármazottja, 2. 1 4; 7 .27; 1 3. 3;
1 8 .62.
a Bharaták ura, 7.1 1 .
borjúhoz hasonlítják, 48.
a családi ragaszkodás a problémái gyö
kere, 2.7.

Arjuna
a csatatéren megpillantja az összes barát
ját és rokonát, 1 .26.
Dhananjayaként, l . I S ; 2.49; 4.4 1 ; 9.9;
1 2.9; 1 8.29; 1 8. 72.

DroQacarya diákja, 1 .3.
Duryodhana hösi nyilasként említi, 1.4.
ég a vágytól, hogy lássa, kivel kell harcolnia, 1 .2 1 -23.
elfelejti a k�atriya törvényeket, 1 .3 l .
elfelejti Kr�Qa természetét, 4.5.
elméjét Kr�Qa megérti, l .25.
elöre látja a fenyegető halált, 1 .28.
az emberek legjobbja, 2 . I S .
érdeklődik a sikertelen yogl sorsa felöl,
6.37-39.

érzékeit Kr�Qa irányítja és elégíti ki, 1 . 1 5 ;
l .32-35.
a félelem jeleit tapasztalja, 1 .28-30.
felesége DraupadI, Draupada király le
ánya, 1 . 3.
felesége, Draupadl levetköztetése, 1 . 1 1 .
fél, hogy a barátságuk miatt vétkezett
Kr�Qa ellen, 1 1 .4 1 -42.
felvilágosodása csalódást okoz Dhrta
riiHfának, 2.9.
a Gitti ideális tanítványa, 5-6; 23; 1 . 1 ;
2.7.
Gui;lakesa, 1 .24; 2. 1 0; 1 0.20.
győzelme biztos, l . 14; l .20; l .23.
harci szekere képes meghódítani mind a
három világot, l . 14.
harci szekerén Hanuman és Rama i s ott
van, l .20.
harci szekerét a tűzisten, Agni adomá
nyozta, l . 14.
imái és hódolata az univerzális forma
elött, 1 1 . 1 4-3 1 ; 1 1 .35-46.
lndra katonai tiszteletet ad neki, 2.33.
jelentősége, mint Partba, 1 .25.
jelen volt, mikor a Gittit a napistennek
először elbeszélték, 4.5.
KarQa az ö féltestvére, 1 .8.
képtelen a problémákat lelki tanítómester
nélkül megoldani, 2.7-8.
kéri, hogy megláthassa a négykarú Na
rayaQa formát, 1 1 .45-46.
kijelenti, hogy a yoga rendszert lehetetlen
végezni, 44; 6.33.
könyörületes és lágyszívű, 1 .28; 1 .32-35;
1 .45; 2.1; 2.36.
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Tárgymutató
Arjuna
a közönséges emberek és a démonok
nevében érdeklődik, 4.4; 10. 16.
kötelessége, hogy harcoljon, l . 37-38;
2. 19; 2.21; 2.30; 2.32; 2.33; 2.7 1;
3.8; 5 .7; 16.5.
KrHt át utasítja, hogy hajtsa a harci sze
kerét a két sereg közé, l . 2 1 -22.
Kr�Qa barátja és rokona, 20; 2.3; 2. 10;
2. 12; 4.3.
Kr�Qa bocsánatát és türelmét kéri, 1 1 .44.
Kr�Qa eszköze a csatában, l . 32-35;
1 1 .33.

Arjuna
tévedései és tisztátlanságai, 14- 15; 1.3 1;
2.2; 2.7; 2. 1 1; 2. 13; 4.35.
tigris az emberek között, 18.4.
tudatlanná vált, hogy a Gitát elbeszél
hessék, 7, 1 1 .
az univerzális forma megrémisztette és
megtévesztette, 1 1. 23-25; 1 1 .55.
visszautasítja a vaibha�ikák elméletét,
2.26.
vonakodása és a harc megtagadása, l .2 1 22; 1 .30-39; 1 .45-46; 2 . 2 ; 2.52.7; 2.9.

Kr�Qát Legfelsöbbnek fogadja el, 10. 12.
Kr�Qa mint ö, 10.37.
Kr�Qa tanítványa és bhaktája, 22; 2.7;
2.9; 2.39; 4.3.
Kr�Qa zavarba hozta öt, 5. l .
KuntI fia, 2.14; 2.37; 3.9; 5.22; 6.35; 7 .8;
8. 1 6; 9.7; 9 . 1 0; 9.23; 9.27; 1 3 . 1 2; 14.4; 14.7; 1 6.22; 18.48; 1 8.50;
1 8.60.

Kuruk legjobbja, 4.3 1 ; 1 1 .48.
Kuruk�etra kedvezően befolyásolta, 1 . 1 .
Kuru fia, 6.43; 1 4 . 1 3 .
a Kuruk szeretett gyermeke,
2.4 1 .

legyőzte Sivát, é s megkapta apásupataastrát, 2.33.
mindig Kr�Qára gondol, 44; l .24.
mindent, amit Kr�Qa mond, igazságként
fogad el, 2 1; 3 1; 10.14.
nagy örökségének (mint Kaunteya és
Bharata) jelentősége, 2. 14.
nem egyenlö Kr�Qával, 2. 13; 2.23.
nem érdekli a négykani forma, 1 1.50.
Pl!Qr;IU fia, 1 6.5.
Partha, l .25; 2.21; 2.32; 2.55; 3.23; 8.8;
8.19; 1 8.32.

pozitív tulajdonságai, 1 . 1 ; l .24; l .36;
1.44; l .46; 2.7; 5.33; 16.5.
Prtha fia, 2.3; 2.39; 3 .22; 4.1 1 ; 4.33; 7 . 1 ;
7.10; 8.14; 9.13; 9.32; 1 1 .5; 12.67; 16.4; 1 7.7; 1 7 .26-27; 18.6;
1 8.30.

Savyasacin, 1 1 .33.
számára a becstelenség rosszabb a halál
nál, 2.34.
a tanítványi láncot helyreállítják vele, 20.
a test fáján evö madárhoz hasonlítják,
2.22.

Aryama: Kr�Qa, 1 0.29.
Aryan
az Írások szabályait követik, 16. 7.
a legjobb az, aki mantrázik, 2.46.
lelki civilizáció, 2.2.
Asa na : az O$[driga-yogában , 5.27-29.
Asat
az anyagi test jellemvonása, 40.
áldozat és adomány mint, 17 .28.
nemlét, 22.
Asita
befolyásolja Arjunát, 1 8 .62.
hitelesíti Arjuna imáját, 1 0. 1 2 - 1 3 .
kijelenti, hogy Kr�Qa a Legfelsőbb, 2 1 .
tanult vezetö, 7. 15.
A$[driga-yoga
általa Kr�Qát nem lehet megérteni,
9.2.
az érzékek korlátozásának alsóbbrendü
módszere, 2.59.
ajliana-yoga eredménye, 6.47.
Kr�Qa leírja, 5 . 27-28.
a Kr�Qa-tudat automatikusan magába
foglalja, 5.29.
nehezebb, mint a Kr�Qa-tudat, 5 . 27-28.
nem szükséges a lelki bolygókrajutáshoz,
12.6-7.
tökéletességekért gyakorolják, 4.28.
Asura: lásd démon.
Asvatthama
Arjuna megpillantja a csatatéren, 1.26.
DroQacarya fia, 1.8.
Duryodhana nagy harcosként említi, 1 .8.
Asvinok: az univerzális formát csodálkozva
szemlélik, 1 1 .22.
Ateista
ásuram bhavam aüita , 7. 15.
a démon, 16. 18.
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Ateista
elrejti a lélek létét, 2.28.
az ember ne társuljon vele, 1 1 .55.
fél az univerzális formától, és zokon veszi
Kr$r:ta dicsöitését, 1 1 .36.
felszabadulása, gyümölcsözö cselekedete és tudása meghiúsul, 9.12.
Kapila, és sal'lkhya filozófiája, 2.39.
képtelen a lélek megértésére, 1 3 .2 5 .
Kr$r;tát emberfeletti lényként ismerheti,
4.4.
Kr$r;tát félistennek tekinti, 4. 1 2; 1 0.42.
nem értheti meg Kr$r;ia formáit, 1 1 .52.
nem rendelkezhet isteni látóképességgel,
1 1 .48.
nem szükséges, hogy Maga Kr$r;ta pusz
títsa el öt, 4.9.
sal'lkhya filozófus, 7.4.
terveit a természet keresztülhúzza, 7 . 1 5 .
Atharva-veda
idézet belöle, 10.8.
Kr$r;ta, 9. 1 7 .
Kr$r;tából árad, 3 . 1 5 .
a négy Veda egyike, 1 1 .48.
Ayur-vedikus sastra : megemlítik, 1 5 . 1 4 .

B
Bahlikák: 1 .8.
Baladeva: Vasudeva fia, 10.37.
Baladeva Vidyabhü$ar;ta
idézik, 2.6 1 ; 3. 1 4.
megemlítik, 8.23; 8.26; 1 3.3.
a tanítványi láncban, 49.
Bali: müvelt vezetö, 7 . 1 5 .
Banjanfa
az anyagi univerzumot hozzá hasonlítják,
37; 1 5 . 1-5.
gyakran imádják, 10.26.
Kr$r;ia, 10.26.
Barátság
Arjuna és Kr$r;ta között, 2. 1 0; 1 1 .1 4;
1 1 .4 1 -42; 1 1 .45; 1 8.64-64.
a bhakta barátsága Kr$r;iával, 20.; 9.29.
Kr$r:ta minden élölény barátja, 2.66;
9.18.

Kr$r;iával, Arjunát követve érhetö el,
1 8.65.
a Kr$r;tával való legyözi az alvást és a
tudatlanságot, 1 .24.

Barátság
a Paramatma a jivama között, 2.22;
1 3. 2 3 .
(lásd még: kapcsolatok)
Béke
alapelve, 2. 7 1 .
a bhakták elérik, 2.68; S. l l ; 6 . 1 5 ; 8. 1 4;
9.30.

a brahmar;iák tulajdonsága, 1 8.42.
a Brahmannal való azonosságon keresz
tül, 6.27.
elérése a Kf$r;ta-tudaton keresztül, 2.8;
2. 1 2; 2.66; S.29; 1 4. 1 7.
elérése az önfegyelmezésen és meghódo
láson keresztül, 2.70-7 1 ; 4.39;
6.7; 1 2. 1 2; 1 8.62.

képlete, 5 .29.
kiegyensúlyozottságként isteni tulajdon
ság, 1 6 . 1 -3 .
Kr$r;ia lerombolná, h a Ö Maga nem dol
gozna, 3.24.
a szenvedély kötöerejében lehetetlen,
1 4. 1 7.
a tudás által az önvalóban élvezik, 4.38.
Béketürés
a bhakta jellemvonása, 1 2. 1 3- 1 4.
a boldogság és a szomorúság eltürése,
2. 14.

a brahmar;ia tulajdonsága,
1 8.42.
a kellemetlen kötelességeké, 2. 1 4.
Kr$r:ta béketürö apaként, barátként, sze
retöként, 1 1 .44.
tudás, 1 3 .8-12.
Beleolvadás
az áldozat viszonzása, 4.30.
a Brahmanba, 20; 6. 1 .
a démoni gonosztevök elmélete, 9. 1 2 .
az imperszonalista elképzelések félrevezetöek, 1 8.55.
lelki megsemmisülés, 6.30.
mint áldozat, 4.25.
olyan, mint amikor a zöld madár belerepül a zöld erdöbe, 1 8.55.
önzö dolog, 6 . 1 .
az örökkévalóság megvalósitása, 12.5.
a Pataöjali yogarendszer által, 4.28.
pokoli a bhakta számára, 1 8.54.
a személytelen felszabadulás folyamata,
4.9; 4. 1 0 .

Tárgymutató
Betegség
az anyagi lét négy jellemzöjének egyike,
37; 2.5 1 .
az anyagi testnek köszönhetö, 1 3.20.
a felajánlott étel legyözi, 3 . 1 4.
a lelki testre nem jellemzö, 7.29.
nem lehet megakadályozni, 1 3.8- 1 2.
rosszként fogják fel, 1 3 .8 - 1 2.
a szenvedély minöségében lévő étel
okozza, 1 7 .8-1 O.
a vagyon nem képes legyözni, 2.8.
Bhagavad-gltli
alaptémái és tanításai, 23; 2. 1 7; 2.50;
2.72; 1 3.8- 1 2.
általános Írás az egész világ számára, 48.
az anyagi ferlözéstöl megtisztult tanít
hatja, 27.
azért beszélte el Kfg1a, hogy megszün
tesse a bánatot, 2. 1 .
a belöle származó haszon, 27-28; 2.8;
4. 1 ; 1 3.8-1 2.
a bhakták témája, 20; 2 . 1 2; 1 8.68.
egyedülálló, 1 8. 74.
elbeszélöje és szelleme, 1 9 .
eloszlatja a tudatlanságot, 2. 1 6; 1 8. 7 2 .
elvész, h a a tanítványi lánc megtörik, 4.2;
10. 14.
eredeti versei világosak mint a Nap,
1 1.51.
fö célja, 2 1 ; 26; 1 8.66; 1 8.78.
a Gangeszvízhez hasonló, 49.
a Gitá-máhlitmyában összegzik, 1 . 1 .
hallása által elérik a felsöbb bolygórendszert, 18.7 1 .
hallásának és megértésének módja, 20;
3 1 ; 50; 1 . 1 ; 2.7; 4. 1 ; 4.2; 4.42;
8.28; 1 2.9.
haszontalan lenne, ha az elbeszélöje fele
dékeny, 2.20.
az irigyek nem nagyarázhatják vagy érthetik meg, 2. 1 2; 9. 1 ; 1 8.67.
ismerete emberfeletti, 4. 1 .
Isten tudománya, 2 3 ; 1 . 1 .
kiért beszélik el, 23; 1 . 1 ; 2. 1 0; 1 1 . 5 5 .
Kr�i:ia tényleges ismeretét jelenti, 1 8. 7 3 .
a legfelsőbb erkölcsi oktatás, 1 8.78.
misztériumát Arjuna kérdései tisztázzák,
3.2.
a napistennek beszélték el elöször, 20;
4. 1 .
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Bhagavad-gftá
nektár, 47.
nem hiteles magyarázatai és fordításai,
1 9; 30; 2. 1 2; 4.2-3; 7 . 1 5; 1 0. 1 5 .
nem lehet a világi könyvekhez hasonlítani, 2. 1 2.
nem spekulációra való, 4. 1 ; 4.8.
az ötödik Veda része, 2.45.
tanítása különbözik a buddhizmustól,
2.72.
tanulmányozása az értelemmel való imádatot jelenti, 1 8.70.
tehénhez hasonló, 48.
története nyomon követhetö, 4. 1 .
az Upani$adok elvein alapul, 2.29.
az Úr kegye, 23.
a Vedák lényege és a legteljesebb Írás,
1 9; 29; 30-3 1 ; 48; 1 . 1 ; 4.40.
Vyl'lsa által összefügg Saftjaya szívével,
1 8.74.
Vyl'lsa kegyéböl hallják, 18.74-75.
Bhagavl'ln
definiciója és magyarázata, 2.2.
az élet célja, 2.2.
hat fenségének magyarázata, 2.2.
az imperszonalisták néha elfogadják,
10. 1 5 .
Kr�i:ia neve a Gitlin keresztül, 2.2.
megvalósítását a saml'ldhi magába fog
lalja, 2.5 3.
Srt Kfg1át jelöli, 19.
az utolsó szó az Abszolút megvalósításá
ban, 1 3. 1 2.
valóságként ismert, 5 . 1 7.
Bhakták
adományt kell adni nekik, 1 1 .54.
automatikusan minden jótulajdonsággal
rendelkeznek, 1 .28.
békét érnek el, 2.70; 5 . 1 2.
a büntöl az étel felajánlásával szabadul
nak meg, 3.13.
csak a kétkarú Kr�i:ia érdekli, 9 . 1 3 ;
1 1 .49; 1 1 .55.
egyenlö látásmóddal rendelkeznek, 6.29;
7 . 1 5 ; 1 4.22-25; 1 8.54.
eljutnak a legfelsöbb hajlékba, 40; 7.23;
8 . 1 3; 1 8.56.
elkülönülnek a pénztöl és a vagyontól,
1 . 35 ; 4.22; 7.20; 1 2. 1 5; 1 2. 1 8·
19.
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Bhakták
elmélyülnek Km1ában, 1 .24; 6.30; 7 . 1 9;
8.2; 8 . 1 4; 9. 1 1 .
életüket kockáztatják, hogy az Istentudatot terjesszék, 3 .29; 1 1 .5 5 .
felszabadulást érnek el, 4.9; 5.26.
félistenekként definiálják, 1 1 .48.
a filozófu �ok gyakran kigúnyolják öket,
1 0. 1 1 .
a Földet Vaikur;iJhának tekintik, 1 8.54.
a förtelmes tettek ellenére is szenteknek
tekintendök, 9.30.
a Gitá különösen nekik van, 1 3 ; 20; 48;
2. 1 2; 4.3.
három osztálya, 9.3.
helyes tettekre kell tanítaniuk, 3.2 1 .
az indítékkal rendelkezö bhaktákat is el
fogadja az Úr, 7 . 1 8.
irányítják az érzékeiket, 1 . 1 5; 2.58.
irtóznak az érzékkielégítéstöl, 6 . 1 4;
1 3 . 1 2.
kedvesebbek Kr�r;iánál, 3.29.
kegye nélkülözhetetlen, 2.29; 4.9.
a kezdö bhakták az arca-mürtinak na
gyobb figyelmet tanúsítanak, 9. 1 1 .
kétszer fürödnek naponta, 1 2. 1 6.
közömbösek a rituációkkal szemben,
2.52; 9.28.
közömbösek a test elhagyásával szemben, 4.29; 8.24; 8.27.
közönséges embernek tűnhetnek, 27.
Kr�r;ia állandó társai, 4.5.
Kr�r;ia iránti szeretetük, 3. 1 3; 6.30; 7. 1 8;
1 1 .8.
Kr�r;ia kielégíti a szükségleteiket, 2. 70;
9.22.

Kr�r;ia különösen azértjelenik meg, hogy
megörvendeztesse öket, 4.5; 4.8;
7.3; 7.25.
Kr�r;ia különösen feléjük hajlik, 1 .36;
9.29; 1 8.73.
Kr�r;ia nem türi el a bhaktái iránti rossz
cselekedetet, 1 . 3 5.
Kr�r;ia szolgálatához minden pompát el
fogadhatnak, 1 .3 5 .
Kr�r;ia szolgálatával é s kielégítésével fog
lalkoznak, 1 .2 1-22; 1 .35; 2.63;
1 1 .55; 1 2.2; 1 8.56.
Kr�r;iának parancsolgatva örömet okoz
nak Neki, 1 .2 1-22.

Bhakták
Kr�r;iával együtt élvezik pompájukat,
1 4.27.
különféle tetteket végeznek, 3 . 1 3.
a legfelsöbb transzcendentalisták, 2.2;
6. 10; 1 8.66.
legyözhetik az alvást és a tudatlanságot,
1 .24.
Mahflfaja Ambarl�a tettei tiszták, 6. 1 8 .
más bolygókról láthatták az univerzális
formát, 1 1 .47.
megteremthetik Vrndavana atmoszféráját, 8 . 1 4.
a megtisztulásu folyamata, 7 . 1 6.
mindenkiben látják Kr�r;iát, 9 . 1 1 .
mindenkinek barátai, 5 . 7 ; 6.32; 1 1 .5 5 ;
1 2. 1 5 .

mindent feláldoznak Kr�r;iáért, 4.25.
Mukunda minden kötelezettségtöl meg
szabadítja öket, 1 .4 1 .
nagyon vágynak arra, hogy Kr�r;iát Vrndavanában meglássák, 4.8.
Narada a legnagyobb közöttük, 10.26.
nem érzik az anyagi szenvedéseket, 5 .26.
nem fogadják el az ál-inkarnációkat,
1 1 .48.
nem intéznek megtorlást a gonosztevök
ellen, 1 .35.
nem jutalmazzák anyagi haszonnal, 7.22.
nem önzöek, 8. 1 4.
nem vágynak a lelki bolygókra, vagy a
felszabadulásra, 8. 1 4.
nem zavarják meg a félrevezetö Gitá·
magyarázatok, 1 1 .5 1 .
négyfajta nem-tiszta, 7 .29.
nincs szükségük a yogára, hogy a lelki
világba jussanak, 1 2. 7 .
örülnek Kr�r;ia pompájának, 1 0. 1 9.
összehasonlítják öket a gyümölcsözö
yoglkkal, 6.32.
sádhuk, még ha nem műveltek is, 4.8.
segítség a Gftá hallásához, 1 . 1 ; 8.28;
1 8. 7 1 .
sohasem buknak el, 9.34.
sohasem vesznek el, 9.3 1 .
Sri Kr�r;iával való kapcsolatatuk, 20;
4. 1 1 ; 7. 1 8; 1 0. 1 1 ; 1 1 . 1 4.
szent helyeken laknak, 6 . 1 1 - 1 2.
a szenvedést Kr�r;ia kegyének tekintik,
1 2. 1 3- 1 4.

Tárgymutató
Bhakták
szeretetük szerintjutalmazzák öket, 4. 1 1 .
szükségleteik kielégítéséért sohasem for
dulnak a félistenekhez, 7 .20; 7 .22.
társulás velük, 3.2 1 ; 4. 1 6- 1 7; 6.24; 7 . 1 ;
7. 1 7; 7.28; 9. 1 ; 9.3; 9 . 1 3; 9.32;
1 3.26; 15.6.
teljesen megvalósítják Kr�i:iát, 4. 1 1 ; 7 .3.
terveik éppolyan jók, mint Kr�i:iáé, 1 1 .34.
tetteik ellenörzése, 1 0- 1 1 ; 2.64; 4.204.22.
törödnek a feltételekhez kötött lelkekkel,
7.28; 1 0. 1 7.
transzcendentálisak a kedvezöhöz és a
kedvezötlenhez egyaránt,
12.17.

transzcendentálisak minden ragaszko
dáshoz, 2.64.
transzcendentálisak a négy vari:iához,
4. 1 3.
transzcendentálisak a természet három
kötöerejéhez, 28.
a transzcendentális formák bármelyikét
szolgálhatják, 8 . 1 4 .
tudásuk Kr�i:iáról, 4.4; 4.5; 7. 1 ; 7. 1 7;
7.29; 1 0.3; 10. 1 9; 1 1 .36; 1 3. 1 9.
tulajdonságaik és jellemvonásaik, 1 .28;
1 .44; 2.54-58; 2.70; 5.7; 7 . 1 8;
7 . 2 7 ; 1 0.9; 1 2. 1 3-20; 1 3 .25;
18.54.

univerzális forma megtekintése nem
érdekli őket, 1 1 .48; 1 1 .49; 1 1 .54.
a Vedák virágos nyelve nem téveszti meg
öket, 2.53.
vonzódnak az Úr Caitanya sai:iklrtana
mozgalmához, 4.8.
(lásd még: bölcs, lelki tanítómester, vai�
i:iavák)
Bhakti
buddhi-yoga , 2.39.
cselekedetei közönségesnek tűnhetnek,
27.
elvei képessé teszik az embert Kr�i:ia
elérésére, 46.
értelme, 6.2.
eszköz a felszabadulásra és a Vaikui:i!)lára jutáshoz, 39; 8.22.
a feleség é s a szeretö példájára, 43.
felszabadulás után is folytatódik, 1 8.55.
kilenc folyamata, fravanam stb., 45.
az
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Bhakti
megtisztított cselekedeteket jelent, 27.
SllTJkhya, 2.39.
szükséges az univerzális forma látásához,
1 1 .52.
útja nem könnyű, 7.3.
(lásd még: bhakti-yoga , odaadó szol
gálat, szolgálat, imádat)
Bhaktisiddhanta Sarasvau
jámbor családban született, 6.42.
megemlítik, 9.34.
a tanítványi lánc tagja, 50.
Bhaktivedanta Svaml Prabhupada
a tanítványi lánc tagja, 50.
vai�i:iava családban született, 6.42.
Bhaktivinoda Thakura
összefoglalta a Második Fejezetet, 2.72.
a tanítványi lánc tagja, 50.
Bhakti-yoga
az anyagi ragaszkodás csomóját szétválasztja, 7 . 1 .
célszerű az önmegvalósításra, 1 3. 1 2.
csak Kr�i:iára vágyni, 8. 1 4.
definiciója, 10. 10.
drtfha-vrata , az elszánt hit kezdete, 7. 30.
eszköz arra, hogy a halálkor Kr�i:iára
emlékezhessünk, 8 . 1 0.
eszköz a transzcendentális gyönyör elé
résére, 6.20-23.
a Gitá témája, 2.72.
a házasoknak megengedi a nemi életet,
6 . 1 4.
Kr�i:ia-tudat, 5.29.
Kr�i:iáért, Ramáért, N araylll)é rt való cse
lekvés, 1 4.26.
különbözik ajliána-yogától, 1 2.5.
a legfelsöbb cél elérésének eszköze, 6.37;
6.46; 8 . 1 6.
a legjobb megvalósítási módszer, 1 2. 1 ;
6.47.
mantrázás, 8 . 1 4.
nincsenek akadályok, 6.20-23.
az összes yoga csúcsa, 6.47.
öt különbözö útja, 8. 1 4.
a siker titkát Ropa Gosvaml adja, 6.24.
tanácsolt szabályozó elvei, 1 2.9.
a yoga-létra legfelsö foka, 6.3.
Bharata Maharaja
meg,
következö életében özként született
.
8.6.
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Bharata Maharaja
testcseréjének története, 6.43.
Bharatava�a: a félistenek így ismerik a Föl
det, 6.43.
Bháva
a Knr.ia iránti szeretet előzetes állapota,
4. 10.
az odaadó élet utolsó szakasza, 4. 10.
Bhlma
Duryodhana irigy rá, 1 . 1 0.
eltörpül Bhl$ma jelenlétében, 1 . 1 0.
a herkulesi feladatok végrehajtója, 1 . 1 5.
a Hidimba démon gyilkosa, 1 . 1 5 .
hősies nyilasként említi Duryodhana,
1.4.

megfúija kagylókürtjét, 1 . 1 5.
a Par.t<;lavák seregét védi, 1 . 1 0.
Vrkodara, 1 . 1 5.
Bh1$ma
Arjúna kifogásként használja, hogy ne
kelljen harcolnia, 2.3; 2.4; 2.30;
1 6. 5 .
Arjuna megpillantja a csatatéren, 1 .26.
Bhlma felljebbvalója, 1 . 10.
Duryodhana nagy harcosként említi,
1 .8.

Duryodhana seregének nyújt védelmet,
1 . 10.
halál várt rá Kuruk$elránál, 1 . 1 8; 1 1 .34.
a harcosok nagyatyjaként említik, 1 . 12.
jelenlétében beszélt Kfg1a, 1.25.
kagylókürtje nem zavarta a Par.t<;lavákat,
1 . 1 9.
következő életében lelki vagy felsőbb
bolygóbeli testet kapna, 2. 1 3.
követni kell, 4. 1 6.
megfúija kagylókürtjét, és ezzel Duryo
dhanának örömet okoz, 1 . 12.
megsemmisül az univerzális forma szájában, 1 1 .27.
mint feljebbvaló, imádandó, 2.4.
mint tanár elvesztette tisztességét, 2.5 .
nem szükséges gyászolni, 2. 1 3 .
nem tiltakozott Draupadl levetkőzteté
sekor, 1 . 1 2; 1 1 .49.
a pénzügyi helyzet Duryodhana oldalára
kényszeritette, 2.5.
támogatását Duryodhana sürgeti, 1 . 1 1 .
támogatta Kr$r.tát a Kuruk gyülekezeté
ben, 7.25.

BhI$ma
tudja, hogy a győzelem Kr$r.ta oldalán
lesz, 1 . 1 2.
Bhrgu: Kr$r.ta mint, 1 0.25.
Bhorisrava
Arjuna megpillantja a csatatéren, 1 .26.
a Bahllkák királyának fia, 1 .8.
Duryodhana nagy harcosként említi, 1 .8.
Birtoklásérzet
a félistenek nem felejtik el Kr$r.táét, 7 .22.
hamis érzete, 1 5 . 5 .
Kr$r.ta a birtokosa mindennek, 4.20;
4.35; 6.32; 1 3.3; 1 5 .6.
Kr$r.táé a béke képlete. 5 .29.
Kr$i:iáét az l sopani$ad megemlíti, 5 . 10.
lemondása, 2.7 1 ; 3 .30; 4.2 1 ; 4.28; 5.2;
1 2 . 1 3 - 14.

a személyi vagyontárgyaktól való men
tesség, 6. 10.
a test birtoklását a Pararnatrna teszi lehe
tővé, 1 3.23.
a tudás áldozata nagyobb, 4.33.
Boldogság
aki egyenlő benne, az kedves Kr$i;iának,
12. 1 3 - 1 4; 1 2. 1 5 .

aki szilárd benne, alkalmas a felszaba
dulásra, 2. 1 5 .
áldozat nélkül lehetetlen elérni ebben,
vagy a következő életben, 4.3 1 .
alvásból, lustaságból és illúzióból ered,
18.39.

annak tényleges tapasztalata által élvezhető, 5.24.
az anyagi test miatt, 1 3. 2 1 .
az anyagi boldogság feláldozása, 6.38.
befejeződik, ha az emberjámbor tetteinek
eredménye letelik, 2.8.
béke nélkül lehetetlen, 2.66.
a bölcsek nem mámorosodnak meg tőle,
2.56; 2.69.
a családért, 1 3.8- 1 2 .
csapongó, h a a védikus elvekből ered,
9.2 1 .

a csatatéren Arjunának nehezen meg
foghatónak tünik, 1 .30.
az elején méreg, a végén nektár, 1 8.3637.

az

elején nektár, a végén méreg, 1 8.38.
el kell tümi, 2. 1 4 ; 2.45 .
ellensége az érzékeit élvezőnek, 3. 39.

Tárgymutató
Boldogság
eredeti helyzete a Brahman, 1 4.27.
életjel, 1 3.6-7.
az élőlény teljesen függő helyzetben van
tőle, 5 . 1 5 .
értékét Arjuna megkérdőjelezi, 1 .32-35.
az érzékek ellenőrzésében, 5.13; 5.23.
az érzékek örömét a gosvamI ismeri,
6.26.
az érzéki síkon, 2.39; 2.43; 3.4 1 .
feltételekhez köt, 14.6.
a gyümölcsöző munkások anyagi módon
keresik, 6.40.
a harcban nem veszik figyelembe, 2.38.
hit nélkül lehetetlen, 4.40.
ideiglenes, ha érzékfelfogásból ered,
2.14.

a jóság minőségében, 1 4. 1 1 ; 1 8.36-37.
a jóság minőségében lévő étel által, 17 .810.

a kételkedő számára nincs sem ebben,
sem a következő életben, 4.40.
Kfg1 a az oka, 1 .3 1 ; 2.8.
Kfg1 a előtti meghódolás által, 7 .5; 7 .2 1 .
a Kr�i:ia iránti tettekben élvezhető, 4 . 1 8 .
Kr�i:ia nem vágyik a mennyeire, 4. 1 4.
Kr�i:ia örök szolgája, 2.5 5.
Kr�i:iában, 2.8; 6.32.
a Kr�i:iára való koncentrálás által, 5.21;
6.27-28.

a legyőzött elme túlszárnyalja, 6. 7.
a lelki világban, 34; 37; 4.3 1 .
már e testben is élvezhető, 1 4.20.
minden élőlény keresi, 34.
nem korlátozható, 1 3 .8- 1 2.
odaadó szolgálat nélkül, a puszta lemondás által nem lehetséges, 5.6.
a pénz nem hoz, 1 4. 1 7.
a samadhiban, 6.20-23.
a sailklrtana-yaji'la által, 3 . 1 3.
a szenvedély kötőerejében, 1 4 . 1 6 ; 1 8.38.
szeszélyes tettekkel nem érhető el, 1 6.23.
a tökéletes misztikus számára belül van,
5.24.

a tudatlanság kötőerejében, 1 8.39.
az uralkodási vágy megszűnésével élvez
hető, 1 3.22.
Bolygók
aki nem tiszta, a pokolbolygókra jut,
1 .43.
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Bolygók
áldozat a felsöbbre való emelkedésért,
2.42-43; 4.28; 8.3.
az ánandamaya-cinmayák a brahmajyoti sugaraiban lebegnek, 1 9.
egy élőlény nem teremthet, 7.6.
a fáké, 10.29.
a felsöbbekröl vissza kell térni, 8. 1 6.
a felsöbbe emelkedés, 37; 2.24; 2.3 1 -32;
2.42-43; 8.16; 1 8.7 1 .
a felsöbbeken magasabb a z életszinvcr
na!, 4.3 1 ; 9.20; 9.2 1 .
a felsőbb bolygórendszerek, mint Kr�i:ia
feje, 8.4.
a félistenek bolygóit imádóik érik el, 7 .23;
7.24; 9.25.
a Föld a középső bolygórendszerbe tar
tozik, 37.
gépek által, erőnek erejével nem érhetők
el, 2.8; 1 4. 1 8; 1 6. 1 6.
három rendszerre oszlanak, 37.
Kr�i:ia az irányítójuk, 5.29; 9.6;
15.13.

Kr�i:ia bolygóját a bhakták érik el, 40;
7.23; 7.24.
Kr�i:ia energiája által lebegnek, 8.9.
Kr�i:ia szétterjed bennük, 1 1 .20.
a legfelsöbbtöl a legalacsonyabbig a szen
vedések helye, 36; 8 . 1 6.
a lelki világban Goloka Vrndavana a
legfelsőbb bolygó, 37.
a lelki világban önragyogók, 36.; 6 . 1 5 ;
15.6.
a lelki világban több létezik, mint az
anyagiban, 40.
a materialistákat a felsőbb bolygókra ju
tás érdekli, 6.38.
más bolygókon az emberi élet más formái
léteznek, 10.5.
mindegyik univerzumban számtalan van,
10.6.
mindegyiken találhatók élőlények, 1 4.4
a Nap és a Hold a felsőbb bolygókhoz
tartoznak, 3 7.
a Narayai:ia megnyilvánulások uralkod
nak rajtuk, 8.22; 1 1 .45.
némelyikük földből, aranyból vagy drá
gakövekből van, 1 1 . 1 3.
a sikertelen yogl a felsőbbekre születik,
6.4 1 .
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Bolygók
a soma ital ivásával, 9.20.
a Védikus Irodalom leírja, 38.
Böjt
a démoni, 1 7 .5-6,
az Írások ajánlata szerint kell betartani,
6 . 1 6.
hogyan végezzük, 1 0.4-5.
elszánt cselekedet, 9 . 1 4.
a politikai célokért végzettet elítélik,
1 7.5-6.
Bölcsek
Arjuna imáját hitelesítik, 10.12-13.
a Bhagavad-gitá nektárját isszák, 48.
boldogságu�. 5.21; 1 4 . 1 6 .
a Brahmanba hatolásuk módja, 8.1 1 .
egyenlő látásmóddal rendelkeznek, 5 . 1 8;
6.8-9.

egyetértenek a lélek örökkévalóságával,
2. 1 6.
ha meghódoltak Kr�i:ia előtt, nincsenek
kétségeik, 2.38.
hét nagy született Kr�i:ia elméjéből, 1 0.6.
ismerik a test és a lélek közti különbséget,
2. 1 1 .

jellemük é s ismertetöjeleik, 2.54-58;
2.69; 3 . 1 8; 3.28; 5 .20-22; 5.24;
5.26; 1 4.22-25; 1 8.5 1 -53.
következtetéseik a létezőről és a nemlétezöröl, 2. 16.
Kr�i:ia a forrásuk, 10.2.
Kr�i:ia Bhrguként van közöttük, 10.25.
Kr�i:ia Naradaként van közöttük, 10.26.
Kr�i:ia tekintélyekként említi, 1 3.5.
Kr�i:iánál keresnek menedéket, 2.5 1 .
Kr�i:iát imádják, tudván, hogy Ö a forrás,
.

10.8.

a legfelsöbb bölcsesség által elérik a töké
letességet, 14. 1 .
a lélekvándorlás nem téveszti meg őket,
2. 1 3 .
még a legnagyobbak i s elbukhatnak, 2.60.
Mukunda bhaktájának nincs kötelezettsége irántuk, 1 . 4 1 .
a muni definíciója, 2.56.
a nappaluk másoknak éjszaka, 2.69.
Narada a társaságuk által fejleszti ki az
odaadás vágyát, 9.2.
nem egyenlőek Kr�l}ával, 6.39.
nem ismerik Kr�l}a eredetét vagy szemé
lyiségét, 10.2.

Bölcsek
nem kell a rituációkat betartaniuk, 3 .26.
nem ölhetnek, vagy okozhatnak halált,
2.2 1 .

nincs ellentmondás köztük, a sástra . é s a
lelki tanítómester között, 10.3.
az odaadás által megtisztulva elérik
Kr�Qát, 5.6.
sadhuk, ha Kr�i:ia-tudatúak, 4.8.
a sthita-dhf-muni különbözik a közönsé
ges muniktól, 2.56.
teljes tudással rendelkeznek, 4 . 1 9.
tettük és munkájuk, 3 . 1 8; 3.33; 4 . 1 5;
4.20-34.21 .

a tudatlan számára példát kell mutat
niuk, 3.25 -26; 3.29.
tudják, hogy a lélek nem öl, sem pedig öt
megölni nem lehet, 2 . 1 9.
tudják, hogy Kr�i:ia az áldozat célja, 5.29.
az univerzális formában, 1 1 . 1 5 .
az univerzum huszonöt ősatyja, 10.6.
Brahma
Bhrgu atyja, 10.25.
cseréli testét, 1 5. 1 6.
éijelekor a megsemmisülésre, nappala
kor a teremtésre kerül sor, 8 . 1 8élettartamának hossza, 8 . 1 7 ; 9.7.
az érzékszervek befolyásolják, 2.62;
7. 1 4.
a Felsölélekben létezik, 1 3. 1 4.
a félistenek vezetője, 7. 7; 10. 7.
a Gayatrl bevezetője, 10.35.
Hirai:iyagarbhától született, 1 0.6.
az idő megsemmisíti, 1 1 .32.
imáit idézik, 4. 1 .
a jóság minőségében levők imádják, 1 7.4.
kiejtette az om tat sat szavakat, 17 .23.
követni kell, 4. 1 6.
Kr�i:ia az atyja, 10.3; 1 1 .39.
Kr�i:ia formáit és inkamációit dicsőíti,
4.5 .
Kr�i:ia kétkarú formájának meglátására
vágyik, 1 1 .52.
Kr�i:ia része, 5.29; 1 0.42; 1 1 .37; 1 5 . 7 .
Kr�i:iát a Legfelsöbbként imádja, 2.2;
4. 1 2.
a lelki univerzumba jut a megsemmisüléskor, 8. 16; 8 . 1 7.
másodlagos teremtő, 10.32.
nagyatya,pitámaha, 1 0.6.
nem rendelkezik teljes bőséggel, 2.2.

Tárgymutató
Brahma
négy, nyolc, tizenhat stb. fejjel rendelkezik,
10.33.
a r<ijo-gu1Ja inkarnációja, ezért nem
adhat felszabadulást, 7 . 1 4.
a sokarcú Kr�Qa, 1 0.33.
számtalan, 8. 1 7 .
a szenvedély fonnája, 1 7 .4.
a tanítványi láncban, 30; 50; 4.7; 1 0.8.
tanult vezetö, 7 . 1 5 .
a teremtés elött ezeréves vezeklést végez,
10.6.
az univerzális fonnában lótuszvirágon ül,
l l .IS.

az univerzum elsö élölénye, 2.29.
utódai, 10.6.
a Vedákat elöször neki beszélték el, 4.7.
Brahma-bhüta
Brahman megvalósítása, 18.5 1-53.
Kr�Qáról hallva elérhetö, 1 8.55.
mentesség a fertözéstöl, 6.27.
az odaadó szolgálat ezután kezdödik, 9.2.
az odaadó szolgálattal elérhetö, 1 8.54.
örömteli, vágynélküli állapot, 5 . 24;
1 8.63.
Brahmacart
cölibátusra és az omk<irára tanítják,
8. 1 1 .
az elméjét a mantrázással szabályozza,
4.26.
tevékenysége a lelki tanítómesterrel él
ve, 8.28.
a Vedák tanulmányozására, vezeklésre
és szelidségre való, 16. 1 -3.
Brahmacarya
a házasságon belüli szabályozott nemi
élet megegyezik vele, 6.23.
manapság lehetetlen, 8. 1 1 .
a nemi élettöl való teljes tartózkodás,
6. 1 4.
Brahmajyoti
befedi Kr�Qa fonnáját, 7.25.
beragyogja a lelki világot, 35; 1 3. 1 8.
az ember akkor éri el, ha a tüzisten
hatásának ideje alatt hal meg,
8.24.
az imperszonalisták célja, 40; 4.9; 7.4;
8. 1 3; 1 1 .55.
Kr�Qa testi sugarai, 35; 4.24; 6.47.
a legfelsöbb hajlékból, Kr�Qalokából
árad, 35.
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Brahmajyoti
lelki bolygókat tartalmaz, 35; 39; 1 5.6.
a m<iyá fátyla takarja, 4.24; 1 3 . 1 8.
minden benne helyezkedik el, 4.24.
a napfény belöle árad, 7.8; 1 5 . 1 2.
nincs lelki változatosság benne, 9. 1 6.
az odaadó szolgálat növénye beléhatol,
10.9.
az oda való felemelkedés az asramákon
keresztül, 8.28.
részleges megvalósítás, 4. 1 1 ; 7 . 1 .
a test elhagyása után a Felsölélek odajut,
1 5. 1 7.
Brahmaloka
akik a jóság minöségében halnak meg,
elérik, 1 4. 1 4; 1 4. 1 7.
a banjanfa gyökerei onnan erednek, 1 5.2.
csodái meghaladnak minden elképzelést,
1 4. 1 8.
az elérésére való áldozat, 8. 1 6.
fejlett sannyas!k oda jutnak, 8. 1 8.
az összes felsöbb bolygót túléli, 8. 1 7.
a születés, öregkor, betegség és halál ott is
megtalálható, 36.
vissza kell térni onnan, 8 . 1 6.
(lásd még: bolygók)
Brahman
aki az anyagi tennészet hatása alatt áll,
nem képes túlszárnyalni, 7. 1 3.
aki ismeri, a tűzisten uralkodása alatt hal
meg, 8.24.
amikor az ember nem lát többé különbsé
get a különféle élölények között,
eléri megvalósítását, 1 3.3 1 .
Arjuna érdeklödik felöle, 8.1 .
áldozat, 4.24.
a beleolvadás tárgya, 40; 2. 1 2; 4.25; 6. 1 ;
8. 1 1 .
ellentétes a Parambrahmannal, 2 1 ; 7 . 10;
8.3.
az érzékek ellenörzése által elérhetö,
4.30.
felszabadulás a vele való azonosságon
keresztül, 6.27.
Gayatrl a hanginkarnációja, 10.35.
a gyomorban lévö tüz fonnája, 1 5 . 1 4.
háromféle felfogása, mint prakrti, jrva és
az irányító, 1 3.3.
jlva, 2.72; 8 . 1 ; 8.3; 1 3.3; 13.13.
koncentrált transzcendentális tudás,
1 3. 1 8.
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Függelék

Brahman
a közönséges ember is megvalósíthatja,
10. 1 5.
Kr�r:ia az alapja, 28; 2. 1 2; 5 . 1 7 ; 7. 1 5;
l l .38; 1 3 . 1 3 ; 1 4.27.
Kr�r:ia megtermékenyíti, 14.3.
Kr�r:ia, 2 1 ; 1 0. 1 2-13.
Kr�r:ia személyes ragyogása, 4.24; 4.35;
6. 10.
különféle aspektusainak megvalósítása,
8. 1 1 .
mahat-tattva, 14.3.
a meditáció tárgya, 1 2. l .
megvalósítása aham brahmtismi-ként,
7.29.
megvalósítása az arcd imádatával, 7.29.
megvalósítása az odaadó szolgálat által,
14.25.
megvalósítása mint svarüpa, 5.20; 7.29;
1 8.55.
megvalósítása sok születésbe kerül, 6.38.
megvalósítását a samlldhi tartalmazza,
2.53.
megvalósításának módjai, 2. 72; 4. 30;
6.10; 7.29; 8.1 1 ; 8.24; 1 3. 3 1 ;
1 4.26; 1 8.50-54.
minden eredete, 3.37.
a Nap sugaraihoz hasonlítják, 28:
nem különbözik Kr�r;iától, vagy az omtól, 8. 1 3.
az om tat sat jelzi, 1 7 .23.
sat aspektus, 29.
a személytelen meditáció tárgya, 5.6;
10.2; 1 2 . l .
a teljes anyagi szubsztancia, a születés
forrása, 5 . 1 0; 1 3.3; 1 4.3.
a teljes egész része, 29; 2.2; 5 . 1 7 .
a vele való azonosság, 5 . 20; 7.29; 1 8.55.
a végsö boldogság eredeti helyzete,
1 4.27.
vijlianamaya megvalósítása, 1 3.5.
vijlianaril brahma és ananta-brahma,
1 3. 1 3.
a Vi�r;iun túli igazság, 1 7.3.
a yogik áldozatot végeznek neki, 4.25.
Brl!.hmar;ia
áldozatok által a felsöbb bolygókra jut,
2.3 1 .
a családjában való újraszületés, 2.40.
az ember ne utánozza a kötelességét,
1 8.47.

Brl!.hmar;ia
érdemes az adományok elfogadására,
10.4-5.
érdemtelen, ha nem jámbor, 2.3.
a Gl!.yatrlt naponta vibrálja, 10.35 .
ha nem vai�r;iava, nem lehet lelki tanítómester, 2.8.
imádata vezeklés, 17 . 1 4.
ismernie kell Brahmant, 4. 1 3 .
a jóság minöségének képviselöje, 7. 1 3;
14.6.
kötelességei elkerülhetetlenek, 2. 3 1 .
Kr�r:ia a jóakarója, 1 4. 1 6.
Kr�r:ia energiájából született, 10.6.
a Legfelsöbb testének feje, 7 .23.
minden védelmet meg kell adni neki,
14. 1 6 .
munkája által különböztetik meg, 1 8.4 1 .
néha állatot kell ölnie, 1 8.47.
az om tat sat-ot vibrálja, 17 .23.
a Paraml!.tml!. a forrása és a szívében is
megtalálható, 6.29.
a szintjén való munka, 3. 1 5.
szintjét a Kr�r:ia-tudatban túlhaladják,
4. 1 3 .
természetét és kötelességét a k�atriyáké
hoz hasonlítják, 3.35.
tulajdonságai, 2.7; 1 8.42.
a varr;iák lelki tanítómestere, 14. 1 6; 1 6 . 1 3.
a varr;iák osztálya, 24; 4. 1 3 .
(lásd még: varr;ia)
Brahmavl!.dI
fejlödésének foka, 2.2.
a háromfajta transzcendentalista egyike,
40.
Brahma-yoga : ezt gyakorolván az ember el
veszti az anyagi gyönyörök iránti vágyát,
5.2 1 .
Brhaspati
azonossága, 10.24.
Kr�r:ia mint, 1 0.24.
Buddha
a féktelen materializmus idején jelent
meg, 4.7.
filozófus, 9.2.
megjelenésének oka, 4.7.
Buddhi-yoga
magyarázata, 10. 10.
a Második Fejezet rendszertelenül mu
tatja be, 3.2.

Tárgymutató
Buddhi-yoga
megszabadít a tettek kötelékétöl, 3.3.
nem tétlenség, 3. 1 .
odaadó szolgálat, 2.39; 2.49; 3.3.
Büszkeség
az általa végzett áldozat,
1 7. 1 2.
démoni tulajdonság, 1 6.4; 1 6. 10.
a démonokat megtéveszti, 1 6 . 1 8 .
a meghódolás akadályozója,
1 5 .5.
a szigoni vezeklést büszkeségböl végzik,
1 7.5-6.
Bún
aki mentes töle, felszabadul, S.2S.
Arjuna fél, hogy a rabja lesz, 1 .36.
Arjuna kérdez róla, 3.36.
Arjuna mentes töle, 1 5.20.
az áldozat megtisztít töle, 2.22;
4.29.
a Brahmannal való azonosítás megsza
badít töle, 6.27.
a fel nem ajánlott étel okozza, 1 .4 1 ; 3.1314; 6. 1 6.
a hatféle agresszor megölése nem vonja
maga után, 1 .36.
kéj a szimbóluma, 3.4 1 .
a kiegyensúlyozott embert nem éri, 2.38.
Kfg1 a igéri, hogy megszabadítja Arjunát
töle, 1 8 .66.
Kj'g1a semlegesíti a múltbanit, 1 2.7.
magja és gyümölcse, 9.2.
megszabadulás töle a jóság kötöerején
keresztül, 1 4.6.
a Legfelsöbb Lelek nem vallatja,
S.IS.
a lelki tudás semlegesíti, 2.52; 4.36-38;
1 0.3; 1 8.7 1 .
a munkával é s a tettekkel kapcsolatban,
2.2 1 ; 2.33; 4 . 1 6; 4.2 1 ; S . 1 0;
1 8.47.
nem a Felsölélek az oka, 3.36.
nem tartozik az élölény természetéhez,
3.36.
az odaadó szolgálat semlegesíti, 5.25;
7.28; 9.2; 10. 1 2- 1 3.
okai, 1 .44; 2.47; 3 . 1 7 ; 3 .36; 4.3 1 .
a Padma Purá1Ja analizálja, 9.2.
törlesztése a práyascitta folyamat által,
1 .43.
vikarma , 3 . 1 5.
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e
Caitanya Mahaprabhu
akárhol is tartózkodott, ott volt Vrndavan
is, 8. 1 4.
a bhagavata-dharmát propagálja, 7 . 1 5 .
bevezette a sanklrtana-yajiiát, 3. 10; 3 . 1 2.
béketüröbb a fanál és szerényebb a fűnél,
8.5.
elkerüli a nöket, 1 6. 1-3.
elutasította Chota Haridasat, mert az
nöre nézett, 1 6. 1-3.
felsöbb okból koran fogadta el a sannya
sát, 2. 1 5 .
a hallás é s vibrálás folyamatát ajánlja,
44; 6 .34; 8. 1 1 ; 1 3.26; 16.24.
Haridasat namacaryává teszi, 6.44.
hódolat nyilvánítás Neki, 1 7- 1 8.
idézik, 2.8; 6 . 1 ; 6. 1 2; 6.20-23.
inkarnáció, 3 . 1 0; 4.8.
az Írások rejtve írnak Róla, 4.8.
Kr�Qát a Legfelsöbbként ismeri el, 1 9.
a legnagylelkübb, 1 1 .54.
megadja az igazi hírnév definícióját, 1 0. 5 .
megalapítja az acintya-bheda-abheda filozófiát, 7 .8; 1 8 . 78.
meghatarozza a svarüpát, 3 3 ; 1 3. 1 3;
1 8.73.
megjósolj a a sailklrtana elterjedését az
egész világon, 4.8.
megtiltja a Guá mayavadI magyaráza
tainak olvasását, 2 . 1 2.
az odaadó szolgálatot a szívben lévö
maghoz hasonlítja, 10.9.
példájával tanított, 3.2 1 .
Prakasananda kigúnyolta, 10. 1 1 .
a tanítványi lancban, 50.
tanult vezetö, 7 . 1 5 .
a transzcendentális állapot a z ö kegyéböl
érhetö el, 1 8.54.
valaszol Prakasanandanak, hogy miért
mantrázik, 2.46.
Clll) akya Plll)c;lit: szerinte a nök nem intelli
gensek és nem megbízhatóak, 1 .40.
CarJf!á/a
egy bhakta segítségével fejlödhet, 9.32.
a mantrazás miatt magasabb szinten van,
2.46.
Candra
imádata a jóság minöségében van, 1 7 .4.
kinevezett tisztviselö, 3. 1 4.

Függelék
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Candraloka: a cél, 9. 1 8.
Cáturmásya : vezeklés böjtöléssel és nem
borotválkozással, 4.28.
CekitAna: Duryodhana nagy harcosként em
líti, 1 .5.

cs
Család
a családi boldogság folyamata, 1 3.8- 1 2.
a családi elöírásoknak Kr�i:ia engedel
meskedik, 3.23.
a család iránti szeretet elborítja Arjunát,
2.9.
a családi ragaszkodást „börbetegség
ként" írják le, 2. 7.
a családi tradíciók megszűnésének ve
szélye, 1 .39; 1 .42-43.
csupán Kr�i:ia, 9. 1 7 .
fel kell adni, h a akadályozza a lelki
fejlödést, 1 3.8- 1 2.
ha a vallástalanság kerül túlsúlyba, a
nötagjai erkölcstelenné válnak,
1.40.
mindenki a fenntartásáért dolgozik, 6. 1 .
a megtisztulás folyamata, 1 .39.
Mukunda bhaktájának nincs iránta kötelezettsége, 1 .4 1 .
nehéz a sannyllsinak lemondania róla,
2. 1 5 .
a nemkívánatos népesség pokoli hely
zetet teremt, 1 .4 1 .
a z odaadó szolgálatban élö felszabadít
hatja, 1 . 4 1 .
az ösatyák iránti tiszteletadás szükség
szerű, 2.52.
az ösatyák segítésének tradíciója a prasa
dam felajánlásával, 1 . 4 1 .
ragaszkodás iránta a szenvedély kötöe
rejében, 1 .47; 1 4. 1 2.
a romlott mellözi az ösöknek szánt áldo
zatot, 1 .4 1 .
szerepe a transzcendentalisták tanításá
ban, 6.42.
a tudatlan elfogadja a testi kapcsolatokat,
3.29.
Cselekvés
aki mentes a hamis éntöl, azt nem köti,
1 8. 1 7.

Cselekvés
amelyet végre kell hajtani, és amelyet el
kell kerülni, 18.30.
a bhaktákról kell példát venni, 4. 1 6 .
bonyodalma elkerülhetö a z állhatatossággal, 4 .2 1 .
bonyolultságát nehéz megérteni, 4.17.
csupán a puszta szükségletekért, 4.2 1 .
a tétlenségben, 4.18.
egyenlö az érzékek tevékenységével,
3.42.
az embernek minden pillanatban csele
kednie kell, 3.5.
az embernek nincs joga a gyümölcseire,
2.47.
életének tettei határozzák meg az élölény
jövöbeni helyzetét, 8.5.
az élölény mint oka, 2.47.
az érzékek, a munka, és a cselekvö az
alapja, 18.18.
a feltételekhez kötött lélek cselekvönek
hiszi magát, 3.27.
fogságát legyözi a buddhi-yoga, 3 . 3 .
a gyümölcsözöt feladja a bölcs, 4.20.
az Írások szerint, 1 6.24.
jobb, mint a mesterkélt lemondás, 5 . 2 .
jobb, mint a tétlenség, 3.8.
a jóság minöségében, 18.23.
kanna, 8.3; 1 8.12.
a kötöerökbenü eredményei, 14.5; 1 4. 1 7.
Kr�i:ia iránti szeretetböl, 4.20.
Kr�i:ia nem vágyakozik gyümölcseire,
4.14.
Kr�i:ia-tudatban, 1 4- 1 5 ; 3 . 1 9; 3.26; 5 . 1 1 .
Kr�i:ia utasítása szerint, 1 8.57-59.
lelki szinten a felszabadulásért, 4.4 1; 5.2;
5.3.
lemondó, 3 . 1 9; 3.25; 4.4 1; 5.3; 5 . 1 3 .
a léleké Kr�i:iával függ össze, 5 . 5 .
a lélek nem idézi elö, 5.14.
a lélek velejárója, 9.2.
megerösíti a tudást, 5 .2.
mentes a kettösségtöl, 4.22.
mentesség töle, 2.50; 3.3 1 .
még a z értelmes i s zavarban van a meghatározásakor, 4. 1 6
a nagy emberekét követik, 3.2 1 .
ö t elöidézö tényezöje van, 1 8. 1 3 - 1 4.
a szenvedély kötöerejében, 1 8.24.
a természet kötöeröi kényszerítik rá az
embert, 3.5; 1 8.59.

Tárgymutató
C se lekvés
a tökéletes, 3. 19.
a tudatlanság minöségében, 1 4 . 1 3 ;
18.25.
a tudás, a tudás tárgya és a tudó az indí
tóoka, 18.18.
a tudás tüze felégeti, 4.19.
(lásd még: karma, munka, tevékenység)

D
Daityák
azonosságuk, 10.30.
Kr�r:ia Prahladaként szerepel közöttük,
10.30.
Devahoti: Kapila neki magyarázta e l a
sailkhya filozófiát, 2. 39.
DevakI
Kamsa üldözte, 4.8.
Kr�r:ia anyja, 1 . 1 5; 4.4.
Kr�r:ia elöször Narayal)aként jelent meg
elötte, 9. 1 1 ; 1 1 .50; 1 1 . 5 3 .
Devala
befolyásolja Arjunát, 1 8.62.
hitelesíti Arjuna imáját, 10. 1 2-13.
Kr�Qát a Legfelsöbbként ismeri e l , 2 1 ;
10. 1 2- 1 3 .
Démon
borzalmas fajokba süllyed le, 16.1 9-20.
az érzékkielégítést hiszi az élet céljának,
1 6. 1 1 .
félremagyarázza Kr�l)át és a Gitat, 4.2;
4.4.
a felsöbb bolygókat gépek segítségével
próbálja elérni, 4. 1 6.
felszabadulása, gyümölcsözö cselekedete és tudása meghiúsul, 9.12.
fél Kr�l)ától és ezért menekül, 1 1 .46.
a Gitt! megzavarja, 4.3.
illegálisan szerez pénzt, 1 6. 1 2.
irigy Kr�Qára, 16.18.
jellemzöi, 1 6.6-23.
az ideiglenes és a tisztátlan munka
vonzza, 16. 10.
kedvéért érdeklödik Arjuna, 4.4.
a kéj, a büszkeség, és a hamis pesztizs
illúzió aláhelyezi, 1 6.10; 16.18.
a kéjt tartja a világ okának, 1 6.8.
kínzó vezekléseket visel el, 17 .5-6; 17 .19.
Kr�l)a kegyes iránta, 1 6.20.
Kr�l)a megöli, 8.2.
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Démon
Kr�Qa ügynökei semmisítik meg, 4.8.
Kr�Qával kapcsolatban zavarban van,
4.4; 4.5; 7.24; 10. 1 4.
a lelki tanítómester a bölcsesség felé
irányítja, 1 7.6.
magát tartja istennek, 16.13- 1 6 . 1 7.
nem-hiteles áldozatokat végez, 1 6. 1 7.
a nöknek „szabadságot" akar, 1 6.7.
semmibe veszi a védikus parancsokat,
1 6.7.
a szenvedély kötöerejében lévök imádják,
1 7.4.
szidalmazza a vallást, 16.18.
a Tizenhatodik Fejezet témája, 1 6. 1 -24.
tudatlan a Felsölélekröl, mint a tanúról,
1 6. 1 1 - 1 2.
tudatlan a kötelességröl, 16. 7.
Usana a lelki tanítómestere, 10.37.
ügyes az élet álmának élvezetében, 1 6.8.
a vágy, a kéj és a düh megkötik, 1 6. 1 1 .
a világ lerombolása érdekében borzalmas tettekkel foglalkozik,
1 6.9.
visszautasítja az áldozatokat, 1 6 . 1 6 .
zaklatja a bhaktákat, 4.8.
Dharma
definíciója, 32.
elvei Kr�l)a parancsai, 4.7.
fel kell adni Kr�Qáért, 18.66.
(lásd még: vallás, sanátana-dharma)
Dhmadyumna
Drol)acaryának nem jelent komoly aka
dályt, 1 .4.
megfújja kagylókürtjét, 1 . 18.
ügyesen elrendezte Par:i<;lu fiainak sere
gét, 1 .3.
Dhftarawa
Arjuna vonakodik megölni a fiait, 1 .36;
1 .45.
Bharata leszármazottjának szólítják,
2.10.
bitorolni akarja a PaQ<;lavák királyságát,
1 .23.
biztos volt abban, hogy fiai sohasem
tudnának megegyezni a Par:i<;la
vákkal, 1 .2.
felelös a kuruk�etrai katasztrófáért, 1 . 1 61 8.
fél, hogy Kuruk�etra befolyásolni fogja a
csata kimenetelét, 1.2.
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DhrtarAHfa
fiai megsemmisülnek az univerzális for
ma szájában, 1 1 .27.
fiainak szívét megrázkódtattlik a kagyló-
kürtök, 1 .1 9.
fiait elcsüggesztette a PAQ<;lava sereg látvlinya, 20.
fiai vakok lelkileg, 1 .2.
fizikailag és lelkileg is vak, 1 .2.
kételkedik fiai gyözelmében, 1 . 1 .
kizárja PAQ<;lu fiait az örökségböl, 1 . 1 .
a Kuruk atyja, 1 . 1 .
nem akart kompromisszumot, 1 . 1 .
nem számíthatott gyözelemre, 1 8.78.
örömét elrontja Arjuna felvilágosodása,
2.9.
örült, hogy Arjuna megtagadta a harcot,
2.9.
Sanjaya informálja, hogy tervei nem ép
pen dicséretre méltóak, 1 . 1 8.
Sanjayától érdek.lödik a csatáról, 1 . 1 .
Dhruva M ahArAja: bolygójának elérése,
1 8. 7 1 .
Dhyana-yoga
nem engedélyezi a házasságot, 6. 1 4.
sok akadálya van, 6.20-23.
a yoga-létra része, 6.3.
DraupadI: levetköztetese és igazságért való
könyörgése, 1 . 1 1 ; 1 1 .49.
fiai megfújják kagylókürtjeiket, 1 . 1 8.
fiait Duryodhana nagy harcosként említi,
1 .6.
Drol)a
Arjuna és a PAQ<;lavák tanára, 1 .3.
Arjuna megpillantja a csatatéren, 1 .26.
Arjuna vonakodik megtámadni, 2.4;
2.30; 1 6.5.
Arjunának olyan fegyvert adományoz,
ami még öt is képes megölni, 2. 33.
a z a sorsa, hogy Draupada fia fogja
megölni, 1 .3.
csendben marad Draupadl levetköztetésekor, 1 . 1 1 ; 1 1 .49.
Duryodhana megszólítja, 1 .3.
Duryodhana nagy harcosként említi, 1 .8.
hibáira Duryodhana rámutat, 1 .3 .
elveszti tanítói tisztségét, 2.5.
hatalmas katonai erejét nem félemlítette
meg Dhr�ladyumna, 1 .4.
katonai titkokat közölt Dhr�fadyumná
val, 1 .3.

Drol)a
következö életében lelki vagy felsöbb
bolygóbeli testet kapna, 2 . 1 3.
már halottnak tekintik, 1 1 .34.
megfújja kagylókürtjét, 1 .1 8.
megsemmisül az univerzális forma szájában, 1 1 .27.
megsiratására nincs szükség, 2. 1 3.
mint feljebbvalót imádandónak tekintik,
2.4.
a pénzügyi helyzet Duryodhana oldalára
kényszerítette, 2.5.
politikai összetüzése Draupada királlyal,
1 .3.
testvére KrpAcAryához ment feleségül,
1 .8.
Drupada
áldozata és áldása, 1 .3.
fia, DhrHadyumna ügyesen elrendezi a
sereget, 1 .3.
DraupadI, Arjuna feleségének apja, 1 .3.
Duryodhana nagy harcosként említi, 1 .4.
DurvAsA Muni
büszkesége miatt nem volt képes az érzé
kei szabályozására, 2.6 1 .
MahArAja Ambarl�a legyözte, 2.60-6 1 .
Duryodhana
Arjunát harcra kényszeríti, 1 . 2 1-22.
az a sorsa, hogy meg fog halni a csata
teren, 1 .9.
azt állítja, hogy ereje felmérhetetlen,
1 . 10.
Bhl�ma kagylókürtje felbátorítja, 1 . 12.
biztos a gyözelemben, 1 . 10.
diplomatikusan viselkedik, 1 .2; 1 .3 .
egy nemkívánatos növényhez hasonlít
ják, 1 . 1 .
figyelmezteti Dronacaryát, hogy ne le
gyen elnézö a Pal)<;lavákkal szem
ben, 1 . 3.
irigy Bhlmára, 1 . 1 0.
katonái hajlandók meghalni a kedvéért,
1 . 10.
katonái ügyesek és jól felszereltek, 1 . 1 0.
kihívta Arjunát, 1 . 37-38.
királyként említik, 1 .2.
Kr�I.ta miatt lehetetlen a gyözelme, 1 . 1 2.
látta Kr�I.ta univerzális formáját, 1 1 .4 7.
megmutatja a hadsereget Drol)acaryának, 1 .3-10.

Tárgymutató
Duryodhana
a Pllr;tQavák királyságának bitorlására
vágyik, 1 .23.
a Pllr;tQavák seregének láttára félelem
fogja el, 1 .2.
a Par;tQavák seregét korlátozottnak te
kinti, 1 . 1 0.
reméli, hogy Bhl�ma és Dror;ia feladják a
Par;tQavák iránti érzelmeiket, 1 . 1 1 .
rosszindulatúnak tartják, 1 .23.
seregét Bhl�ma támogatására ösztönzi,
1.11.
Düh
Arjuna félt a hatása alatt cselekedni,
16.5.
beszennyezi az egész testet, 1 6. 1-3.
démoni tulajdonság, 1 6.4.
a démonokat megköti, 1 6. 1 1-12.
az élőlényt legyőzi, 7 .27.
eltűrése, 5.23.
Hanuman szolgálatként alkalmazta, 3. 3 7.
az illúzió oka, 2.63; 3.37.
a kéjből fejlődik ki, 2.62; 3.37; 16. 1-3.
a kötelesség végrehajtása megakadályozza, 5.29.
a Knr:ia-tudatban baráttá válik, 3.38.
a lélegzet beszüntetése és a meditáció
megszabadít tőle, 5.27-28.
mentesség tőle, 2.56; 4.10; 5.26; 1 6. 1-3.
az önmegvalósított erőt vesz rajta, 18.5 1 53.
a pokolba vezető kapu, 16.2 1 .
szolgálni kell, h a a z elme nincs szabá
lyozva, 6.6.
a tudatlanság megnyilvánulása, 3.37.
Dvapara-yuga
hossza és jellemzői, 4. 1 ; 8 . 1 7.
végén jelenik meg Knr;ia, 4. 7.
(lásd még: yuga)

E
Egyéniség
a Brahman tüzében feláldozzák, 4.25.
a felszabadulás után is megtartják, 2.39;
4.25; 5 . 1 6; 1 4.2.
jelen van az egységben, 1 5 . 1 6 .
Kr�r;iáé é s az élőlényé, 29; 2.39; 5 . 1 6;
6.39.

92S

Egyéniség
a lelki síkon is megmarad, 2. 1 2; 1 8 .55.
lényeges a bhakti-yogához, 1 4.26.
megsemmisülése pokoli lenne, 1 8.54.
örök, jelenti ki Kr�r;ia, 2.12; 2.23; 2.39.
Egyszerűség
az elme önszigora, 17.15.
isteni tulajdonság, 1 6. 1-3.
minden életrendnek ajánlott, 1 6. 1-3.
a test önszigora, 1 7 .14.
tudás, 1 3 .8-12.
Együttműködés
a Legfelsőbbel, 28.
nélküle nincs boldogság, 3.30.
EkádaSi: napján böjtölés, 9. 1 4.
Elégedettség
bármivel, 1 2. 1 8- 1 9.
a bhakta jellemzője, 1 2. 1 3- 1 4.
az elméé, 1 7. 1 6.
a jóság minőségébeni étel által, 1 7.8- 10.
Kr�r:ia teremti, 1 0.4-5.
Élelem
annamaya , a tőle való függés, 1 3.5.
az áldozat szentesíti, 3. 1 1 .
a bhakták csak a Kr�r;iának felajánlotta!
fogyasztják, 3 . 1 4.
a brahmacart a lelki tanítómester utasítására fogyasztja, 8.28.
célja, 17 .8- 1 0.
az ember nem állíthatja elö, 3. 1 2.
az emberi lények által fogyasztott, 3 . 1 4.
az esöböl és az áldozatból származik,
3.14; 4.3 1 .
felajánlható és fe l nem ajánlható, 6 . 1 6;
9.26.
a felajánlott étel a testet immunizálja,
3. 1 4.
a három kötőerő szerint, 17.7-10.
hiányát a sanklrtana-yaji\ával ellensúlyozzák, 3 . 1 4.
a Hold teszi ízletessé, 1 5 . 1 3 .
a jóság minőségében, 3 . 1 2.
Kr�r:ia elérésének módja, 1 1 .55; 1 2.8.
Kr�r:ia elfogadja a levelet, virágot, gyümölcsöt vagy vizet, 9.26.
Kr�r:ia tüze emészti meg, 1 5.14.
maradékai megszabadítanak a bűntől,
1 . 4 1 ; 3 . 1 3.
megtisztítja a létet és a memóriát, 3 . 1 1 .
a mértékletesség ajánlott, 6.16.
nem szabad feladni, 2.63; 1 8.7.
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Élelem
négyféle, 1 5 . 1 4.
az ösöknek, 1 .4 1 .
a tehén, mint a legértékesebb élelem
képviselöje, 1 4. 1 6.
(lásd még: prasadam)
Elemek
eredete, 2.28.
felfoghatatlanok, 7.25; 8.9.
huszonnégy van, 29.
Kr�1.1a felfogásának eszköze, 7 .8.
mindent áthatnak, 8.22; 9.4; 1 1 . 3 7;
1 8.46.
Elme
Arjunáé elborul, 1 .30; 1 .46.
barát is és ellenség is, 6.5-6.
békéjét a lemondáson keresztül érik el,
12.12.
a bölcsek elbukását okozza, 2.60.
a Brahmannal való azonositás által el
hagyható, 6.27.
az elferdült a félisteneket imádja, 7 .20.
az emberi élet megértésére kell használni,
1 0.4-5 .
az érzékek elragadják, 2.60.
az érzékekkel való kapcsolata, 2.67; 3.6;
3.40; 3.42; 4.26; 4.27; 6.24; 15.9;
1 7. 1 6.
az érzékeknél felsöbbrendü, az értelemnél alsóbbrendű, 3.42.
az értelem megerösiti, 3.42.
foglalkoztatása, 3.42; 5.25; 6. 1 8 .
a fogság é s a felszabadulás oka, 6.5; 1 5 . 7.
a halálkor elöntheti a pánik, 8.2.
irányitásával az ember eléri a legfelsöbb
hajlékot, 6.15.
izgatottsága miatt az imperszonalisták
elbuknak, 2.63.
a kéj nyugvóhelye, 3.40.
Kr�1.1a, 10.22.
Kr�1.1a elméje és önvalója nem különbözik, 9.5.
Kr�1.1a lótuszlábára rögzitik, 6. 1 8; 8.2.
a Kr�1.1a-tudat nélkül nincs célja, 2.66.
Kr�1.1ára rögzítése a halálkor, 8.10.
Kr�1.1ára koncentrálás, 3.30; 5.7; 5.17;
6. 1 8; 6.28; 6.34-35; 8.2; 8.7; 8.8;
1 2.2; 1 2.8.
legyözi a születést és a halált, 5 . 1 9.
legyözöje eléri a F elsölelket, 6.7.

Elme
meg kell engednie a felsöbb irányitást,
6.7.
megtisztítása, 5. 1 1 ; 1 2. 1 1 .
nem alacsonyitja le azt, aki a Felsölelket
mindenben látja, 1 3.29.
néha legyözi az intelligenciát, 6.34.
a nyolc különálló energia egyike, 7 .4.
nyughatatlan és ingatag, 44; 6.26; 6.33·
34.
önszigora, 17 . 1 6.
az önvalón való meditáció, 2.55; 6.19;
6.20-23; 6.25-27.
az önvaló transzcendentális hozzá, 3.43.
samadhiban, 2.44; 4.24; 6.20-23.
szabályozása, 2.60; 2.66; 2.67; 4.21 ;
5.7; 5.27-28; 6.10; 6. 13-13; 6.26;
6.34-36; 8.8; 1 7 . 1 6; 1 8.33; 18.5 153.
a szilárd elmével rendelkezö bölcs jelei,
2.56.
szilárdsága, sthira-buddhi, 5 . 20.
a test alkotórésze, 1 3.6·7.
a test kocsijának gyeplöjéhez hasonlitják,
6.34.
tükrét a mantrázás tisztitja, 3.38.
a Vedák virágos nyelve ne zavarja, 2.5 3 .
a yogában, 2.48; 5.27-28; 6.5-6; 6. 1 1 ·
12.
Élölény
ai:iu (atomnyi), 5 . 1 5; 8.9.
áthatja a teremtést, minden elemben jelen
van, 2.63.
boldogságát Kr�1.1a szolgálatában találja,
34.
Brahman, 2 1 ; 8. 1 ; 8.3; 1 3 . 1 3 .
csupán egy teströl tudatos, 27; 1 3.3.
egyéni, 29; 2.39.
egy gép utasához hasonlitják, 6.34;
1 8.61 .
eredeti helyzete (svarüpa ) a szolgálat,
28-29; 32-33; 3.4 1 ; 4. 1 7; 6.29;
6.47; 1 8.73.
eredetileg lelki, tiszta, 3.36.
érzékei Kr�1.1a érzékeinek a része, 1 . 1 5.
érzékeit annyira elégitheti ki, amennyire
megérdemli, 1 .35.
fajtáinak száma, 7 . 1 5 .
felelös saját tetteiért, 4. 1 4.
felfogását teströl-testre viszi, 1 5.8.

Tárgymutató
Élőlény
felsőbbrendű energia, 25; 4 1 ; 2. 1 6; 4.35;
6.2; 6.29; 7.5; 9. 1 7; 1 3. 20; 1 5.7.
a Felsőlélek kíséri és vezeti, 2.20; 13.28.
feltételekhez kötöttségének természete,
26; 24; 3. 10; 4. 1 4; 4.35; 5 . 1 5;
5 . 29; 7 . 1 4; 7.27; 1 3.20; 1 3.22.
fényként minősítik, 2. 1 8 .
függetlensége részleges, 3.37.
gyarló és csalhatatlan, 1 5 . 1 6.
a gyönyör után vágyódik, 28; 34.
hat alapvetö változása, 10.34; 1 5 . 1 6.
határ energia, 6.2; 8.3; 1 3. 23; 1 8.78.
hite a kötőerők szerint, 1 7.3.
isteni és démoni, 1 6.6.
keményen küzd az érzékekkel, 2.45; 1 5 . 7.
kéj borítja, 3 .3 7-40.
Kr�Qa a jótevője és jóakarója, 5.29.
Kr�Qa fia, 32; 3. 1 5; 7 . 1 4.
Kr�Qa irányítása alatt áll, 2.5; 2. 1 3; 3.30;
7.15; 7.5.
Kr�Qával minőségileg megegyezik, meny
nyiségileg nem, 25; 2.2; 2.5 1 ;
5. 1 4; 7.5.
Kr�Qa része, 25; 2.23; 2.46; 2.7 1 ; 3.37;
4.35; 5 .7; 8.3; 9.4; 1 5.7.
Kr�Qa szeretetével örökkévalóságot ér el,
6.30.
Kr�Qa tartja el, 2. 1 2; 1 0.39; 1 3.23.
különbözik a Felsőlélektől, 2. 1 3.
a különféle életfajtákban jóval és rosszal
találkozik, 1 3.22.
küzd a természettel és fenntartja az univerzumot, 7 .5.
legmagasabb tökéletessége, 2.46.
a lélek megegyezik mindegyikben, 1 3.20.
a megtermékenyítés folyamata, 8.3.
memóriája Kr�Qáéval összehasonlítva,
4.5.
mind a Felsőlélekben léteznek, 1 3. 1 4.
mindegyik egyéni lélek, 2. 1 3.
mindig cseréli testét, 27; 2. 1 3; 1 3. 1-2.
mozgó és tétlen, 7. 10.
a múltbani tettei szerint teremtik, 9 .8.
nem gyilkol, és nem is ölik meg, 2.19.
nem határozhatja meg következő testét,
39.
nem lehet vágy vagy érzékek nélküli,
2.7 1 .
négy alapvető tökéletlensége, 30.
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Élőlény
a test növekedéséhez szükséges, 1 3.27.
örök, 26; 32; 2. 18; 1 3. 1 -2; 1 3 . 1 3; 13.20.
sem tulajdonosa, sem pedig irányítója a
test tetteinek, 5 . 1 4; 1 3. 2 1 .
sohasem a legfelsőbb tudatos, 26.
sohasem született és sohasem fog meg
halni, 32.
sok ezer közül egy próbálkozik a tökéle
tesség elérésével, 7 .3.
a sok milliónyi faj érzéki gyönyörből ered,
13.21.
a szenvedés é s a z élvezés oka, 5 . 1 5;
1 3.21.
a természet kötőerőibe való bonyolódása,
26; 4. 1 4; 5 . 1 4; 7.5; 7 . 1 3- 1 4;
13.22; 14.5.
természeténél fogva tudással teli, 5 . 1 5 .
a test é s annak ismerőjének kombinációja, 1 3.27.
tudat, 26; 1 3.5; 1 3.34.
tudata torzultan tükröződik, 27; 7. 1 4.
úrnak hiszi magát, 5 . 1 6; 5.29; 1 3.22.
a vágy és a gyűlölet kettőssége legyőzi,
7.27.
vijndnam brahma , 1 3. 1 3.
a yogI egyenlőnek látja mindet, 6.32.
(lásd még: feltételekhez kötött lélek,
jivdtmd, lélek)
Elszántság
a banjanfa kivágásához, 1 5.4.
egy mahatma jellemvonása, 9.14.
isteni tulajdonság, 1 6. 1 -3.
a jóság minőségében, 1 8.33.
a k�atriyák tulajdonsága, 18.43.
az odaadó szolgálatban, 12.14.
a szenvedély minőségében, 1 8.34.
a tudatlanság kötőerejében, 1 8.35.
a veréb példája, 6.24.
a yoga gyakorlásában, 6 .24.
Élvező: lásd Puru$a
Emberi élet
áldozatra és tisztulásra való, 3 . 1 2; 1 6.23.
általában evéssel, alvással, védekezéssel
és párosodással telik el, 7 .3.
az asramák követésére való, nem az
érzékkielégitésre, 4.26.
az egyetlen kiút az anyagi életből, 4.3 1 .
a fösvény emberek nem megfelelően
használják fel, 2.7.

Függelék
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Energia

Emberi élet
az Isten-szeretet a legmagasabb tökéle
tessége, 3.4 1 .

Kr�1,1a mindig a felsöbbrendüben van,

Kr�1,1a meghosszabbíthatja, vagy megrö-

Kr�1,1a energiáinak megvalósítása, 9 . 1 .

vidítheti, 7 .9.
a Kr�1,1a-tudatban garantált, 2.40.

10.3.
Kr�1,1áét nem lehet legyözni, I S . I S.
Kr�1,1a utasíthatja, hogy engedje el a fel-

a legértékesebb, 2. 7.

tételekhez kötött lelket, 7 . 1 4.

lehetöség a kéj legyözésére, 3.38.

különbözik, meg nem is az engeriaforrás-

más bolygókon i s létezik, 10.4-5.

tól, 2. 1 6.
külsö és belsö, 7 . 1 4; 1 8.46.

nem csupán a kemény gürcölésre való,

31.

az

a lelki

anyagi alapja, 7.6; 1 8 .62.

négyszázezer emberi faj van, 7 . 1 5 .

a lelkibe való jutás a halál pillanatában,

önmegvalósításra való, 22; 3 . 1 6; 3 .38;
szabályozott és nem-szabályozott, 6.40.

41.
mahat-tattvaként indul be, 9.8.
a korszak végén felszámolják, 9 . 7 .

az

mindent Kr�1,1áé nyilvánít meg és tart

4. 1 ; 7. 1 5 ; 7 .30.
Úrral való társulás által tökélete
síthetö, 3 1 .

fenn, 29; 5 . 1 2; 9.5; 9. 1 7; 10.6;

1 3.20.

a Vaf1,1a5rama-dharmával kezdödik,

2.3 1 .

mint árnyék, 7 . 1 5 .

Emésztés: Kr�1,1a a tüze, I S . I 4.

nyolc különálló, 7 .4.

Emlékezés

örökkévalósága, 7 . 1 4; S.20.

a halál pillanatában, S.S; S.IO.
ha zavart, az értelem elveszik, 2.63.
a Hare Kr�1,1a vibrálása elösegíti, 8.5.

fenségként oszlik szét, 1 0. 1 9.
prabhdként írják le, 2 . 1 7.
a szívböljövöt a tudósok képtelenek meg
magyarázni, 2.22.

határai, 4.6; 6 . 1 4.
Kr�1,1a eléréséhez, 42-43; S.S; S.I4.

a természet kötöeröi Kr�1,1a energiájának

Kr�1,1ától ered, 1 5. 1 5 .

megnyilvánulása, 7 . I 2.
a transzcendentális út háború az illuzóri

Kr�1,1a lótuszlábára, 6 . 1 8.
megszabadít a bünöktöl, 2.52.
a tisztátalannak lehetetlen, 8.5.
Energia
az

alsóbbrendű energia durva és finom
fizikai elemeket tartalmaz, 7.5.

az annamaya,

prdnamaya, jndnamaya,
és vijndnamaya , 1 3.5.
az élölény mint felsöbbrendü, 7 .S.
az élölény viszonya a háromféléhez, 6.2.
fagyökérként terjed, 7. 7.
három részre oszlik, 4 1 .
az Istenségé tömérdek, 29.
képessé teszi a bolygókat, hogy az űrben
lebegjenek, 1 5 . 1 3.
Kr�1,1a a mahat-tattva lelke, 1 0.20.
Kr�1,1a az eredete és a vége, 7.6.
Kr�1,1a
Kr�1,1a

az

az

irányítója, 9. 1 1 .
energiái által ismeri Magát,

10. 1 5 .
Kr�1,1áén nehéz felülkerekedni, 7. I 4.
Kr�1,1a energiájának témája gyönyört ad,

10. 1 9 .

vonzza

kus energia ellen, 6.37.
az elme síkján levöket, 1 .28.

Eröszaknélküliség
ahimsA, 2. 1 9; 10.4-5; 1 6 . 1 -3.
Arjunának fel kell adnia, 2.3; 2.32.
egy brAhma1,1ától elvárják, 3 . 3 5 .
elveit Buddha alapozta meg, 4 . 7 .
a Hare Kr�1,1a mantra áldozatában nincs,

10.25.
isteni tulajdonság, I 6. I-3.
Kr�1,1a teremti, I 0.4-S.
a lélek halhatatlansága ellenére

az

erő

szakot nem ösztönzik, 2.30.

a politikában diplomácia, de nem elv,

2.3 1 .
személyes ragaszkodás, 3. 1 9.
a születés és halál körforgása nem igazolja a háborút, 2.27.
a test önszigora, I 7. I 4.
tudás, 13.S-I2.
a tudással rendelkezö nem öl, 2.2 1 .
világi tevékenység, 3.29.
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Érzékek

Érzékek
akadályok az önmegvalósítás útján, 3.34.

szolgáját godasának hívják, 6.26.

aki élvezi őket, hiába él, 3 . 1 6.

a teknősbéka behúzott végtagjaihoz ha

az anyagi test alkotórészei és okai, 13.67; 1 3 .2 1 ; 1 5.9.
az anyagnál felsőbbrendű, az elménél
alsóbbrendű, 3.42.
Arjuna teljes irányítással rendelkezett
felettük, 2.6.
Arjunáét a bánat kiszáritotta, 2.8.
a banjanfa részei, 1 5 . 1 -2.
a belőlük származó boldogság, 2.14;
1 8.38.
elfoglaltságuk, 43; 25.8; 2.62; 2.64; 2.67;

5.8-9; 6. 1 8; 8.8.
az elme a központja, 3.40.
el ragadhatják az értelmet, 2.60; 2.67.
erősek és féktelenek, 2.60.
az élőlények keményen küzdenek velük,
1 5.7.
élvezete a démonoknak a végső célt je
lenti, 1 6.1 1 - 12.

sonlítják, 2.58.
a test kocsiját húzó lovakhoz hasonlítják,

6.34.
a tettek oka és alapja, 1 8. 1 3- 1 4; 1 8 . 1 8.
tevékenységük ideiglenes, 3.28.
tudás és értelem a korlátozásuk által
érhető el, 2.6; 2.68.
tulajdonképpen lelkiek, de az anyagban
nyilvánulnak meg, 1 3. 1 5 .
a vágyak kielégítésének eszközei, 1 3 . 2 1 .
vonzódás hozzájuk, 2.62; 3.34; 6.5.
a yogában ellenőrzik, 6. 1 1 - 1 2; 8. 12.
Érzékkielégítés
az anyagi test tevékenysége, 2. 70; 1 4.22-

25.
Arjuna viszolygása ezen alapult, 2.39.
befejeztével leketőség nyílik a lelki megvalósításra, 2.45.
a belőle való felemelkedés, 2.45; 4. 1 8 .

forrása a Felsőlélek, 1 3 . 1 5.

a békét lerombolja, 2.7 1 ; 5 . 1 2.

ha az ember képes követeléseit eltűrni,

a bölcsek elkerülik, 3.28; 5.2 1 ; 6.2; 6.4.

akkor boldog, 5.23.
a kéj nyugvóhelye és kijáratai, 3.40.

démoni elfoglaltság, 2.43-44; 2.69; 3.6;

1 6.9; 1 6.1 1 - 1 2.

kigyókhoz hasonlítják, 2.58; 3.42; 1 8.54.

eltéritheti a bhaktát, 2.67.

Kr�i:ia ad gyönyört nekik, 1 . 1 5; 1 .32-35.

az emberek elmerülnek benne, 2.29; 5 .2.

Kr�i:ia az irányítójuk, 1 . 1 5; l .2 1 -22; 1 3.3.

gyümölcsöző eredménye, 1 8.34.

Kr�i:táé, 3 . 1 5; 3.22; 9.2; 1 1 .43; 1 3. 1 5.
a legtöbben szolgái, 2.58.

haszontalan élet, 3 . 1 6.

legyőzésük szükséges a békéhez, 4.39.

korlátozásai, 2.59; 4.26; 4.3 1 .

Maharaj a Ambarl�a szabályozta őket,

lemondás róla, 1 3 .8-12.

2.6 1 ; 6. 1 8.
megtisztitása a bhakti-yogán keresztül,
6.23; 1 2.9.
mesterkélten nem lehet irányítani, 2.62;
2.68.

a munka és a fogság oka, 2.39; 3.34; 4. 1 4;

nem érthetik meg vagy foghatják fel
Kr�i:iát, 6.8; 7.3; 9.4; 10. 1 9; 1 1 .4;
13. 1 6.
a nyelv a legféktelenebb, 1 3 .8- 1 2.
az önvaló a transzcendentális érzékeken
keresztül élvez, 6.20-23.
az önvaló transzcendentális hozzájuk,
3.43; 5.8-9.

aprd!Ja-vdyu funkciói, 4.27.
szabályozása, 2.60; 2.6 1 ; 2.64; 3.3; 3.7;
4.29; 5.7; 5.26; 6.24; 1 2. 3-4;
13.8-12; 1 8.33.

kizárja a samadhit, 2.45.

4.30; 5.22; 1 3 . 1 .
munka nélküle, 2.40; 6 . 1 7.
nem bátoritják, 2.62; 3.9; 6.25.
a ragaszkodás jele, 2.56.
szelleme általános, 3.34.
a szenvedély kötőerejében, 1 4. 7; 1 4. 1 2.
a teljes tudás mentes tőle, 4 . 1 8.
a Vedákat miatta tanulmányozzák, 2.4243; 2.63.
veszélyes, még ha szabályozott is, 2.59;

3.34.
a vezetők imádata érte van, 4. 1 2.
visszahatást szül, 2.38.
Értelem
akié egyetért Kr�i:iával, az nagyon kedves
Neki, 1 2 . 1 3 - 1 4.

Függelék
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Értelem
analizáló erö, 10.4-5.
a bölcs tökéletesen irányítja, 4.2 1 .
a buddhi-yogában , 10.10.
csak megtisztulásra használják, 5 . 1 1 .
a démoni személyekét félrevezetik, vagy
nem rendelkeznek vele, 7 . 1 5 ;
1 6.9.

az ember a transz állapotában rögzíti,
6.25.

erösíti az elmét, 3.42.
felsöbbrendü az elménél, de alsóbbrendü
a léleknél, 3.42.
a Gitá tanulmányozása a vele való imá
dat, 1 8.70.
ha elveszik, az ember beleesik az anyagi
mocsárba, 2.63.
a határozatlané sokágú, 2.4 1 .
a jóságé, 18.30.
a kéj lakhelye, 3.40.
kétfajta értelmes ember van, 2.69.
Kr�r:ia, 7 . 1 0; 1 0.34.
Kr�r:ia a Vedák megértéséhez adta,
15.15.

Kr�r:ia eléréséhez ki kell fejleszteni, 46.
Kr�r:ia teremti, 1 0.4-5.
Kr�r:iára való rögzítésének szükségessé
ge, 45; 2.65; 2.68; 5 . 1 7 ; 8.7;
1 2.8.

meditációval és lélegzetbeszünteléssel
irányítják, 5.27-28.
megszabadít a munka kötelékétöl, 2.39.
néha az elme legyözi, 6.34.
a nöknek általában nincsen, 1 .40.
a nyolc különálló energia egyike, 7 .4.
az önvaló transzcendentális hozzá,
3.43.

a szellemi lélek szomszédja, 3.40.
a szenvedély kötöerejében romlott, 1 8.3 1 .
szilárd, h a az érzékeket szabályozzák,
2.6 1 ; 2.66; 2.67.

a test alkotóeleme, 13 .6-7.
a test kocsijának hajtójához hasonlítják,
6.34.
a tudatlanság kötöerejében, 1 8.32.
vyavasayatmiká, 2.4 1 .
Éter
Kr�r:ia a benne lévö hang, 7.8.
a levegö belöle ered, 2.28.
a nyolc különálló energia egyike, 7.4.
az öt nagy elem egyike, 1 3.6-7 .

F
Fájdalom
aki mentes töle, az kedves Kr�r:iának,
12.16.

Kr�r:ia teremti, 1 0.4-5.
a szenvedély kötöerejében lévö étel okoz
za,

1 7.8-10.

Fegyverek
Arjuna megkapta a pdsupata-astrát,
2.33.
az atombombát megjósolták, 1 6.9.
Kr�r:ia, mint villám közöttük,
1 0.28.

különbözö fajtái, 2. 1 3 .
a lelket nem sérthetik meg, 2.23.
Felszabadulás (mukti)
áldozat által, 3. 1 1 ; 4.32; 5.26; 1 6. 1-3.
az anyagi fogságból, az Aryanok jellemvonása, 2.2.
az anyagi testben tartózkodva, 5 . 1 3.
a bhakták, 2.63; 4.29; 5.26; 7.28.
a bhakti folytatódik utána, 1 8.55.
a Brahmannal való azonosságon keresztül, 6.27.
brahmi sthitil; , 2. 72.
a buddhi-yogában való tettek által, 2.39.
definíciója, 27; 1 8.55.
a démonoké és az ateistáké, 9.12.
az elme megtisztítása által, 3. 1 1 ; 6.5;
6.20-23; 18.55.
az érte törekvök Kr�r:tában keresnek menedéket, 7 .29.
a ha(ha-yoga által, 5.27-28.
a három Vi�r:iu ismeröjének, 7.4.
irnperszonalista elméletei, 2. 1 2; 2.39;
3 . 1 9; 6.20-23.
ajridna nem elegendö hozzá, 5.2.
a kedvezö cselekedetek célja, 6.40.
a kiegyensúlyozott elme által, 4.22; 5 . 1 9 .
Kr�r:ia elötti meghódolással, 7.5; 1 3 . 1 8.
a Kr�r:ia iránti szeretet átlépi, 6.30.
a Kr�r:ia okozta halál által, l l .55; 1 6.20.
Kr�r:ia szolgálatának vágya által, 9 . 1 .
Kr�r:ia természetének ismeretével, 4.9;
1 0.3.
a Kr�r:iával való kapcsolat megvalósítá
sával, 5 .25.
a Kr�r:iával való örök élet kapuja, 2. 1 3 .
a lelki test a felszabaduláskor nyilvánul
meg, 1 5 .7.
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Felszabadulás (mukti)
a lelki világ elérésekor, 1 5.6.
a lemondó tettek által, 2.3 1 ; 2.39; 2.47;
3.9; 3.30; 4. 1 8; 4.35; 5.2-3; 5. 1 1 ;
5.24; 9.28; 1 6 . 1-3.
a lélek a brahmajyotiban maradhat, vagy
a Vaikur:ilha bolygókra juthat,
2.24.
minden segédeszközt fel kell használni az
érdekében, 3 . 1 2.
Mukunda adja, 1 .4 1 .
nehéz, 4.9; 7 . 1 4.
nem lehetséges annak, aki ragaszkodik az
anyagi világhoz, 1 5 . l .
a sannytisa egy lépés hozzá, 2. 1 5 .
Siva megerősíti, hogy csak Vi�r:iu adhatja,
7 . 1 4.
szabadság az anyagi energiáktól, 7 .5.
a szenvedély kötőerejében nem lehet
séges, 1 4.7.
szükséges a múlt, a jelen és ajövő ismere
téhez, 7 .26.
szükséges tulajdonságai, 2.6; 2.1 5; 2.68;
1 6.5.

a tett é s a tétlenség ismerete által, 4 . 1 6;
4. 1 7.
a tettek körforgása meghiúsítja, 2.27.
a tiszta bhakta nem sóvárog utána, 8 . 1 4.
a tudás által 2.6; 4.22; 4.37; 5 . 1 7 ; 7.7;
1 3 .24; 1 3.35.

Vásudeva szerető szolgálatában, 5.2.
a Vedák tekintélyének elfogadása által,
4.9.
Feltételekhez kötött lélek
az anyagi tennészettel való kapcsolata,
3. 10; 3 . 1 5 ; 1 3 . 1 -2.
az anyagi tennészet törvényei alatt áll,
5.29; 8 . 1 8; 8.19.
a cselekvőnek hiszi magát, 3.28.
elfelejti az igazi érdekét, l .30.
az elméje barátja és ellensége is, 6.5.
fajtái, 1 4.6; 1 4.7.
fél az eltorzult emlékezete következtében, 6. 14.
az Írások számára vannak, 3 . 1 5 ; 1 1 .55.
isteni és démoni, 1 3.25; 16.6.
különbözik a Legfelsőbbtől, 26.
mindig hajlamos az illúzióra, 2. 1 3; 2.23;
7. 14.
mindig kész az anyagi élvezetre, 3 . 1 5 ;
5. 26.

Feltételekhez kötött lélek
négy hibája, 1 6.24.
az egyéniség megmarad utána, 2. 1 3; 2.23;
2.39; 5 . 1 6 ; 6.20-23; 1 8.55.
a tennészet kötőerői csábítják, 6.37.
a testi kapcsolatok vonzzák, l . 3 1 .
tettei kétfajták, 9.30.
tudatlansága, 1 8.22; 1 8.58.
a Vedákat érzékkielégítésért tanulmá
nyozzák, 3.26.
Vi�r:iu testében maradnak, 8 . 1 8.
(lásd még: jlvátmá, élőlény, lélek)
Félelem
Arjunáé barátai és rokonai láttán, 1 .281 .30.

Arjunáé az univerzális fonna láttán,
1 1 .45; 1 1 .54.
a Bhagavad-gílti olvasása enyhíti, 46.
az előrehaladás megvéd a legveszélye
sebb fajtájától is, 2.40.
Kn r:ia ráparancsol Arjunára, hogy ne
féljen, 18.66.
Kn r:ia teremti, 1 0.4-5.
a lélegzés beszüntetése és a meditáció
megszabadít tőle, 5.27-28.
a materializmus miatt, 10.4-5; 2 . 1 5 .
a megvalósított lelkek mentesek tőle,
l . 19; l .29; 2.56; 6 . 1 4.
menedék Kr�r:iában legyőzi, l . 19.
mentesség tőle nélkülözhetetlen a szere
tethez, 5.25.
miatta nem szabad a kötelességet feladni,
18.8.

a tudatlanság kötőerejében lévő elszánt
ságot megköti, 1 8.35.
Félistenek
áldásuk Kr�r;iától jön, 7 .22.
a cfaria-paurnamtisf-val imádják, 9.25.
Arjuna kérdez felőlük, 8.1 .
a démonok imádják, 1 6. 1 7.
elenyésznek a megsemmisüléskor, 4. 1 2.
imádatuk nem javasolt, 34; 3 . 1 4; 1 0.42.
imádóik az ő bolygóikat érik el, 7 .23;
7.24; 9.25.
imádóik sohasem jutnak el Kr�r:iához,
7.29.
a jóság minőségében lévők imádják, 17 .4.
a kötőerők és az érzékek hatása alatt
állnak, 2.62; 1 8.40.
Kr�r:ia az eredetük és irányítójuk, 5.29;
7.30; I 0.2; 1 1 .54.

·
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Félistenek
.Krgia közöttük, 1 0.22; 1 0.26.
.Krg1a testének tagjai, 3 . 1 1 ; 4. 1 2; 1 1 . 1 5.
.Krg1át imádják, 3.22; 4. 1 4; 1 1 .48.
tudatlanok Kr�i:iáról, 7.3; 1 0.2; 10. 1 4.
az ostobák, 7.23.
vágynak a kétkarú forma megpillantásá
ra, 1 1 .52.
a yoglk imádják, 4.25.
Filantrópia
lépés a Kr�i:ia-tudat felé, 1 2. 1 1 .
a mayavadI sannyas1k anyagi elfoglalt
sága, 5 .6.
a szenvedély kötöerejében van, 1 4.9.
a yogl a legjobb filantrópus, 6.23.
Filozófia
az álszenteké, 3.6.
elmebeli tevékenységgel foglalkozik, 7.4.
Indiában hét fö filozófus van, 9 .2.
a modem korban nem ismerik, 1 3 .26.
vallás nélkül elmebeli spekuláció, 3.3.
Finom-fizikai test
az anyagi természet alkotása, 3.27.
az elme és a pszichológiai hatások, 1 3. 3 5 .
az életjelek megnyilvánulásai, 1 3 .6-7.
kifejleszti a durva fizikai testet, 1 5 .8.
a szellemek rendelkeznek vele, l .4 1 .
Fogság
a démonoké, 1 6.4; 1 6. 1 6.
az engedetlenek sorsa, 3.32.
figyelembevétele nélküli c selekvés,
18.25.

a gyümölcsöző cselekedetek állandósítják, 5 . 2; 5 . 1 2; 14.7.
a jó és a rossz munka is okozója, 3.9.
kitartással elkerülhető, 4.22.
a kötelesség szerinti munka legyőzi, 3.3;
3.9; 3 . 1 0.

Kr�i:ia, vagy a lelki tanítómester szolgála
ta legyőzi, 4. 1 8 ; 7 . 1 4.
a lemondás, a tudás és az önmegvalósítás
által legyőzhető, 4.4 1 ; 5.3.
a létért való küzdelemben, 15. 7.
okai, 2.47; 3.37; 4.38; 6 . 5 ; 7.8.
a világi tudás ellenére, 3 . 3 3.
Föld
eredeti illata Kr�i:ia, 7 .9.
a nyolc különálló energia egyike, 7.4.
az öt nagy elem egyike, 1 3.6-7.
a vízből származik, 2.28.

Függetlenség
Arjuna rendelkezett vele, 1 8 .63 .
az élőlényé részleges, 3.37 .
Kr�i:ia nem avatkozik bele az élőlényekébe, 5 . 1 5 .
a Legfelsőbb akarata korlátozza, 7 . 2 1 .
megfelelő felhasználása, 1 8 .78.
mindenkinek van, 7. 2 1 .
örökkévaló töredék rész, 1 5.7.
rossz felhasználása, 3 . 37; 4.43; 1 3 . 23;
1 6. 1 8 .
a test irányításához, 1 5 . 8 .

G
Gandharvák
a banjanfa felsőbb ágain helyezkednek el,
1 5.2.
KHi:ia Citrarathaként van közöttük,
10.26.

univerzális formát csodálkozva szem
lélik, 1 1 .22.
Gangesz
Kr�i:ia, 10.3 1 .
Kr�i:ia lábaitól ered, 47.
szent folyó, 6.22.
vizét a Bhagavad-gltához hasonlítják,
47.
Garija (marijuana): Siva ál-bhaktái szívják,
3.24.
Garbhodakasay1 Vi�i:iu
Bralima a köldökéből született, 1 1 . 3 7 .
minden univerzumba behatol, 7 . 4 ; 9 . 8 .
puru�a-avatára , l 0.20.
a Vasuki kígyón fekszik, 1 1 . l 5 .
Garuda
Kr�i:ia, 1 0.30.
Kr�i:ia rajta lovagol, 1 2.6-7 .
az óceánt a veréb tojásainak visszaadására készteti, 6.24.
Gaurakí5ora: a tanítványi lánc tagja, 50.
Gayatrt: Kr�i:ia, 1 0.35.
Goloka Vrndavana
a bhakták elérik, 8 . 1 3 .
a bhakták nem akarnak oda jutni, 1 1 .5 5 .
a Braliman-megvalósítottak nem érhetik
el, 7.29 .
a fö Vaikui:i!ha bolygó, 1 5 .6.
az
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Goloka VrndAvana
Kr�i:ia ismerete által elérhetö, 6. 1 5 ; 7.30.
Kr�i:ia szeretetével érhetö el, 8.28.
leírása, 8 .2 1 .
minden ügyet onnan irányítanak, 8.22.
nem különbözik Kr�i;iától, 8 .2 1 .
nem Nap, Hold vagy elektromosság világítja be, 1 5 .6.
az odaadás növénye behatol oda, 1 0.9.
onnan nincs visszatérés, 8 . 1 5 ; 1 5 .6.
a surabhi tehenek ott élnek, 1 0.28.
végsö cél, 1 1 . 5 5 .
Gonosztevö
démonikus szülök méhében születik meg,
1 6 . 1 9.

dufkrta m , az emberiség alja, 4.8.
fö büntetöje Yama, 1 0.29.
hamis nézöpontja és csalódása, 9. 1 2.
Kr�i:ia a büntetövesszöje, 1 0. 38.
Kr�i:ia kegyéböl felszabadul, 4.8.
Kr�i:ia megsemmisíti, 4.8.
Kr�i:ia sohasem nyilvánul meg elölte,
7.25.
négy osztálya, 7 . 1 5.
nincs jó tulajdonsága, 9.3 1 .
számára az odaadó szolgálat nehéz, 7 . 1 6 .
GosvAml
a családjában való születés szerencsés,
6.42.
ismeri a transzcendentális érzékek bol
dogságát, 6.26.
szabályozza az elméjét, 6.26.
szabályozza az érzékeit, 5 .2 3 .
Govardhana hegy
felemelése nem utánozható, 3 . 24.
Kr�i:ia felemelte, 1 0.36.
Govinda
azok látják, akik szemüket szeretettel
kenték be, 6.30; 9.4.
érzékeit kell az élölénynek kielégítenie,
1 . 32-35.
az érzékek és a tehenek öröme, 9 . 1 1 .
Kr�i:ia, mint az elsődleges, 2.2.
Kr�i:iát így szólítják, 1 .32-35; 2.9.
megjelenik Goloka VrndAvanaban, 8.2 1 .
a név jelentése, 1 . 1 5 ; 1 .32-3 5 .
Gög: démoni tulajdonság, 1 6.4.
Grhastha
az adományozás, az érzékek ellenörzése
és az áldozat a feladata, 1 6. 1-3.

Grhastha
a megvilágosodásért áldozatot végez,
8.28.
a tökéletességet korlátozó szabályok által
éri el, 4.26.
Gm;!Ake5a
Arjuna, 2. 1 0; 1 0.20.
jelentése, 1 . 24; 1 0.20.
Gyermekek
Kr�i:ia-tudatúvá kell tenni öket, 7 . 1 1 ;
7. 1 5 .
nem kapnak szabadságot, 1 6.7.
nem ragaszkodni hozzájuk - tudás,
1 3.8- 1 2.

ötéves kortól brahmacAriként nevelik,
6. 1 2.
ragaszkodás hozzájuk, 2.7; 2. 1 5 .
védelemre szorulnak, 1 .40.
Gyönyör
aki nem sóvárog utána, kedves Kr�i;iának,
12. 1 7.

a bölcseké, 2.69; 5.2 1 .
a bujálkodók ragaszkodnak hozzá,
2.43.
csupán a Legfelsöbb gyönyörére kellene
gondolni, 6.25 .
az ember egyedül a saját testében érzéke
li, 2. 1 7 .
az érzékekének kezdete é s vége is van,
5.22.

a Grtá tanulmányozásában, 8.28.
a Hare Kr�i:ia vibrálásából, 9.2.
a kemény munkáé a sertés számára is
elérhetö, 5 .22.
a királyságból származó nem állandó,
1 . 36.
Kr�i:ia a gyüjtömedencéje, 34.
Kr�i:ia teremti, 1 0.4-5.
a Kr�i:ia-tudatnak kedvezö dolgokban kell
keresni, 1 0.4-5.
a Kr�i;iáról való hallásban és az Ö dicsöí
tésében, 1 . 35; 5.22; 7.30; 1 0.9;
10. 1 9 .
a monisták nem fogadják el, 6.20-23.
a PAtalijali yoga rendszerben, 6.20-23.
a szolgálatban nagyobb, 1 .2 1 -22.
a teheneknek és az érzékeknek Kr�i:ia ad,
1 . 1 5.
utána kutat minden élölény, 34.
a yoga végsö célja, 6. 20-23 .
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H
Halál
anyagi lét négy alapelvének egyike, 19.
a becstelenség rosszabb nála, 2.34.
a bölcsek érzéketlenek iránta, 6.23.
Brahma és a Brahmaloka is alárendeltje,
8. 1 7.
Dayanidhi, a tanítványi lánc tagja, 49.
elkerülhetetlensége, 2.7; 2.8; 2.20; 2.27;
2.5 1 ; 1 1 . 32; 1 6 . 1 1 - 1 2.
az elötte való megtisztulás folyamata
1 .43.
az ember gondolatai és tettei jelentösek a
halál idejekor, 8.2; 8.6.
az embert cselekedetei hozzákötik, 2.49.
idejekor a Kr�i;iáról szóló tudás és a Rá
való emlékezés, 40; 6.25; 7.30;
8.5; 8.10; 8.27; 1 3 . 1 8.
idejekor a következö testet a természet
kötöeröi határozzák meg, 1 4 . 1 5 .
ismétlödése, 2.5 1 ; 8. 1 6 .
kapu Isten birodalmába, 2.72.
körforgása a tettek szerint, 2.27.
Kr�i;ia megszabadít töle, 1 2.6-7.
Kr�i;ia mint Yama, a megszemélyesítöje,
9. 1 9 ; 1 0.29; 1 0.34.
Kr�i;ia teremti, 1 0.4-5.
legyözésének módjai, 2.5 1 ; 5 . 1 9; 7.29;
1 3. 1 8; 13.26; 14.20.
a lélek nem alárendeltje, 32; 2.20; 1 0.4-5.
a lélek vándorlása a halál idejekor, 2.13;
az

8.23-27.

nem létezik a lelki világban, 7.29; 1 5 . 1 6.
nincs ok a kesergésre miatta, 2 . 1 3 .
rosszként kell felfogni, 1 3.8-12.
Siva utánzása invitálja, 3.24.
a test hat átalakulásának egyike, 2.20.
tisztító az oltáron és a csatatéren, 2.22.
Halálbüntetés
feloldoz a kanna alól, 2.2 1 .
a Manu-samhita alátámasztja, 2.2 1 .
Hamis én
aki mentes töle, békét érhet el, 2.7 1 .
Arjunában, 3 1 ; 1 8.59.
definíciója, 27; 1 3 .8- 1 2.
a démonokat megtéveszti, 16.1 8.
az ember adja fel a belöle fakadó vágya
kat, 6.24.
az ember nem gyilkos, ha nem a hamis én
készteti, 1 8. 1 7 .

Hamis én
az embert arra készteti, hogy önmagát
higgye a cselekvönek, 3.27.
a hamis éntöl mentes tett, 1 8.26.
az illúzió és a kettösség következménye,
7.5; 7.27.
a kéjes értelem miatt kapják, 3.40.
a Kr�i;iával való viszony elfeledésére
késztet, 3.27.
megkötö erö, 27; 1 5 .7.
mentesség töle, 3.30; 5 . 1 1 ; 1 2 . 1 3 - 1 4; 1 2;
18.5 1 -53.

a nyolc különálló energia egyike, 7 .4.
romlást hoz, 1 8.58.
a szigorú vezeklést miatta végzik, 17 .5-6.
a test alkotóeleme, 14.6-7.
a testi megjelölésekhez való ragaszkodás,
38; 5 . 1 4; 7. 1 3 .
tettei, 1 8.24. .
tíz érzékszervet tartalmaz, 7 .4.
Hamis tudat
Arjunában, 1 .30-3 1 .
a feltételekhez kötött lélek önmagát hiszi
a cselekvönek, 3.27.
a szamárhoz teszi hasonlóvá az embert,
3.40.
jellemzö tettei, 3.29.
megkísérli az anyag feletti uralkodást,
8.3.
okai és jellemzöi, 1 1 .
a tévedés kettöségeinek köszönhetö,
7.27.
Hanuman
Arjuna zászlaján, 1 .20.
haragját az Úr szolgálatában alkalmazta,
3.37.
az Úr Ramát segítette, 1 .20.
Hardwar. szent hely, 6 . 1 1 - 1 2.
Hare Kr�i;ia
a belsö energia táncol a nyelven, 1 2.8.
belsö tisztaságért vibrálják, 4.39; 1 3 .81 2; 1 6.7.
a brahmacart foglalkozása, 4.26.
Caitanya hirdette Benáreszban, 1 0. 1 1 .
az egész világ számára, 48.
emlékezési folyamat, 8.5; 8.8; 8 . 1 4.
fejlödés a hallása által, 1 3 .26.
Haridasa Thakur naponta 300 OOO-szer
vibrálta, 6.44.
könnyű út a felemelkedéshez, 1 6.24.
Kr�i;ia a legtisztább képviselöje, 10.25.
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Hare Kr�i:ia
Kr�i:ia megértésének eszköze, 7.24.
Kr�i:ia megörvendeztetésének eszköze,
1 2.6-7.
a legfelsőbb rendeltetés eléréséért, 8 . 1 3;
1 2.8.
a legjobb áldozat, 1 6 . 1 -3 .
a legjobb folyamat az otthon kellemessé
tételére, 1 3 .8- 1 2.
a mantrázásból származó gyönyör, 9.2.
meditáció, 6. 34; 8.8.
megállás nélkül kell vibrálni, 9.3 1 .
megvédi a bhaktát a bukástól, 9.3 1 .
a nyelv szabályozásának eszköze, 1 3.812.
odaadó szolgálat, 4.39; 8 . 1 4; 9.20; 10.9;
1 2.9; 1 4.27.
az om-ot is tartalmazza, 8 . 1 3 .
a teremtés é s a megsemmisülés elkerülé
se, 8 . 1 8.
a transzcendentális test elnyeréséért vib
rálják, 8.7; 9.30.
vibrálása az egyetlen út a Kali-yugában,
8.1 1 .
H aridasa Thakur
ellenállt a Maya Devinek, 2.62.
az Isten-tudat terjesztéséért szenvedett,
1 1 .5 5 .
a ndmácárya szintjére emelkedett, nem
evett addig, amíg nem vibrálta el
300 OOO-szer a Hare Kr�i:ia man
trát, 6.44; 6. 1 7.
Ha/ha-yoga
az embernek alkalmas időpontban kell
meghalnia, 8.24.
gyerekes út a Legfelsőbb kielégítésére,
1 3.25.
misztikus képességekért gyakorolják,
4.28.
az ötféle levegő irányítására való, 2 . 1 7 .
sok akadálya van, 6.20-23.
a yoga-légzés folyamatának leírása, 4.29.
Háború
démoni okai, 1 6 . 1 6.
elkerülhetetlen a törvény és a rend fenn
tartásához, 2.27.
a k�atriyák számára transzcendentális,
1 6. 5 .
minden lehetőt megtettek a csata elkerü
lésére, 3 . 20.
a nemkívánatos népesség okozza, 1 .40.

Háború
szükséges, ha az érvek nem hatnak, 3.20.
a születés és halál körforgása nem támo
gatja, 2.27.
Házasság
nem ragaszkodás a tudást jelent, 1 3 .8-12.
korlátozott nemi élet, 3. 34; 4.26; 4.3 1 ;
6. 1 4; 1 7. 14.
a mai társadalomban képzeletbeli, 1 6. 7.
megtisztító ceremónia, 1 8.5.
viváha-yajlia , ösztönözni kell, 1 8 .5.
Házasságtörés
felelőtlen emberek idézik elő, 1 .40.
a vallás gyakorlása visszatartja a nőket
tőle, 1 . 40.
Hirat;iyakasipu
az anyagi energia meghiúsította terveit,
7.15.
kínozta a fiát, 4.8.
Kr�i:ia megölte, 1 6.20.
a tudatlanság kötőerejében végzett önszi
gort, 1 7. 1 9.
Hírnév
akit nem folyásol be, az kedves Kr�i:iának, 1 2. 1 8- 1 9.
Kr�i:ia, 10.34.
Kr�i:ia teremtette, 10.4-5.
a vallás motivációja, 1 3.8-1 2.
Hit
aki rendelkezik vele, nagyon kedves
Kr�i:iának, 12.20.
a bhaktákkal való társulás teremti, 9 .8.
bizalom a fenségesben, 2 . 4 1 .
drdha-vrata , elszánt, 7.30.
a félistenekbe vetettel Kr�i:ia erősíti meg,
7.2 1 .

a Gitá hallásában, 8.28; 1 8.7 1 .
ha vak, nem segít a fejlődésben, 1 7 .2.
a három kötőerő szerint, 1 7 .2.
hiányzik a démonokból, 1 6.7; 1 6. 1 1 - 1 2.
Istenszeretetté érik, 1 7 .28.
Kr�i:ia, 1 0.34.
a Kr�t;iába és a lelki tanitómesterbe vetett
feltárja a tudást, 6.47.
Kr�i:iában és a Vedákban , 2.6; 3 . 3 1 ; 4.9;
5 . 1 7; 1 2 . 1 .

a Kr�i:iába vetett három részre oszlik, 9.3.
a legfejlettebb yogl tulajdonsága, 6.47.
meghatározza az áldozat formáját, 4.33.
minden Védikus Irodalom tanácsolja,
1 7 . 28 .
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Hit

az odaadó szolgálatban, 4.39; 9.3.
sraddhd, mindig a jóságból ered, 1 7.3.
a szív szerint, 17 .3.
szükségessége, 4.39-40; 6.24; 1 7.28.
a tettek végrehajtásához, 1 8. 1 8.
a tiszta jóság minöségében, 1 7. 3 .
a Tizenhetedik Fejezet témája, 1 7 . 1 -28.
a tudatlanság minöségében, 1 7 . 1 3.
Hold
áldozat és gyümölcsözö cselekedetek által érik el, 8.25.
felsöbbrendü lények lakják, 8 . 25.
Kfg1 a, 10.2 1 ; 1 5 . 1 3 .
Kr$Qa egyik szeme, 1 1 . 1 9.
Kr$Qa utasítása szerint mozog, 9.6.
a legfelsöbb hajlékon nem világít, 1 5.6.
a Paramatma a fényforrása, 1 3 . 1 8.
ragyogása Kr$Qából árad, 1 5. 1 2.
a soma-rasát ott isszák, 8.25.
a test elhagyásának idöpontja szerinti
helyzetek, 8.24-25.
az univerzális formát így szólítják, 1 1 .39.
a zöldségféléket táplálja, 1 4. 1 2; 1 5 . 1 3 .
Hr$Ikesa
azt jelzi, hogy Kr$Qa mindent tud, 1 . 25.
Kr$Qa, 1 . 19; 1 .25; 2. 1 0; 18.1.
megértette, hogy Arjuna miért akarta
megtekinteni a hadsereget, 1 .24.
a megszólítás jelentösége, 1 . 1 5 ; 1 8. 1 .
az összes érzék Ura, 1 . 2 1 -22; 6.26; 1 3. 3;
1 8 .46.
szenthely, 6 . 1 1 - 1 2.
teljesértékü kiterjedés, 8.22.
a tudatlan ember elfelejti, 3.27.
az univerzális formát szólítják így, 1 1 .36.
Hüség
a Brahmanba hatolás eszköze, 8.1 1 .
a. nöké szükséges a jó népességhez, 1 .40.

1
ldö
definíciója, 2 3 .
Kata az uralkodó istensége, 8 . 2 3 .
Kr$i;ia, 1 0.30; 10.33.
Kr$Qa formája, 1 1 .55; 1 3 . 1 7 .
mint univerzális forma, a világok lerom
bolója, 1 1 .32.
az univerzális forma az alárendeltje,
1 1 .5.

Idö

a végsö pusztító, 1 0.30; 10.33.
Igazságosság
isteni tulajdonság, 1 6. 1 -3.
Kr$Qa teremti, a tények helyes elöadása,
1 0.4-5.

Ik$Vaku
a Raghu dinasztia ösatyja, 4. 1 .
a tanitványi láncon keresztül oktatták,
1 9; 4. 1 ; 4. 1 6.
Illúzió: lásd maya
Imádat
az arcdé Brahman magyarázatának meg
ismeréséért, 7 .29.
az arcd-vigraha templomi imádata nem
bálványimádás, 1 2. 5 .
Arjunának Kr$Qa imádatát tanácsolják,
1 8.65.

az általa való tökéletesség, 1 8.46.
a betegek a Napot imádják, 7.20.
a félisteneké, 3. 1 2; 3. 1 4; 4. 1 2; 4.25;
6.47; 7.20-2 1 ; 9.23; 9.25; 1 7 .4.
a Grtd tanulmányozásával Kr$Qáé,
18.70.

a három kötöerö szerint, 1 7.4.
különbözik a bhajate-tól, 6.47.
Kr$Qáé az univerzális formában, 9 . 1 5 .
Kr$Qáé, a brahmaQáké és a lelki tanítómesteré, 1 7 . 1 4.
Kr$Qáé és a Felsöléleké, 6.3 1 .
a mahatmak Kr$Qát imádják, 6.47; 9. 1 4.
a megnyilvánulatlané, 1 2.3-4.
nem tárja fe l a kétkarú formát, 1 1 .53.
saját magát a Legfelsöbb Úrként, 9. 1 5 .
a szellemeké, az ösöké és Kr$Qáé, 9.25.
a templomit az imperszonalisták kigúnyolják, 9. 1 1 .
(lásd: bhakti, bhakti-yoga, odaadó szol
gálat, szolgálat)
lmperszonalisták
beleolvadnak a brahmajyotiba, 40; 4. 1 0;
4. 1 1 ; 4.25; 7.4; 8. 1 3; 1 8.55.
a brahmajyoti burkolat miatt nem láthatják Kr$Qát, 7.25.
fejlettségük foka, 2.2.
feláldozzák az egyéniséget, 4.25.
felszabadulásuk nehéz és ideiglenes, 4.9.
fenntartják, hogy a Brahman elveszi ajlva
formáját,, 8.3.
fenntartják, hogy Kr$Qának nincsen for
mája, 7.7; 7.24.

Tárgymutató
lmperszonalisták
felelemböl megszüntetik a tetteket, 4. 1 8 .
kigúnyolj ák a templomi imádatot, 9. 1 1 .
kockáztatják az Abszolút megvalósítását,
1 2.6-7.
közvetetten Kr�i:ia-tudatúak, 6.10.
lemondásuk tökéletlen, 2.63.
a lélek örökkévalóságával egyetértenek,
2. 1 6.
magukat a Legfelsöbbként imádják, 9 . 1 5 .
meditációjuk célj a Brahman, 1 2. 1 .
még SaAfcarAcliryát sem követik, 7.24.
nem élvezhetik az életet, 2.63.
nem érthetik meg Kr�Qát, 7.3; 1 0. 19.
nem képesek az érzékekről számot adni,
1 . 1 5.
nem láthatják az univerzális formát,
1 1 .48.
nem lehetnek mahAtmAk, 9.14.
nem tudnak Kr�i:ia törvényének megsér
téséről, 7 .28.
néha elfogadják Kr�Qát Bhagavanként,
1 0. 1 5 .
az o m vibrálását részesítik előnyben,
7.8.
ötféle félistent imádnak, 1 7.4.
ragaszkodásuk, 4. 10.
rettegnek a személyiség megtartásától,
4. 1 0.
számukra a felszabadulás a legfelsőbb,
3. 1 9.
a transzcendentális szolgálatot nem ízlel
hetik meg, 4. 1 1 .
a Veddnta-sutra monopolizálói, 1 8. 1 .
vezetőjük, S ankarAcArya e l fogadja
Kr�Qát, 4 . 1 2.
visszatérnek az anyagi univerzumba,
2.63; 4 . 1 1 .
(lásd: brahmavAdl, mAyAvAdl)
lndra
áldozat, 4.25.
Arjunának katonai tiszteletet ad, 2.33.
bolygójának elérése, 7 .23.
Brhaspati a papja, 1 0.24.
imádatát Kr�Qa nem ajánlja, 34.
ajóság minőségében lévők imádják, 1 7.4.
kinevezett tisztviselő, 3. 1 4.
Kr�Qa, 10.22.
Kr�i:ia a Brhat-sdma , amit lndrának elé
nekelnek, 1 0.35.
Naray�ától született, 10.8.

937

lndra
a tisztviselő félistenek főnöke, 8.2.
Indraloka
cél, 9. 1 8; 9.20.
lndra hajléka, 10.24.
a soma fogyasztói ott születnek meg,
9.20.

Inkarnációk
arca-vigraha, 1 2.5
bárhol megjelenhetnek, 4. 7.
a belső energia megnyilvánulásai, 9. 1 1 .
a Brahma-samhitdban található információ, 4.5 .
Caitanya a Kali-yugában jelenik meg,
4.8.
a csalók annak adják ki magukat, 3.24;
7 . 1 5 ; 1 1 .48; 1 6. 1 7.
elsődleges és másodlagos, 4.7.
hatféle van, 4.8.
kritériumát az univerzális forma szabja
meg, 1 1 .3.
Kr�i:ia anyagi tulajdonságainak inkarná
ciója, 10.32.
Kr�i:ia az forrásuk, 2.2; 4.8-9; 4.35; 1 1 . 1 ;
1 1 .54.
Kr�Qa a vallástalanság növekedésekor
száll alá, 4.6; 4. 7.
leírásukat a Bhagavatam adja, 2.2;
1 1 .54.
megemlitik, 6.47.
missziójuk, 32; 4.7-8.
nem szabad elfogadni, ha az Írások nem
emlitik őket, 4.7.
a PurdtJák írnak róluk, 10.18.
puru$a megnyilvánulások, 10.20.
a r4io-gu1Ja és a tamo-gu1Ja inkarnációi,
7 . 1 4.
tervszerűen jelennek meg, 4.6; 4. 7; 4.8.
Irányító
az engergiáké, a természeté és a léleké,
24; 9. 1 1 ; 1 3 . 3 .
az élőlény a teste irányítója, 1 5 .8.
Hr�Ikesa, 1 3 .3.
az Isvarák helyzete felsőbbrendű, 3.24.
a kozmosz Kr�i:ia akaratából nyilvánult
meg, 9.8-1 1 .
Kr�i:ia a végső, 25-26; 3.22; 4.6; 9.8- 1 1 ;
13.18.
Irigység
aki nem irigy, az kedves Kr�Qa előtt,
1 2. 1 3- 1 4.
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Irigység
az alacsonyabbrendü születés oka, 16.19.
Arjuna sohasem irigy Kr�r.iára, 9 . 1 .
diszkvalifikál, 9 . 1 .
a Felsölélek megértése gyökerestöl kitépi, 1 2.3-4.
eredménye a tanítás mellözése, 3.32.
az igazi yogl nem irigy, 4.2 1 ; 6.32.
az irigy a szenvedély minöségében tevé
kenykedik, 1 8.27.
Kr�r.iára és a Gltára , 2. 1 2; 3.3 1 ; 7 . 1 5 ;
7.27; 1 6. 1 8; 1 8 .67; 1 8.7 1 .
Kr�r.ia kigúnyolásának oka, 9 . 1 2.
Kr�r.ia senkire sem irigy, 9.29.
a materialisták jellemvonása, 1 2 . 1 5 .
mentesség töle isteni tulajdonság, 1 6 . 1 -3.
a tanítás elhanyagolásának oka, 3.32.
a tanítást nélküle kell követní, 3 .3 1 .
a tudást nem szabad felfedni annak, aki
irigy Kr�r.iára, 1 8.67.
Irodalom
elég a Bhagavad-gflát olvasni, 4 7.
materialista, 4 1 .
a világiba az ember belefárad, 1 0. 1 8.
fsávdsya
békeformula, 2.66; 5.29.
az ffopani$ad idézi, 5 . 1 0.
Kr�r.ia az univerzum birtokosa, 30; 2.66;
4.35.

mindent Kr�r.ia kielégítésére használnak,
2.7 1 .
a teljes lemondás megköveteli a z ismere
tét, 5 . 2.
Ismétlés
az eksztázis jele, nem pedig irodalmi
hiba, l l . 1 9 .
szükséges a tanuláshoz, 2.25.
Istenség Legfelsöbb Személyisége
Abszolút akarat, 7.2 1 .
a banjanfa eredete, 1 5 .4.
a Brahman és a Paramatma felett áll, 29;
2.2.
az egyetlen mester, 7.20.
elégedett, ha a lelki tanítómester is az,
2.4 1 .
eredetileg kétkarú, l l .5 1 .
hatféle böséggel rendelkezik, 2.22.
imádandó alany, 4 . l l ; 1 7.4.
kinyilvánítja a Vedákat, 3 . 1 5 .
kiterjed a vijnanamayába é s a prá1Ja
mayába, 1 3.5.

Istenség Legfelsöbb Személyisége
kiterjed, hogy fokozza a gyönyört, 3 . 3 7 .
Kr�r.ia, 2 1 ; 2 . 2 ; 2.29; 4 . 3 5 ; 9 . 1 3 .
a legfelsöbb egyéni személy, 2. 1 2.
megszabadít minden kötelezettségtől,
1 .4 1 .
mindenki szívében jelen van, 2. 1 2; 5 . 1 3 .
mindig az egyéni lélek felett áll, 2.25.
nincs kötelessége, 3.22.
sac-cid-ánanda-vigrahá-nak hívják, 29.
teljes megvalósítás, 29; 1 5. 1 9.
a Vedák leírják, 3 . 22.
vegyítetlen odaadással érhetö el, 8.22.
az utolsó szó az Abszolútban, 5 . 1 7.
Isten-tudomány
aki elsajátította, az lelki tanítómester,
2.8.
a Bhagavad-gitá megmagyarázza, 23;
1.1.
Isten é s energiáinak helyzetét analizálja,
7.4.
Kr�r.ia, 1 0.32.
az odaadó szolgálaton keresztül érthető
meg, 7 . 1 .
a tanítványi láncon keresztül tanítják,
4. 1 .

a tiszta jóságban lehet megérteni, 1 4. 1 0.
a transzcendenciában helyezkedök isme
rik, 6.20.

J
Janaka
a kötelességén keresztül érte el a tökéletességet, 3.20.
követni kell, 4. 1 6.
önmegvalósított személy, S1ta apja, 3 . 20.
tanult vezető, 7 . 1 5.
Japa
a legjobb folyamat, 9.27.
a logika bizonyítéka, 1 0.32.
Jézus Krisztus: életét az Isten-tudat terjesz
tésérek áldozta, 1 1 .5 5 .
Jfva: lásd feltételekhez kötött lélek, élölény,
lélek
Jiva GosvAmI
figyelmeztet, hogy Kr�r.tát mindenkiben
tisztelni kell, 9 . 1 1 .
Jnána-yoga
az Abszolút Igazsággal való összekap
csolódás eszköze, 6.46.
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Jnána-yoga
a bhakti-yogához vezet, 5 . 29.
a bhakti-yogától való különbözősége,
1 2.5.
definíciója, 1 0. 1 0.
a Gftá témája, 2. 72.
ezt gyakorolván alkalmas időpontban kell
meghalni, 9.6.
a harmadosztályú bhaktának hajlama van
iránta, 9.3.
a karma-yoga eredménye, 6.4 7.
Kr�r:iát nem lehet megérteni általa, 9.2.
nehéz út, 6.20-23; 1 2.5.
nem engedélyezi a házaséletet, 6. 1 4.
a yoga-létra része, 6.3.
Jnan1
ha csalódott, eljut az odaadó szolgálat
szintjére, 7 . 1 6.
a jámborok legjobbja, kedves Kr�r:iának,
7 . 1 7.

Kr�r:ia megértésének kísérletében zavar
ba jön, 7 . 3 .
Kr�r:iában lakik, 7 . 1 8.
a legkiválóbb az, aki Kr�r:iára gondol, 44.
Jóság
adományozása, 17 .20.
az adományozásnak, áldozatnak és ve
zeklésnek a jóság minőségében
kell lennie, 1 7 .23.
boldogsága, 1 8.36-37.
egy brahmar:iától elvárják, 3.35.
el kell érni Kr�r:ia megértéséhez, 1 6.24.
elszántsága, 1 8.33.
az embert a boldogság elképzeléséhez
köti, 14.6; 14.9.
az embert képessé teszi, hogy helyes
cselekedeteket fogadjon el,
a kötőerejében dolgozó, 1 8.26.
a kötőerejében lévők Vi�r:iut imádják,
3 . 1 2.

halála a felsőbb bolygókra vezet, 14.14;
14.18.

a kötőereje szerinti cselekvés tiszít, 14.16.
Kr�r:ia energiájának megnyilvánulása,
7 . 1 2.

a Kr�r:ia-tudat felülmúlja, 1 7 .28.
a lét legtisztább formája, 1 4. 1 4.
a megnyilvánulását a tudáson keresztül
tapasztaljuk, 1 4. 1 1 .
a minőségében lévők a félisteneket imád
ják, 1 7.4.

Jóság
a minősége szerinti oktatás fontossága,
1 4. 1 7 .
néha legyőzi a szenvedélyt, 1 4 . 1 0.
az odaadó szolgálat megszilárdítj a a minőségében lévő helyzetet, 7 . 1 .
önszigora, 1 7 . 1 7.
ragyogó jellemvonásai, 14.6.
a természet kötőereje, 8.
tettei, 2.47; 1 8.23.
a tiszta jóságban lévő hit, 1 7. 3 .
a tiszta transzcendentális, 1 7 .3.
a tiszta vásudeva állapotban az ember
megértheti Istent, 1 4. 1 0.
tudása, 1 8.20.
tudást teremt, 1 4 . 1 7.
Jyoti${oma
a felsőbb bolygórendszerbe vezető ál
dozat, 2.42-43.
Kr�r:ia, 9. 1 6.

K
Kaiva/yam
eredeti helyzet, 6.20-23.
a Legfelsőbbel való egység, 6.20-23.
Kála : az idő mortija, 8.23.
Kall: imádatát a húsevőknek ajánlják, 3 . 1 2.
Kali-yuga
Caitanya az inkarnációja, 4.8.
az emberek jellemzői, 2.46; 6. 1 2.
jellemzői és időtartama, 4. 1 ; 8 . 1 7 .
a mantrázás a z ajánlott folyamata, 2.46;
3 . 1 0 ; 6 . 1 2; 8. 1 1 .
a yogát nehéz végezni, 5 . 1 ; 6.33.
Kalki: megsemmisíti a démonokat, 8. 1 7.
Kalpák: kiszámítása, 8 . 1 7 .
Kalpa-sütrák: a z áldozatok tanulmányozá
sának része, 1 1 .48.
Kamsa
Kr�r:ia megölte, 4.8; 1 6. 20.
Kr�r:iát ellenségeként szólítják, 2.52.
mindig Kr�r:ia megölésén fáradozott, 9.34;
1 1 .5 5 .
üldözte Vasudevát és Devaklt, 4.8.
Kai;iada: filozófus, 9.2.
Kandarpa: Knr:ia a szerelem istene, 10.28.
Kapcsolat
az Arjuna és Knr:ia közötti barátságból
csodálkozássá változik, 1 1 . 1 4.
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Kapcsolat
Arjuna fél, hogy barátságbó! megsértette
Kr�r,át, 1 1 .4 1 -42; 1 1 .45.
a jM1tma és a Paramatma között, 2.22.
Kr�r,a elfogadja, 2. 1 0.
Kr�r,a és a bhakták között, 20; 1 . 2 1 -22;
2.46; 7 . 1 8; 9.29; 1 1 .4 1 -42.
a Kr�r,a iránti szeretetben, 6.30.
KHQa mindegyik gyüjtömedencéj e ,
1 1 . 1 4.
a Kr�i,ának kedves jellemzöi, 1 2. 1 3 - 1 4.
Kr�i,át gyermekként, férjként, barátként
stb. lehet kezelni, 1 1 .44.
Kr�i,ával mindenben 7. 1 9.
Kr�i,ával a lelki világban, 4. 1 1 .
Kr�i,ával csupán a lelki tanítómesteren
keresztül ismerhetö meg, 5 . 1 6 .
Kr�i,ával eltávolítja a tudatlanságot,
2. 1 6 .
a mahatmak által elért, 9. 1 4 .
megértése közönyt szül a rituációk iránt,
2.52.
megfeledkezés róla a testek cserejét okozza, 2.22.
öt különféle szolgálat, 8 . 1 4.
a tehénpásztorfiúké Kr�r,ával, 1 1 .8.
(lásd még: barátság)
Kapila
csaló és az ateista sarikhya szerzöje,
2.39.
fö filozófus, 9.2.
az inkarnáció az igazi sankhyát tanította,
2.39.
követni kell, 4. 1 6.
Kr�r,a, 10.26.
tanult vezetö, 7 . 1 5 .
Kapzsiság: a pokolba vezetö kapu, 16.2 1 .
Karma
a banjanfa gyökereit megköti, 1 5.2.
a Bhagavad-gitá semlegesíti a bűnös
visszahatásokat, 4 7 .
a bűn karmája, 9.2.
a démonok tagadják, 1 6 . 1 1 - 1 2; 1 6 . 1 6 .
az ember élvezi vagy szenvedi, 2 5 .
az embert a természet kötöeröi alá he
lyezi, 1 3. 5 .
eredményének j ó célra való felhasználá
sa, 1 2. 1 2.
a gyilkolásé, 1 4. 1 6.
az idöhöz és a természet kötöeröihez való
kapcsolata, 24.

Karma
lélekvándorlást idéz elö, 26; 8.3.
meg lehet változtatni, 25 .
mentesség töle, 3.3 1 ; 4. 1 4; 4. 1 8; 4.37;
1 3.8- 1 2.
növekszik azoknak, akik nem mondanak
le, 1 8. 1 2.
a Paramatma vezérelte tettek nem okoz
nak, 1 8. 1 3- 1 4.
a születés eszerint történik, 9.8; 9. 1 0;
1 4.4; 1 5 .8.
a vagyon az eredménye, 1 6. 1 6.
yajiiára való, 7 . 1 5.
(lásd még: tett, tevékenység, munka)

Karma-kár:11!a
áldozatok Kr�r,a, 9 . 1 6 .
érzékkielégítésért végzett tettek, 2.46.
gyümölcsözö áldozat, 4.33.
ösztönzi a fokozatos megvalósítást, 2.46.
a Vedák részei, 2.42-52.
az

Karma-yoga
az

Abszolút Igazsággal való összekapcsolódás eszköze, 6.46.
általa nem lehet Kr�i,át megérteni, 9.2.
a bhaktihoz vezetö út kezdete, 6.4 7.
buddhi-yoga, 2.39.
definíciója, 1 0. 1 0.
ezt gyakorolva alkalmas idöpontban kell
meghalni, 8.23.
a Gitá témája, 2. 72.
a Harmadik Fejezet témája, 3 . 1 -43.
a harmadosztályú bhakta hajlik feléje,
9.3.
a Kali-yugában jobb, mint a sárikhya
yoga , 6. 1 .
Kr�r,a-tudatban lévö tettek, az Ötödik
Fejezet témája, 5 . 1 -29.
nem különbözik a sárikhya-yogától, 5.4.
nincs akadálya, 6.20-23.
Karmi (gyümölcsözö munkás)
elszántsága, 1 8.34.
az eredményét Kr�r,a adja, 4. 1 1 .
felemelkedhet a felsöbb bolygórendszerbe, 6.40.
a szenvedély minöségében dolgozó,
18.27.

a szenvedés idején Kr�i,ához fordul,
7 . 1 6.
KarQa
Arjuna féltestvére, 1 .8 .
Duryodhana nagy harcosként említi, 1 .8.
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Kan:ia
már halottnak tekinthető, 1 1 .34.
az univerzális fonna szájában megsem-
misül, l l .27.
Kárttikeya: Sivától es Párvatitól született,
2.62.
KáSirája
Duryodhana nagy harcoskent említi, 1 .5 .
megfú.üa kagylókürtjet, l . 1 6- 1 8.
Kasztrendszer: lásd varlJa
Kedvteles (lilá)
a bhakta mindig Kr�r:iáera gondol, 1 . 24;
1 0. 1 8 .
az erzekeken keresztül nem lehet meger
teni, 6.8.
Kr�r:ia földi kedvtelesei prototípusai a
hajlekán vegrehajtottaknak, 1 9 .
Kr�r:ia Vrndávanában hajtotta vegre, 1 8;
4.8.
a mahátrnák dicsőitik, 9 . 1 4.
Kegy
Arjuna kerdesei, 10. 1 7; 1 1 .44.
Arjuna meg van győződve Kr�r:iáeról,
1 1.1.
a bhaktáe szükseges a felszabaduláshoz,
4.9.
bizonyiteka a Nap, a Hold es a tűz,
1 5 . 1 2.
a demonok alsóbbrendű fajokba helyezese, 1 6.20.
a demonok megölese Kr�r:iáe, 1 6.20.
a demonoktól megtagadják, 1 6 . 20.
az előirások követesevel erik el, 2.64.
az eredeti formában való megjelenes, 4.6.
eszerinti vegzett tettek, 4 . 1 6 .
eszköz Kr�r:ia tervenek megertesehez,
1 1 .34.
a gonosztevőket ezáltal szabaditják fel,
4.8.
kepesse teszi Arjunát, hogy mindent lásson, 1 1 .7; 1 8 .73; 1 1 . 1 5 .
Kr�r:ia megertesenek eszköze, 4.5; 1 1 .4.
Kr�r:iáe, a bhakták iránt, 7.23; 8. 1 4; 1 0.2.
Kr�r:iáe meghosszabbihatja vagy csökkentheti az eletet, 7. 9 .
Kr�r:iáe mindent elvegez automatikusan,
1 2.20.
Kr�r:iáe lehetőseget nyújt a tökeletesseg
eleresere, 6.43.
Kr�r:iáe lehetőve teszi a boldogságot,
2.56.

Kegy
a Felsőleleke teszi lehetőve a lelekvándorlást, 2.22.
Kr�r:iáe felszabadit, 7 . 1 4; 1 2.6-7.
Kr�r:iáe minden, 7 . 1 9 .
Kr�r:iáet a nehezsegekben látják, 1 2 . 1 31 4.
Kr�r:tát általa ismerik meg, 2.29; 4. 1 1 ;
4.28; 7 .24.
a legfelsőbb hajlek általa erhető el, 1 8.56;
1 8.62.
lehetőve teszi az emesztest, 15 . 1 4.
a lelki test általa erhető el, 1 5 . 7.
a máyát legyőzi, 1 8 .73.
megvilágítja a kötelesseget, 3 . 1 7.
Saiijaya a Gitdt Vyása kegyeböl hallja,
8.75.
a sannyásl függ tőle, 1 6. 1-3.
a spekulálóknak kegyet mutat Kr�r:ia,
10.2.
a szenvedeseket Kr�r:ia kegyekent fogad
ják el, 2.56; 3.28.
Keserges
az anyagi gazdagság nem űzheti el, 2.8.
a bölcs elhagyja, 2.1 1 ; 5.20; 1 8.54.
Kr�r:ia szetoszlatja, 2. 1 ; 2.8; 2.22; 1 2. 1 7 .
a lelki tanítómester megszünteti, 2.22.
megköti a tudatlanságban levők elszántságát, 1 8.35.
nem illik Arjunához, 2. 1 ; 2.22.
szüksegtelen, 2. 1 ; 2. 1 2; 2. 1 3; 2. 1 8; 2.252.28; 2.30.

Kettősseg
az áldozat szüksegtelen azoknak, akik
túlhaladták, 3 . 1 6.
az aggodalom oka, 5 . 1 2.
Arjunát legyőzesere buzdítják, 2.45.
a bölcsek mentesek tőle, 4.22.
a bünös nehezen jut túl rajta, 7 .28.
el kell viselni, 2.45.
az élőlények és a Legfelsőbb között,
1 3.3-5; 1 . 1 2; 1 3 . l ; 1 3.23; 1 5 . 1 7.
az előlényt legyőzi, 7 .27.
Kr�r:ia transzcendentális hozzá, 9 .9.
a Knr:ia-tudatban túlhaladják, 2 . 3 8 ;
2.4 1 ; 2 . 5 7 ; 5 . 1 2.
Kr�r:tában, mint az egyidejű azonosság és
egyéniség, 5 . 1 7 .
a legyőzött elme túlhaladja, 6.7.
nincs jelen Kr�r:ia testében, 4.6.
mentesség tőle, 4.22; 5.3; 5.25; 15.5.
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Kettősség
a tudó és a tudásét a monisták elutasítják,
6.20-23.
Kéj
befedi az élölényt, 3.38.
befedi a tiszta tudatot és a tudást, 3.39.
a bün jele, 3.4 1 .
a démonokat megköti, 1 6 . 1 0- 1 2; 1 6. 1 819.

a démonok a világ okának tartják, 1 6.8.
az emberi létben le lehet gyözni, 3.38.
eredete Knr;ia, 3.37.
az érzékeken keresztül szabad folyást
adnak neki, 3.42.
az érzéktárgyak iránti ragaszkodásból fejlödik ki, 2.62.
a fa-lét oka, 3.38.
a félisten-imádat oka, 1 8; 7.22.
fogságot okoz az anyagi világban,
3.37.
a függetlenség rossz felhasználásának
következménye, 3.37.
a hamis én oka, 3.40.
késöbb haraggá alakul át, 3.37.
a Knr:ia iránti szeretet eltorzulása, 3. 3 7;
3.4 1 .
lakhelye az érzékek, az elme és az érte
lem, 3 .40.
megjelölést és ragaszkodást okoz, 2 1 .
mentesség töle, 3.38; 3.40; 3.42; 7 . 1 ;
7.20; 1 5.50; 1 8.5 1 -53.
mindent elnyelö bűnös ellenség, 3.37;
3.39.

a pokolba vezetö kapu, 1 6.2 1 .
sohasem elégül ki, tűzként lobog, 3.39.
a szenvedély kötöerejével kapcsolatban
születik, 3.37.
a szigorú vezeklést emiatt végzik, 17 .5-6.
szolgálnunk kell, ha nem szabályozzuk az
elmét, 6.6.
a tudatlanság jele, 3.39.
Kétség
Arjuna kérdéseinek okozója, 8.2.
Arjuna mentes töle, 1 0. 1 2- 1 3 ; 1 8 .73.
Arjunáét csak Kr�r:ia tudja elűzni, 6.39.
a bhakták társasága eloszlatja, 8.28.
Dhrtara�trában, 1 . 1 .
a felszabadult személy túl van rajta, 5.25.
gátolja az Isten-tudatot, 4.40.
a Gftd követése eloszlatja, 4.42.
a Kesl démonhoz hasonlítják, 1 8 . 1 .

Kétség
megakadályozza a boldogságot ebben és
a következö életben, 4.40.
mentességet töle Kr�r:ia teremti, 1 0.4-5.
a tudás eloszlatja, 4.42; 5 . 1 7 .
tudatlanságból merül fel a szívben, 4.42.
Khatyailga Maharaja: Knr:ia-tudatot ért el,
2.72.
Kiegyensúlyozottság
annál, aki transzcendentális a természet
kötöeröihez, 1 4.22-25.
az elmében, 5 . 1 9.
a jóakarót, a barátot és az ellenséget
illetöen, 6.9.
a kavics, a kö és az arany szemléletében,
6.8.

Kr�r:ia teremtette, 10.4-5.
a megvalósítás jele, 5 . 1 9.
mentesség a ragaszkodástól és az irtó
zattól, 1 0.4-5.
nagyon kedves Kr�r;iának, 1 2. 1 3 - 1 4;
1 2. 1 8 - 1 9.

Kígyók
Kr�r;ia, mint Ananta a Nagák között,
1 0.29.

Kr�r:ia mint Vasuki közöttük, 1 0.28.
az univerzális formában, 1 1 . 1 5 .
Vasuki, Garbhodakasay1 Vi�r;iu ágya,
1 1 . 1 5.
Kiterjedések: lásd teljes kiterjedések
Könyörület
Arjunáé nem illö az Áryanokhoz, 2.2;
2.36.
isteni tudajdonság, 1 6. 1 -3 .
Knr;iáé lerombolja a tudatlanságot,
1 0. 1 1 .
az örök lélekért, 2. 1 .
a testtért, 2. 1 .
tudáson alapszik, meghatározása, 1 3 .812.

Kötelesség
a bűn nem befolyásolja, 1 8.47.
a démonok nem ismerik, 1 6.7.
az ember természete szerint elöírt, 3 . 3 5 .
a felszabadulás lelkivé teszi, 2.3 1 .
hogyan kell végrehajtani, 3. 30.
az Írások elöírásai által érthetö meg,
1 6.24.

jobb, ha az ember a sajátját végzi, még ha
hibásan is, mint másokét, 3.35;
1 8.47.
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Kötelesség
két fajtája, 2. 3 1 .
Kfg1 a kegye megvilágítja, 3. 1 7 .
a Kr�r:ia-tudatban kell végezni, 4 . 1 5 ; 8.7;

1 8.66.
Kr�r:iát nem köti, 3 . 22.
a k�atriyáké, 2.27; 2.30; 2.32.
a különféle varr;táké meditáció helyett,

1 2. 1 2.

a lelki tanítómester parancsa, 3.35; 1 8 .57.
lemondással végrehajtva, 2.47; 5 . 1 0;
1 8.9.
megszabadít a tettek fogságából, 3.3 l .
mellözése bűnt von maga után, 2.27;
2.33.
a nehézségek ellenére sem szabad feladni, 2 . 1 4; 2.30; 1 8.8; 1 8.48.
az önmegvalósítottat nem köti, 3 . 1 7 - 1 8.
szerinti áldozat, 17 . 1 1 .
szerinti tettek, 1 8.23.
szükséges az érzékek ellenörzéséhez,
5.29.
teljes Kr�r:ia-tudat nélkül nem szabad
feladni, 3.33.
a természet kötöeröi szerinti tettek, 2.4 7.
tisztító, 3.8; 1 8 .48.
tökéletesség a kötelesség végrehajtása
által, 1 8.46.
a tudatlan ragaszkodással végzi, 3.25.
tudás hiányában alsóbbrendű, 3.29.
végrehajtásának szükségessége, 2.47;
3.8; 3.18; 6.40; 1 8.6-7.
végrehajtását tanácsolták Arjunának, 3.9.
végrehajtásával Janaka tökéletességet ért
el, 3.20.
yajriát szül, 3 . 1 4.
Kötöerö (gur:ia)
az anyagi testre vonatkozik, 2.45 ; 1 4.22-

25 .
Arjunát arra buzdítják, hogy kerüljön
fölébe, 2.45.
a belölük származó eredmény, 1 4. 1 7.
a banjanfa gyökerétöl ered, 1 5 . l .
egymásra hatása, 1 4 . 1 0.
az élölény befertözi, 14.5.
az élölény élvezi, 1 3.22.
felemelkedés, 1 7 .2.
a Felsölélek transzcendentális hozzá, de
a jiva nem, 1 3 .5.
feltételekhez köt, 3.27-29; 1 4. 1 ; 14.5- 1 0;

1 4.27; 1 8 . 1 9 .
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Kötöerö (gur:ia)
a feltételekhez kötött lelket elcsábítja,

6.37.

a hozzá nem ragaszkodó tettei, 4.23.
a hozzá viszonyuló tett és tevékenység,
3 1 ; 3 . 5 ; 5 . 1 2; 5 . 1 4; 1 4 . 1 6; 1 4. 1 9;
1 8.23-26; 1 8.60.
jelei, 14.1 1 - 1 3.
Kr�r:ia energiájának megnyilvánulása,
7 . 1 2.
Kr�r:ia transzcendentális hozzá, 27; 7 . 1 2,
1 1 .38; 14.19.
legyözésének folyamata, 38; 3.35; 14.24;
14.22-25; 1 5 .20.
a lélek szert tesz rá, 3 . 5 .
a lélek túl van raja, 1 3 .32.
minden élölényt megtéveszt, 3.33; 7 . 1 3 ;
1 8.40.
megnyilvánítja és táplálja az anyagi
világot, 5 . 1 0; 1 5.2.
megnyilvánulatlan, pradhana, 1 3.6-7 .
nehéz legyözni, 7.14.
semmi sincs rajta kivül, 14.19.
szerint dolgozó, 1 8.26-28.
szerinti adakozás, 1 7.7; 1 7.20- 22.
szerinti áldozat, 3 . 1 2 ; 17.7; 1 7 . 1 1 - 1 3 .
szerinti boldogság, 1 8.36-39.
szerinti elszántság, 1 8.33-35.
szerinti étel, 1 7.7-10.
szerinti felfogás, 1 8.29-32.
szerinti halál, 1 4 . 1 5 .
szerinti hit, 1 7 .2.
szerinti önszigor, 1 7.7; 1 7. 14-19.
szerinti rendeltetési hely, 14. 1 8.
szerinti tudás, 18.20-22.
a Tizennegyedik Fejezet témája, 1 4 . 1 27.
a tudást megfertözi, 1 4.2.
ura a Paramatrna, 1 3 . 1 5 .
a Vedák föleg velük foglalkoznak, 2.45.
a velük való társulás, 17 .2.
viszonyulása a varr;tákhoz, 4.13; 7 . 1 3;
9.32; 1 8.4 1 .
Kfpa
Arjuna megpillantja a csatatéren, l .26.
Dror:iacarya hugát vette el feleségül, l .8 .
Duryodhana nagy harcosként említi, 1 .8.
KrpalJa ( fösvény)
aki a munka gyümölcseit élvezi, 2.49.
azt hiszi, hogy képes megvédeni családját
a haláltól, 2. 7.
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Függelék

KrpalJa (fösvény)
az élet problémáit nem oldja meg, 2. 7.
nem tudja, hogyan használja a vagyont,
2.49.
túlságosan vonzódik a családjához, 2. 7.
Knr;iától való különálló lét, 4.35; 10.38.
megtéveszti Arjunát, 2. 1 3 .
odaadással és tudással elkerülhetö, 2. 1 4.
a tudatlanság kötöerejében nyilvánul
meg, 1 4 . 1 3 .
vagy Knr;iát, vagy a mayat szolgálják,
1 2.6-7.
Vi�r;iu az egyetlen ura, 7 . 1 4.
utolsó csapdája, 2.39; 1 8 .73.
Kr� r:ia
az A betű, 1 0.33.
az Abszolút Igazság, 2 1 ; 29; 6.38; 1 0. 1 213.

acyuta , 4.5; 1 8.73.
a Adityák közül Vi�r;iu, 1 0. 2 1 .
Arjuna érzékeit irányitja, 1 . 1 5 .
advaita, 4.5; 9.34.
az Airavata elefánt, 10.27.
az anyagi boldogság oka, 1 .3 1 .
Arjunával való kapcsolata, 2. 10.
az asvattha fügefa, 10.26.
az aszkéták vezeklése, 7 .9.
a barát, 2.3; 5.25; 9.18.
Bhagavan, 2.2.
a bhaktákkal való kapcsolata, 20; 45;
1 .2 1 -22; 3.9; 4.1 1 .
a bhaktáknak felfedi Magát, 7 . 3 .
Bhrgu, 10.2S.
Bhotesa, I 0.1 s.
a birtokos, 30; 4.3S; S.2S.
a bölcs bölcsessége, 1 0.38.
a bölcsek között Narada, 1 0.26.
a Brahman forrása, 2.2; 2. 1 2; 7 . 1 5 .
Brahma é s a z összes lény atyja, 30; 3.24;
7 . 1 5 ; 9.1 7; 10.6; 1 1 .39; 1 1 .43.
Brahma, Siva és a félistenek teremtöje,
10.3.
Brhaspati, 10.24.
a Brhat-sdma, l 0.3S.
a bún minden visszahatásától megvéd,
47.
a büntetöpálca, 10.38.
Caitanya Mahaprabhu, 3 . 10.
a csalás közül a szerencsejáték, 1 0.36.
csalhatatlan, 1 .2 1-22.

Kr� r:i a
cselekedetei természetes sorrendben tör
ténnek, 3.22.
csend, 1 0.38.
csupán egy tiszta bhakta kegyéböl lehet
megismerni, 2.29.
a démonok megtagadják és kigúnyolják,
1 6.8.
az egyetlen Isten az egész világ számára,
48; 1 1 .44.
egyidejüleg egy és mégis különbözö,
6.29; 7 . 1 2; 9.4.

elme és az életerö, 1 0.22.
elméje, teste és önvalója azonos, 4.5;
9.34.
az elöirt tetteknek nem alárendeltje, 3.22;
az

9.9.

elszánt a gonosztevök gyilkolásában,
1 . 32-35.
az eltávozott ösök közül Aryama, 1 0.29.
elüzi a kesergést, 2. 1 .
az emberek eltartója, 1 .43.
az embert jámbor és nem-jámbor tettekkel foglalkoztatja, S . I S .
az erös ereje, 7.1 1.
az életlevegö, I S. 1 4.
eljövetelének jellemzöi és okai, 1 2; 3 2;
1 8- 1 9; 3.24; 4.6; 4.8.
az emberek között az uralkodó, 1 0.27.
az emésztés tüze, 1 S . 1 4.
az eredeti lelki tanitómester, 2. 7; 2.9; 4. 1 ;
4.34; 1 1 .43.
az eredet, kezdet, közép és végnélkül, . 1 9.
az erkölcs, 1 0.38.
az élet minden szükségletével ellát, 3 . 1 2.
érzékei,3. 1 5; 3.22; 1 3. 1 5.
az éterben a hang, 7 .8.
a fegyverek között a villám, 10.28.
a felajánlások elfogadásához kiterjeszti
kezét, 1 3. 1 4- 1 5 .
felsöbbrendü, 2. 1 O ; 2. 1 2; 2. 1 3 ; 1 1 .43.
a Felsölélek, 1 .25; 6.29; 1 0.20.
a Felsölélek forrása, 2.2; 2.20; 7 . 1 5 .
felül áll a gyarlón é s a csalhatatlanon,
IS.18.

formája, 29; 4.5; 4.6; 1 1 .50; 1 8 .66.
a Föld eredeti illata, 7 .9.
a Gandharvák közül Citraratha, 10.26.
a Gangesz folyó, 1 0.3 1 .
a Garu<;la madár, 10.30.
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Tárgymutató
Kr�r:ia
a Gayalrl vers, 10.35.
a Gua elbeszélője, 1 . 1 .
a Gltát az emberiség vezetéséért beszélte
el, 1 . 1 .
Govinda, 1 . 1 5 ; 1 .32-35; 2.9.
a gyógyító fü, 9 . 1 6.
a
a
a
a
a

győzelem, a kaland és az erő, 1 0.36.
halak közt a cápa, 1 0.3 1 .
halál, 9 . 1 9; 10.29; 10.34; 1 1 .25.
halhatatlanság, 9. 19.
harci szekeret a seregek közé hajtja,

1 .24.
a harcosokat már a csata előtt megöli,

1 . 35.
a hatalmasak hatalma, 7.8; 7 . 1 0.
a házasemberre vonatkozó előírásokat
betartotta, 3.23.
a Himalayák, 1 0.25.
Hr�Ikesa, 1 . 1 5 ; 1 .20; 1 .2 1 -22; 1 .25;
1 .25; 2. 1 0; 1 1 .36.
az idő, 1 0.30; 10.34; 1 1 .32.
Indra, 10.22.
az inkarnációk forrása, 2.2; 4.8; 1 0.2.
az Istenség Legfelsőbb Személyisége,
1 9; 2 1 ; 2.2; 1 0 . 1 2 - 1 3 ; 1 1 . 1 8;
1 1 .38.
Janardana, 1 .37-38; 3 . 1 ; 1 0. 1 8.
a japa, 1 0.25.

Kr�r:ia
Madha va, a szerencse istennőjének férje,
1. 14; 1 .36.
Madhusodana, 1 . 1 5 ; 1 .32-35; 2.1; 2.4;
6.33; 8.2.
a mag-adó atya, 14.4.
a mahat-tattva lelke, 1 0.20.
mahatma, 1 1 .37.
Mahesvara, a maya háttere, 7 . 1 4.
a mantra, a transzcendentális vibráció,
9.16.
a Marutok közül Marlci, 1 0.2 1 .
megfeji a Bhagavad-gftti tehenét, 48.
megfúija kagylókürtjét, 1 . 1 4 - 1 5 .
megszabadít a születéstől és a haláltól,
12.6-7.
a megvalósítás tárgya és megtestesülése,

4. 1 1 .
a Meru hegy, 1 0.23.
minden alapja, 6.306 9 . 1 8.
minden áldozat elfogadója, 3 . 1 1 ; 3. 1 2;

3 . 1 4.

Kandarpa, a szerelem istene, 1 0.28.
Kapila, a bölcs, 1 0.26.
a kéj eredete, 3.37.
Kesava, 3 . 1 .
Kesini�odana, 1 .30; 1 8 . 1 .
a kezdet, a közép é s a vég, 1 0.20; 1 0.3 1 .
kinyilvánítja az univerzális formát, 1 1 .8.
kimerithetetlen, 7.25.
kiterjedéseinek neve és leírása, 8.22.
Kuruk�etrán kiirtja a gonosztevőket, 1 . 1 .
Kuvera, 1 0.23.
a Legfelsőbb Brahman, 7 . 1 0; 10.12-13.
a legfelsőbb cél, 9 . 1 8; 1 1 . 1 8.

minden bolygóba behatol, és pályáján
tartja, 1 5 . 1 3 .
minden irányítója (fsvara ) , 3.22; 5 .29;
9.19; 1 1 .39.
mindenki az Ő útját követi, 4. 1 1 .
mindenki ismerője és a tudás tárgya, 4.9;
6.38; 9 . 1 7; 1 1 .38.
mindenki jótevője és jóakarója, 5 .29.
mindenkit barátként kezel, 5. 1 8.
minden létező magja, 7. 10; 9. 1 8; 10.34;
1 0.39.
minden miszticizmus mestere, 1 8.75.
minden ok oka, 29; 2.2; 2.4 1 ; 1 1 .37.
mindent-átható, 4.24; 9.4; 1 0 . 1 2 - 1 3 ;
1 0.42; 1 1 .20; 1 1 .38; 1 1 .40.
a Naga kígyók között Ananta, 10.29.
a Nap és a Hold, 4. 1 ; 10.2 1 ; 1 1 . 1 9;
15.12.
nehéz megismerni, 4.4; 7.3.
nem alárendeltje az illúziónak, 2 . 1 2;

a legfelsőbb élvező, 5.0; 1 2.0; 1 8 .0; 5.25.
a legfelsőbb hajlék, 2 1 ; 9. 1 8; 10. 1 2- 1 3.
a legfelsőbb tekintély, 2. 1 ; 4.4.
legfelsőbb transzcendentális tudat, 26.
leírása, 8.2 1 ; 1 8.65.
lélegzés által is képes beszélni, 3 . 1 5 .
a levegő, a tűz, a víz é s a Hold, 1 1 .39.
a lótuszvirág szemű, 1 1 .2.

nem az univerzális forrna, vagy Vi�r:iu
megnyilvánulása, 1 1 .55.
nem felelős a z élőlények tetteiért, 4.14.
nem hágja át az Írások utasításait, 3.22.
a nemi élet, 7 . 1 1 .
nem különbözik Neveitől, 45; 8. 1 3,
10.25.

5. 16.
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Kn i:ia
nem szabad utánozni, 3.24.
a nemszületett, 4.6; 1 0.3.
neveit a tettei után kapja, 1 . 1 5.
a November és December, 1 0.3S.
nyugvóhely, 6.29; 7.7; 9.6; 9 . 1 8; 1 1 .38.
az om vibráció, 7.8; 8. 1 3; 9 . 1 7 ; 1 0.2S.
az ostobának sohasem nyilvánul meg,
7.25.
az óceán, 1 0.24.
önszigorként imádják, 1 7 . 1 4.
az önvaló lelki tudománya, 10.32.
örök, 2.12; 1 1 . 19.
örökké Golokán tartózkodik, 1 9 .
örökké fiatal, 4.6; 1 1 .46.
az összetett szavak közül a kettös szó,
10.33.

a Pai:ic,lavák közül Arjuna, 1 0.37.
pártatlan, 4. 1 4; 5 . 1 5 ; 5. 1 8 ; 6.29; 9.9;
9.29.

Partha-sarathi, 1 . 1 5.
példát mutat munkájával, 3.22; 3.23.
fensége, 2.2; 5 . 1 5 ; 10. 1 -42; 1 1 .S .
Prahlada, 10.30.
Puru�ottama, a Legfelsőbb Személy, 8 . 1 ;
8.9; 1 0. 1 2 - 1 3 ; 1 0. l S ; l S . 1 8.

a ragyogás ragyogása, 1 0.36.
RAmacandra, 1 . 20; 10.3 1 .
rituáció é s áldozat, 9. 1 6.
a �k. Sama és Yqjur Vedák, 9.17; 2.
a Rudrák közül Siva, 10.23.
sac-cid-ánanda-vigrahal) , 1 2- 1 3; 2.2;
4.5.
semmilyen rossz tettet nem tűr el a
bhaktái iránt, 1 .32-35.
Skanda, a generális, 1 0.24.
sohasem hoz balszerencsét senkire, 1 .36.
sohasem vész el az elött, aki mindenhol
látja Őt, 6.30.
a sokarcú Brahma, 1 0.33.
Syamasundara, 19; 6.47.
szabadon cselekedhet, 4. 7.
a szél, 1 0.3 1 .
szüntelenül boldog, 34.
távol van, és mégis közel, 1 3 . 1 6 .
a tehenek és a brahmai:iák jóakarója,
1 4. 1 6 .
a tehenek é s a z érzékek gyönyöre, 34;
1 . 1 5; 1 .32-35.
a tehenek között a surabhi, 10.28.

Kr�i:ia
a telj es egész, 29-3 1 .
teremtés és megsemmisülés, 9. 1 8 .
a teremtő, a fenntartó és a megsemmisítő,
2.39; 3 . 1 0; 3 . 1 5; 4.13; 9.S; 9.30;
10.6; 1 0.8; 1 1 .30; 1 3 . 1 7; 14.3.
a test fáján ülő tanúmadárhoz hasonlítják,
2.22.
tisztító, 9 . 1 7; 1 0. 1 2 - 1 3 .
transzcendentális a kötőröerőkhöz, az
időhöz és a térhez, 30; 4.4; 4. 1 4;
7 . 1 3 : 1 1 .37-38.

a tüz hője, az élet élete, 7 .9.
UcchaiJ:tsrava, a ló, 1 0.27.
az univerzum Ura, 1 0 . I S .
USana, 10.37.
a vadak közül az oroszlán, 10.30.
a vaidurya kőhöz hasonlítják, 4.5.
a vaj, a tüz és a felajánlás, 9.1 6.
a vallás fenntartója, 1 . 1 ; 1 1 . 1 8.
Varuna, a vizilények istene, 1 0.29.
a Vasuk közül Agni, 1 0.23.
Vasudeva, Vr�i:ii. 1 . 1 5 ; 1 0.37.
Vasuki, a kígyók fönöke, 1 0.28.
a Vedák szerzője, 30; 3 . 1 5 ; 1 5 . 1 5.
a Vedánta szerkesztője, I S. I S .
veQun , fuvolán játszik, 8.2 1 .
a végkövetkeztetések közül a végső igazság, 10.32.
a virágot hozó tavasz, 1 0.3S.
Vi�i:iu, 47; 4.23; 7.4.
a víz íze, a Nap és a Hold fénye, 7.8.
Vr�i:ti leszármazottja, 3.36.
Vyasa, 1 0.37.
Yama, a halál ura, 1 0.29.
Yasoda-nandana, 1 . 1 5 .
Yadhava, 1 1 .4 1 -42.
yogesvara , 1 1 .4; 1 8.78.
Kr�i:ia formája
az arca-vigraha nem anyagi, 1 2. 5 .
az anipam jelzi, 7 . 7 .
csodálatot váltott k i Sai\jayában, 18.77.
az eredeti minden korszakban megjelenik, 4.6.
az érzékszerveken keresztül nem lehet
megérteni, 6.8.
a félistenek és a bhakták a kétkarú! kíván
ják látni, 1 1 .49; l l .S2.
félreértik, 4 . 1 0; 7.24-2S; 9. 1 2.
az ideiglenes és örök, l l .S4.

Tárgymutató
Kni:i a formája
a két- és a négykaní, 4.6; 1 1 .50.
a kétkaní az eredete minden formának,
1 1 . S I ; 1 1 .54; 1 1 .55.
a kétkaní nem látható sem a Vedák
tanulmányozása, sem vezeklés,
sem adományozás, vagy templo
mi imádat által, 1 1 .53.
lelki mivoltának bizonyitéka, 7 .26.
a mahatmak dicsőitik, 9 . 1 4.
a meditáció tárgya, 39; 1 .24; 6.3 1 ; 8.7;

1 8.65.

megjelent születése előtt, 10.3.
a meg nem nyilvánult áthatja az univerzumot, 9.4.
megnyilvánul az anyagi világban, 35.
megszámlálhatatlan, 4.5; 4.9; 1 1 .46.
mindig megnyilvánul a bhakta előtt, 4.5.
mindig üde, mint egy fiatal, 1 1 .46.
a Naphoz hasonlitják, 7.26.
nem olyan, mint egy közönséges élőlény,

3.22.
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Kr�i:ia-tudat
a fény forrásának megértésével kezdődik,

1 5. 1 2.

a Gltá hallása után érik el, 1 8. 76.
hatásköre mindenhová kiterjed, 7.8.
háromféle ember műveli, 9.3.
hit, 2.4 1 ; 4.40.
az inkarnációk terjesztik, 4.7.
jellemzői, 2.52; 2.54; 2.55; 2.57; 2.65.
a jriana és a yoga céljait is teljesiti, 6.2.
kezdetét a tűzhöz hasonlitják, 3.38.
a kéjt Istenszeretetté alakítja, 3.4 1 .
a következő életben feléled, 2.40; 6.40;
6.43.
Kr�i:ia megértésének egyetlen módja,

7.26.

Kr�i:ia segitségével érhető el, 9 .22.
különféle állapotai, 4. 10.
a különféle yogák a hozzá vezető lépcső
fokok, 7. 1 .
a legjobb módszer az otthon kellemessé
tételére, 1 3.8- 1 2.

az ostobák kigúnyolják, 9. 1 1 .
örökké létezik, 4. 7.

a legjobb yoga, 2.48; 2.6 1 ; 5.27-28; 6.47.
legmagasabb tökéletessége, 2.4 1 ; 2. 7 1 .

sac-cid-ánanda , 7 .24.
saumya-vapu/:I , a leggyönyörűbb,
1 1 .50.
.

a lelki birodalomba jutás eszköze,
4.24.
a lelki tanitómestertól függ, 2.4 1 .
a meghódolásból ered, 2.9.
megjelenhet az érzéki sikon, 2.64.
megszabadit a családtól stb., 2.4 1 .
megtisztult tudatot jelent, 27; 1 5.9.
a megvalósitás legközvetlenebb módja,

Syamasundara a legszeretettebb, 1 1 .55.
a személyes imádata az ajánlott, 1 2.2.
a transzcendentális sikon lehet felfogni,

1 3. 1 5 .
a yoga-máyá eltakarja, 7 .25.
Kr�i:ia-tudat
az Abszolút Igazság, 3.3.
az anyagi világot lelkivé teszi, 5.29.
Arjuna kérdései tisztázták az útját, 3.2.
benne az ember mentes a tettektől, 3. 1 7;
3.35; S.8-9.
békés, 2.8; 2.66; 4.38.
a brahmai:ia státusz felett áll, 4. 1 3.
a buddhi-yogában , 2.39.
Caitanya terjesztette el Indiában, 4.8.
egy másodperc alatt elérhető, 2. 72.
az embert megkedvelteti mindenkivel és
mindenki kedves lesz neki, 5.7.
az élet kezdetétől kell tanulni, 3.4 1 .
az érzékek ellenőrzése, 2.59; 3.34; 3.43;

6. 10.

felsőbb születést biztosit, 2.40.
félelemnélküliséget jelent, 6. 1 4; 1 7 .3.

6.38.
még az elbukott számára sincs veszteség,

3.5.
mindenki kötelessége, 6. 1 .
minden problémát megold, 4.3 1 .
nélkülözhetetlen a lelki tanitómester szá. mára, 2.8.
nincs kettősség benne, 2.38; 5 . 1 2.
az odaadó szolgálat kilenc folyamatával
érhető el, 9 . 1 .
samadhi, 1 .24; 2.53; 2.57; 6.3 1 ; 8. 1 2;

9. 1 9; 1 1 .55.

saitklrtana-yajila, 3. 1 0.
a spekulációval hasonlitják össze, 3.3.
szolgálat, 2.4 1 ; 6. 10; 6.26.
szükséges a teljes lemondáshoz, 5.2.
a tapasztalatlannak nehéz, 2.42-43.
tisztító folyamat, 2.50; 4. 1 5; 6.45.
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Kr�r:ia-tudat
tettei, 2.49; 3. 1 ; 2.3; 3 . 1 8; 3.25; 4.25;
18.58; 1 8.73.
transzcendentális a kötöerökhöz, 2.45;
7 . 1 3; 1 2. 1 8-29; 1 4. 1 7; 1 4. 1 8;
1 7.28.
a tudás tetöfoka, 4.33.
yajna, 3.9; 3. 1 6 .
ayoga-yqjná-hoz é s asvadhyaya-yqjná
hoz hasonlitják, 4.28.
Kftavarma
Arjuna megpillantja a csatatéren, 1 .26.
hajlandó Duryodhanáért meghalni, 1 .9.
K�atriya
Arjuna eltért kötelességeitöl, 1 . 3 1 ; 2.2.
eléri a felsöbb bolygókat, 2. 3 1 .
harca transzcendentális, 16.5.
képes behatolni a Napba, 1 . 3 1 .
kötelessége, 2.3; 2.6; 2. 1 4; 2.27; 2.3 1 3 2 ; 3.22; 16. 1 -3; 1 8.47.
a kötöerök szerinti tett különbözteti meg,
18.4 1 .
Kr�r:ia elvégzi kötelességét, 3 .22.
Kr�r:ia energiájából született, 1 0.4-5.
a Legfelsöbb karjai, 7 .23.
a megélhetéshez királyságra van szüksége, 1 . 3 1 .
a napisten a z apja, 4. 1 .
ne legyen gyáva, 1 . 36; 2.30.
nem foglalkozhat semmilyen más hiva
tással, 1 .3 1 .
nem szabad a durva fizikai testért kese
regniük, 2. 1 .
nem támadhat meg fegyvertelen, vagy
harcolni nem akaró ellenséget,
1 .45.
nem utasíthat vissza csatát vagy szerencsejátékot, 1 .37-38; 2.32.
örül a keresetlen csatának, 2.32.
a szenvedély kötöerejében van, 7 . 1 3 .
a szó jelentése, 2.3 1 .
természetét és kötelességét a brahmar;iákéhoz hasonlitják, 3.3.
a tigrissel való harc tradíciója, 2.3 1 .
tulajdonságai, 1 8.43.
van:ia 24; 2.26; 4. 1 3 .
K�irodakasayr Vi�r:iu
minden atomban jelen van, 7.4; 9 .8.
puro�a-avatdra , 1 0.20.
Kulasekhara Maharaja: idézik, 8.2.

Kumarák
fö félistenek, 10. 7.
követni kell öket, 4. 1 6.
a személytelen megvalósításból az oda
adó szolgálatba e m e lkedtek,
1 4.27.
tanult vezetök, 7 . 1 5.
Kumbhaka-yoga : lélegzetbeszüntetés az
élet meghosszabítása céljából, 4. 29.
Kuntibhoja: Duryodhana nagy harcosként
említi, 1 .5.
Kuruk
Arjunát a fiának szólitják, 2.4 1 ; 6.43;
14. 1 3 .
Arjunát a legjobbjának szólítják, 4.3 1 ;
1 1 .48.
csak Dhftarawa fiait számítják annak,
1.1.
Dhftarawa· az apja, 1 . 1 .
gyözelme Bhl�mától függött, 1 . 1 2.
jelek mutatják, hogy az egész dinasztia
kipusztul, 1 . 1 8 .
Küzdelem
az érzékekkel és az elmével, 1 5.7.
a létért, 1 5 . 8 .
Kuvera
a feltételekhez kötött állapotban lévők
imádják, 1 7.28.
Kr�r:ia, 1 0.23.

L
Legfelsöbb hajlék
az anyagi lét megszüntetésével érhető el,
6.15; 1 5.5; 16.22.
dnanda-cinmaya-rasa, 8.22.
cintdma1J.i-dhdma , 8.2 1 .
Goloka Vrndavana, 37.
kegy által érhetö el, 1 8.56; 1 8.62.
Kr�r:ia, 8.22; 9. 1 8; 1 0. 1 2- 1 3.
leírása, 35; 8.2 1 .
meg nem nyilvánult, csalhatatlan, legfel
söbb rendeltetés, 8.2 1 .
nem különbözik az odaadó szolgálattól,
2.72.
odaadással érhetö el, 40; 2. 72; 4.9; 4.1 O;
6. 1 ; 1 1 .55; 1 8.55.
odajutás a halál után, 8.5.
onnan nincs visszatérés, 8.7 1 ; 1 5 .6.

Tárgymutató
Legfelsöbb hajlék
ott nincs tijra születés, 8 . 1 6.
önragyogó, 2. 1 6; 1 S.6.
sanatana , 3 1 .
szeszélyes tettek által nem érhetö el,
1 6.23.

változatossága, 8. 7 1 .
(lásd még: Goloka Vrndavana, lelki
világ)
Lemondás
Arjuna érdeklödik felöle, S . I ; 1 8. 1 .
általa a z ember kedvessé válik Kfg1a
elött, 1 2 . 1 7.
eredményeit önszabályozással érik el,
1 8.49.

a három kötöerö szerint, 18.4; 1 8.7-9.
isteni tulajdonság, 1 6 . 1 -3.
jobb, mint a tudás és a meditáció,
1 2. 1 2.

Kr�Qa a mestere, 1 8.78.
Kr�Qa-tudat nélkül nem telj es, 3.4; S.2;
S.6; 6. 10.
a lelki béke elérésének titja, 1 2 . 1 2.
lépcsöfok a felszabaduláshoz, 2. 1 5.
megköveteli az Isavasya ismeretét, 5.2.
mesterkélt, 2.63.
a munkáé jó a felszabaduláshoz, S.2.
nem a létfenntartásra való, 3.8.
a tettröl, 2.S I ; 4.41; S.3; S . 1 3; 1 8.2.
tökéletes állapot, 1 8.49.
tökéletessége a Tizennyolcadik Fejezet
témája, 1 8. 1-78.
tudás, 1 3.8-12.
ugyanaz, mint az odaadás és a yoga, S.S;
6.2.

Lelki tanítómester
a brahmacartval való viszonya, 6. 1 4;
8 . 1 1 ; 8.28.
csak ö, vagy Kr�Qa szabadíthat fel, 7 . 1 4.
elégedettsége fejlödést hoz, 4.34; 1 3.81 2.
elfogadása az odaadó szolgálat kezdete,
1 2.20; 1 3.8- 1 2.
eloszlatja a tudatlanságot, 5. 16; 1 8.72.
feltárja az ember kapcsolatát Kr�Qával,
5. 1 6.
a Gittil az ö irányítása alatt kell tanulmá
nyozni, 4.42.
ha vai�l}ava, lehet alsóbb kasztokból, 2.8.
közvetitö, 1 8 . 7 5.
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Kr�Qa az eredeti, 30; 2.6; 2. 7; 2. 1 0; 2.39;
4.34; 1 1 .43.
Kr�Qa képviselöje, 2.20; 5. 16; 1 8.59.
Kr�Qa utasításaitól nem térel, 4.42; 1 0.3;
1 8.59.
Kr�Qát a Legfelsöbbnek fogadja el, 1 9.
megközelítésének módja, 2.7; 4.34.
megszabadít a kesergéstöl, 2.22.
sannyasl és brahmal}a, 1 6. 1-3.
segédeszköz az anyagi életfelfogástól
való megszabadulásban, 4 . 1 O;
1 3.35.
sohasem állitja, hogy ö Isten, 5. 1 6 .
szükséges Kr�Qa megértéséhez, 2.29;
2.4 1 ; 1 1 .54.
szükséges a Vedák céljának megértésé
hez, 1 6. 1-3.
a tanítvánnyal való viszonya, 2. 7; 2.68;
4.34.
a tudás eszköze, 2.7; 4.34; 4.35; 6.47;
1 3.8- 1 2; 1 4. 1 9; 1 7 .6.
utasítása kötelesség, 2.4 1 ; 2.53; 3.35;
1 8.57.
vezeklésként imádják, 1 7. 1 4.
Vyasa képviselöje, 1 8.75.
a vyasa-püja az ö tiszteletére van, 1 8. 75.
Lelki test
az anyagi szenvedés nem befolyásolja,
7.29.
az emlékezés folyamatával érhetö el, 45.
az élölénynek csak egy van, 8.3.
felszabaduláskor megnyilvánul, 1 5.7.
Kr�Qáé, 4.6; 9. 1 1 ; 9. 1 2; 1 1 .43; 1 1 .52.
a lelki világban kapják, 1 4.2.
nem változik, 1 5 . 16.
ttil van a materialisták elképzelésén,
4. 10.
nincs különbség közte és az önvaló kö
zött, 4.5.
Lelki világ
áldozaton keresztül elérhetö, 4.30.
avyakta, meg nem nyilvánult, 38.
bolygóit a Narayal}a megnyilvánulások
irányítják, 1 1 .45.
a brahmajyoti világítja be, 35; 1 3. 1 8.
egy nirmána-moha eléri, 38.
a felsöbb bolygókról való felemelkedés,
8. 1 6.
az imperszonalisták elérik, 40.
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Lelki világ
Kn r;ia a forrása, 1 0.8.
a Kr�r;ia tudat által elérhetó, 2.9 1 ; 4.24;
8.13; 8.28; 1 1 .55; 1 2.6-7.
mentes az anyagi lét négy elvétől, 36.
minden bolygó önragyogó, 6. 1 5 ; 1 5 .6.
nem Nap, Hold vagy elektromosság világítja be, 1 5 .6.
ott a test nem változik, 15 . 1 6.
ott nincs teremtés, 1 5 . 1 6.
ott minden élőlény csalhatatlan, 1 5. 1 6.
örökkévaló, 3 1 ; 35.
paramam padam, 1 8.62.
a tiszta bhakták nem sóvárognak utánna,
8. 1 4.
a Vaikur;i!}talokákon megnyilvánuló elté
rés, 7.4.
valódi boldogságot tartalmaz, 36.
változatossága, 1 4.2; 1 5. l .
Levegő
egyike a nyolc különálló energiának, 7.4.
egyike az öt nagy elemnek, 1 3.6-7.
az éterből fejlődik ki, és tüzet fejleszt,
2.28.
a félistenek képviselője, 1 1 .39.
a félistenek szolgáltatják, 3 . 1 1 ; 3 . 1 2.
a halálkor rögzíteni kell a szemöldökök
között, 8 . 1 0.
Kr�r;ia a ki- és beáramló, 1 5 . 1 3.
a kumbhaka-yogában beszüntetik, hogy
meghosszabbítsák az életet, 4.29.
a lélekhez hasonlítják, 1 3.33.
lélegzet, amit áldozatként felajánlanak,
4.27.

a lélegzet beszüntetés, 4.29; 5 .27-28;
8.12.

tizfélét irányítanak a yogában, 4.27.
az univerzális formát szólítják így, 1 1 .39.
Lélek
az OfJU-dtmlI parányi részecske, a vibhu
IItmlI a Felsölélek, 2.20.
az anyagi testtel való kapcsolata, 2. 1 1 ;
2. 1 6; 2. 1 8; 2.20; 2.22; 2.28; 3.5;
3.40; 3 .42; 5 . 1 3; 5 . 1 8; 6.5; 9.2;
1 2.6-7; 1 3.33; 1 8.20.
az anyagi világ lelke Vi�r;iu, a Felsőlélek,
5.4.
általános jellemvonásai, 2 . 1 3 ; 2.20;
2.23-25; 3.42; 9.2; 1 3. 32; 1 3.35.
bámulatosnak írják le, 2.29.

Lélek
Brahmannak is hívják, 8. 1 .
csupán a Vedákon keresztül érthetö meg,
2.25; 2.30.
a démonok letagadják, 1 6.8.
az egyéni lelkek többesszáma örök tény,
2. 1 2.
az eredeti Lélektől nem vágható le, 2.23.
a Felsőlélekkel való kapcsolata, 2.24-25;
6.20- 2 3 ; 1 3 . 3 ; 1 3 . 1 4; 1 3. 1 8 ;
1 3.28.
kapcsolatban van az intell igenciával,
3.40; 3 .42.
a kéj, a harag és a kapzsiság degradálja,
16.2 1 .

Kr�r;iával közvetlen kapcsolatot teremt,
3.42.
különbözik a VÍ$fJUlattvától, 2. 1 7.
a lélekvándorlás magyarázata, 2. 1 3 ;
2.22.
a létezését tagadó filozófiák, 2.26.
a megtévesztett önmagát hiszi a cselek
vőnek, 3.27.
mindenki szívében jelen van, 2 . 1 3; 2. 1 7;
5.8; 6.29.
minőségileg megegyezik a Felsőlélekkel,
5 . 1 8.
a napfényhez hasonlítják, 2. 1 8.
nem lehet megölni, 2. 1 7; 2.1 9-21 .
nincs mellékterméke, 2.20.
örökre rész, 2. 1 3; 2.23.
ötféle levegőben úszik, 2. 1 7.
parányi, 2. 1 7; 2.25.
pratyag-dtmlI és parag-IItmli, 4.27.
semmi köze az anyagi világhoz, 5 .5.
a szenvedések megállításához meg kell
érteni, 2.29.
a test fáján ülő madárhoz hasonlítják,
2.22.
a tízféle levegő alárendeltje, 4.27.
(lásd még: feltételekhez kötött lélek,
}ivlitmlI, élőlény)
Lélekvándorlás
az anyagi természethez való ragaszkodás
következménye, 1 3 .22.
Bharata története, 6.43.
a démonok tagadják, 1 6 . 1 1 - 1 2.
az elképzeléseket testről-testre hordoz
zák, 1 5.8.
a Felsőlélek kegye befolyásolja, 2.22.
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Lélekvándorlás
az irigyek démonikus szülök méhébe kerülnek, 1 6 . 1 9.
a karma okozza, 5.2; 8.3.
Kr�r;ia állítja, 4.5.
Kr�r;ia hajlékának elérésével végetér,

8.16.

Kr�r;ia számára nem létezik, 10.3.
Kr�r;ia természetének ismeretével megszűnik, 4.9.
a legfelsöbb akarat rendeli el, 1 6. 1 9.
a lemészárolt állatoké, 1 6 . 1 -3.
megmagyarázzák, 2. 1 3.
a megtermékenyülés folyamata, 8.3.
az odaadó szolgálat felülmúlja, 9.3.
az ostobák nem érthetik meg, 1 5. 1 0.
önmegvalósitott lelket nem téveszti
meg, 2.13; 1 5 . 1 1 .
a ruhaváltáshoz hasonlítják, 2.22.
a szenvedés oka, 2. 1 3 .

az

M
Madhavendra Purt
idézet, 2.52.
a tanitványi láncban, 50.
Mahatma
aki bármilyen szándékkal Kr�r;iához for
dul, 7. 1 8 .
aki Kr�r;ia elölt meghódol, nagyon ritka,
7.19.
a bhaktákkal való társulással fejlödik ki,

9.13.
a z isteni természet védi, 9 . 1 3 .
jelei, 8. 1 5; 9. 1 3.
Kr�r;iát igy szólítják, 1 1 .37.
nem lehet valakire ráakasztani e jelzöt,

9. 1 4.
önmegvalósított bhaktáktól kapja a
transzcendentális üzenetet, 8 . 1 5 .
sohasem tér vissza a z anyagi világba,
8.15.
teljesen az odaadó szolgálattal foglal
kozik, 9 . 1 3 .

Mahat-tauva
befedi a brahmajyotit az anyagi világban,

1 3. 1 8; 1 5.6.
a kozmosz oka, 1 3.20; 1 4.3.
Kr�r;ia a lelke, 1 0. 20.

Mahat-tallva
Maha-Vi�r;iu belehatol, 9.8.
Maha-Vi�r;iu teremti, 7.4.
Maha-Vi�r;iu
az anyagi energiát teremti, 7.4; 1 0.32.
az anyagi természet elmerül benne, 1 3.20.
Felsölélek, a mahat-tallva lelke, 1 0.20.
Kr�r;ia az oka, 1 1 . l ; 1 1 .54.
az Okozati-óceánban fekszik és kilélegzi
az univerzumokat, 9.8.
a tiszta bhaktákat nem vonzza, 9. 1 3.
Mantrázás
a brahmacart elfoglaltsága, 4.26.
Caitanya Mahaprabhu támogatta, 2.46.
a démonok által, 1 6 . 1 0.
a félistenek végzik, az univerzális formába hatolva, 1 1 .2 1 .
filozófia nélkül nem tanácsolt, 3 . 1 .
a gyönyörszerzés eszköze, 9.2.
a Hare Kr�r;ia vibrálása a transzcenden
tális test elnyeréséért, 8.6.
Haridasa Thakur által, 6. 1 7; 7.44.
Kr�r;ia megértésének és az Őrá való emlé
kezés eszköze, 45; 7 .24; 8.5; 8.8.
Kr�r;ia megörvendeztetésének eszköze,

1 2.6-7.

a legfelsöbb rendeltetési hely elérésének
eszköze, 2.46; 1 2.6-7.
a legjobb módszer a Kali-yugában, 2.46;

3 . 1 0; 6 . 1 2; 8. 1 1 .
a lelki életbeni fejlettség jele, 6.44.
a mahatmak Kr�r;ia dicsöségét vibrálják,
9. 14.
megtisztitja az elme tükrét, 3.38; 4.39;

1 6.7.

mint Kr�r;ia, 1 0.25.
odaadó szolgálat, 8. 1 4; 10.9; 1 2.6-7;
az

1 4.27.
om tat sat vibrálása, 1 7 .23.

Manu
a jelenlegi kora, 4. 1 .
követni kell, 4. 1 6.
Kr�r;ia a nyolcadikban jelenik meg, 4. 7.
Kr�r;ia elméjéböl született, 10.6.
a napisten oktatta, 4.
a tanítványi láncban, 4 . 1 ; 4. 1 6.
tanult vezetö, 7 . 1 5 .

Manu-samhitö
kijelenti, hogy a nöknek nem szabad sza
badságot adni, 1 6. 7.
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Manu-samhita
Mayavad1
még mindig törvénykönyvként követik,
az egyéniséget anyaginak tartja, 2 . 1 2.
3 . 2 1 ; 1 6.7.
ideiglenes odaadó szolgálatot végez, 9.2.
támogatja a halálbüntetést, 2.2 1 .
Kr�i:ia formáját anyaginak véli, 7 .24.
Marutok
Krg1a nem támasztja alá a beleolvadás
közülük Krg1a Martci, 10.2 1 .
elméletét, 2. 1 2.
lemondása nem teljes, 5.2.
az univerzális formát csodálattal szem
lélik, 1 1 .22.
a lélek egységének elmélete nem tartható
Mámor
fenn, 2 . 1 3 .
a csalódott imperszonalisták menedéke,
magát a Legfelsőbbként imádja, 9 . 1 5 .
4. 1 0.
nem képes a lélek illúzióba kerülését
démoni dolog, 16. 10.
megmagyarázni, 2. 1 2.
egy yogI számára ellentmondásos. 6.20- 23.
sannyaslk összehasonlítása a V ai�i;iava
sannyasrkkal, 5.6.
a szenvedély kötőerejében csalódottak
a Srimad-Bhagavatamból való idézet,
menedéke, 1 4. 1 7.
9. 1 1 .
a tudatlanság kötőerejében, 1 4.8.
a Srimad-Bhagavatam tanulmányozása
M�ya
zavaró számára, 5.6.
az anyagi befolyás fertőzése, 6.20-23.
(lásd még: brahmavadl, imperszonalis
�rjunáé eloszlik, 1 1 . 1 ; 1 8.73.
ták)
Brahma és Siva a befolyása alatt áll, 7. 1 4.
Meditáció
a démonokat becsapja, 1 6 . 1 3- 1 5 ; 1 6. 1 6.
a Brahman megvalósításáért, 7.29.
diszkvalifikálja a tanárt, 2. 1 3.
a Brahmanon problémás, 1 2. 1 .
elfátyolozza az önvalóról szóló tudást, 3.4 1 .
a Felsőlelken, 6.19; 6.3 1 ; 1 3 .25.
elméleti tudással nehéz legyőzni, 3.33.
jobb, mint a tudás, 1 2 . 1 2.
az embert megkötő kötélhez hasonlítják, 7 . 1 4.
a kilencféle odaadó szolgálat teszi leheaz élőlények testi különbsége, 4.35.
tővé, 7 . 1 .
az élőlény kapcsolata vele, 5.29; 7.27.
Kr�i:ia a célja, 5.26; 6.1 3 - 1 4; 8.8.
fátyolként borítja a brahmajyotit, 4.24.
Kr�i:ia Nevén és formáján, 45; 8.7.
feledékenységet okoz, 7 . 1 5.
a Kr�i:ia-tudat kezdetével automatikus,
a feltételekhez kötött lélek mindig haj6.3.
lamos hatása alá kerülni, 2.23.
a Legfelsőbb Személyen, aki minden is
felszabaduláskor elválik a lélektől, 2. 1 2.
merője, a legöregebb stb., 8.9.
háromféle szenvedést okoz, 1 6.24.
a nyolcfokú yogarendszer meditációját
háttere a legfelsőbb varázsló, 7 . 1 4.
gyümölcsöző cselekedetnek tekin
az imperszonalisták mindent annak gontik, 6.3.
dolnak, 7.24.
a szinlelők műsort csinálnak belőle, 3.6.
a közömbösség kiszabadít belőle, 2.52.
a teknősbéka az utódot általa tartja el,
Krg1a engedi az élőlényt beleesni, 7.2 1 .
5.26.
a Legfelsőbbet nem fedheti be, 7.26.
ülőlelyzetének módja, 6.1 3-14.
Krg1ától való különálló lét, 4.35; 10.38.
Vi�i;iun nem üres, ajánlott, 2.6 1 ; 8.9.
megtéveszti Arjunát, 2. 1 3.
a zavart számára nem lehetséges, 6. 1 1odaadással és tudással elkerülhető, 2. 1 4.
1 2.
a tudatlanság kötőerejében nyilvánul
Megbocsátás
meg, 1 4. 1 3 .
Maya devl: Haridasa Thakura ellenállt neki,
isteni tulajdonság, 1 6. 1 -3.
2.62.
Kr�i:ia teremti, gyakorolni kell, 1 0 .4-S.
Mayavad1
Meghódolás
azt hiszi, hogy Krg1a elveszti egyéniségét
Arjunáé Kr�i:ia előtt, 2.7; 1 8.73.
az értelemé, 3.42.
kiterjedéseiben, 4.35.
a Grta mayavadl magyarázata tiltott és
a félistenek irántit a vágyak okozzák,
félrevezető, 2. 1 2.
7.20.

Tárgymutató
Meghódolás
a Gua legvégsö utasítása, 1 8. 78.
a gonosztevök visszautasítják, 7. 1 5 .
hittel é s szerettei, 1 8 .66.
Kfg1a szavának elfogadása, 1 0 . 1 4.
a Kfg1a-tudatot követi, 6. 7.
Kfg1 a elölt, a banjanfa kivágása után,
IS.3-4.

Kr�r:ia elött boldogságot hoz, 7 .2 1 .
a legmagasabb vallásos elv, 4.7; 1 8.66.
a lelki tanítómesternek, 2.22; 4.34.
letörli a bünt, 1 0. 1 2- 1 3; 1 8 .66.
a megvalósítás közvetlen módja, 1 2. 1 2.
minden munkával Kr�r:iának, 3.30; 5 . 1 0.
az odaadó szolgálatnak, 2.49.
sok-sok születés és halál után, 23.9; 7 . 1 9;

Megtisztulás
a testet, az elmét, az értelmet és az
érzékeket azért használják, S. 1 1 .
a yogi gyakorolta folyamat, 6.4S.
Megvalósítás
alapja és célja, 2.46; 6.37.
ami feladójával történik, 6.37.
az anyagi test nemlétének alapján, 2.28.
a boldogság elösegíti, 18.36-37.
buddhi-yoga, 3. 1 .
elszántság érte, 2. 1 5 .
az emberi élet célja, 3. 1 6.
az érzékek gátolják, 3.34.
az

szerinti viszonzás, 4. 1 1 .
tudás, 2.9; 5 . 1 6; 6.46; 1 8.64.
út a lelki világba, 7 . 1 4; I S .S; 1 5.6; 1 8.62.
(lásd még; alázatosság)
Megjelölések
kéj és vágy az oka, 38.
szabadság a testi megjelölésektöl, 38.
Megtisztulás
áldozat, 3. 1 9; 1 8.3.
az elméé adományozás által, 1 2. 1 1 .
az emberi élet célja, 1 6.23.
az érzékeké a bhakti-yogán keresztül,
1 2.9.

10.

a kéj, a harag és a kapzsiság elhagyása
által, 1 6.22.
Kr�r:ia a megtisztitó, 9.17.
Kr�r:ia ismerete által, 4.10.
Kr�r:ia megtisztítja azt, aki Őróla hall,
7. 1 .

a Kr�r:ia-tudatos tettek által, 3.8; 5.2; 5.6;
9.2; 1 8.48.

a Kr�r:iára való emlékezés által, 9.3 1 .
a négyféle jámbor emberé, 7 . 1 6.
azom tat sat-ot azért vibrálják, 1 7.26-27.
aprayascitta rendszeren keresztül, 1 .43.
a szívben lévö szennyes dolgoktól, 4. 1 5.
szükséges a mantrázás elött, 6.44.
szükséges a sannyasa elött, 3.4.

érzékek szalályozásával, 3.7;
5.23.

4.27;

fejlödés a bhakták követése által, 3.2 1 .
fokozatos küejlödése, 2.46.
három állapota, 1 4.27.
három útja, 6.37.
jellemzöi, 38; 2. 1 ; 5. 1 9; 1 8.S l -S3.
a kéj, a harag és a kapzsiság elkerülése
által, 1 6.22.
a kéj lerombolja, 3.4 1 ; 5.2 1 .
közvetlen és közvetett folyamata, 1 2. 1 2.
Kr�r:ia a tárgya, 2.46; 4. 1 1 .
Kr�r:ia szeretete túl van rajta, 6.30.
a legmagasabb tökéletesség Kr�r:ia szol
gálata, 2.5 3 .
lépcsöhöz hasonlítják, 1 3. 1 2.
a munka megtisztulásán keresztül,

1 2.3-4.

fokozatos folyamat, 3.35.
a Hare Kr�r:ia vibrálásával, 8.8; 9.2.
a házasság érte van, 1 8.5.
isteni tulajdonság, 1 6. 1 -3.
a jóság minöségében lévö étel által, 1 7 .8-
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1 8 .48.

nehézsége, 4.34; 6 . 1 1 - 1 2; 6.36.
mantrázással érik el, 2.46; 6. 1 1 - 1 2 .
a materialistáknak mítosz, 3.29.
a meghódolás következménye, 2.9.
sok ezer közül egy .törekszik érte, 7 .3.
spekulációval és odaadással, 3.3.
szükséges a lelki áldozathoz, 4.43.
a test és lélek analítikus tanulmányozásával tanítják, 2. 1 .
tudás, 6.8; 6.28; 1 3 .8-12.
az Upani$adok formájában, 2.45.
a vágy szükséges hozzá, 4. 10.
a yoga egy létrája, 6.2.
zavartalan transza, 2.S3.
Meru
Kr�r:ia, 10.23.
néha mozgó; nem olyan nagy, mint a
Himalayák, 1 0.25.
Mrmamsl1-sütrák: az áldozatok végzésének
tanulmányozása, 1 1 .48.
·
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Függelék

Mindent-átható
Arjuna érdeklödik róla, 1 0 . 1 6.
az élölények, 2.24.
a Felsölélek aspektusa, 1 3. 1 4.
különbözö energiák által, 7 .8.
Kr�r.ia, 8.22; 9.4; 1 8.46.
Kr�r.ia a mindent-átható szépség, 1 0. 1 213.

Kr�r.ia mialatt egyidejűleg Vrndavanában
van, 9. 1 1 .
az univerzális forma, 1 1 .38; 1 1 .40.
Vi�l)U, 6. 3 1 .
Monizmus
amikor valaki magát a Legfelsöbbként
imádja, 9 . 1 5 .
ateistának tekintik, 1 3.25.
félrevezetö, 7 .5.
imperszonalista állítása valótlan, 7.24.
Kr�r.ia kegyének bizonyítéka, 1 5 . 1 2.
nem fogadja el a transzcendentális gyönyört, 6.20-23.
nem támasztják alá, 2.24; 1 8.55.
Mütfhák
gonosztevök, 7 . 1 5.
Kr�r.ia emberi formáját kigúnyoló osto
bák, 9.1 1 .
Mukunda
aki nála keres mendéket, annak nincs más
kötelezettsége, 1 .4 1 ; 2.38.
a mukti adományozója, 2.5 1 .
a santák Ő t szeretik, 3. 1 3.
Munka
Arjuna érdeklödik, hogy le kell-e mondani róla, vagy sem, 5 . 1 .
áldozat, 3.9; 4.23; 4.32-33; 1 8.47.
a buddhi-yogában, 2.39; 3.3.
csupán a puszta szükségletekért, 4.2 1 .
a démonoké tisztátlan, 1 6 . 1 0.
az érzékkielégítésért elítélik, 2.49; 3 . 1 6;
5.22; 1 2. 1 1 .
hiba bontja, mint füst a tüzet, 1 8.48.
a jó és a rossz is megköt, 3.9.
a jóság kötöerejében, 1 8.26.
kötetlenség hozzá, 2.49; 3 . 1 9; 4.4 1 ;
5 . 1 3 ; 6 . 1 ; 1 8. 1 0.

Kr�r.ia-karma, 1 1 .55.
Kr�r.ia szolgálata megtisztítja, 1 8 .48.
a Kr�r.ia-tudatban, 43-44; 2.40; 3 . 1 5;
3.28; 3.30; 5.2; 5 .5-1; 5 . 8-9;
5. 10; 5.29; 10. 1 0; 1 1 .5 5 ; 1 2.6-7;
1 8.58.

Munka
Kr�r.ia védelme alatt, 18.57.
Kr�r.iát nem köti, 3.22; 4. 14; 9.9.
mértékletessége, 6 . 1 7 .
mindenki jólétéért é s oktatásáért, 3.20;
5.25.

mindig Kr�r.ia érdekéhez kell kapcsolni,
6.77.
a mülfhák szamárként gürcölnek, 7 . 1 5.
nem szabad feladni, 3.4; 3.8; 1 8.48.
a szenvedély kötöerejében, 1 8.27.
szükségessége, 43; 2.40; 3.8; 5.29.
a természet kötöeröi szerint, 4. 1 3; 18 .4 7.
a tett alapja, 1 8. 1 8.
tökéletessége, 18.45.
a transzcendensbe olvad teljesen, 4.23.
a tudatlanság kötöerejében, 18.22; 1 8.28.
a tudatlant bátoritani kell rá, 3.26.
a varr.iákat a minösége különbözteti meg.
18.4 1 -44.

vikarma, 3 . 1 5 .
a visszahatások idötlen idök óta gyűlnek,
2.50.
yoga, 2.39; 2.50; 6.2; 1 2. 1 0; 1 3.25.
(lásd még; tett, tevékenység, karma)

N
Nap
az Abszolút Igazsághoz hasonlítják, 2.2.
bevilágítja a naprendszert, 1 5 . 1 2.
a bolygók királya, 4. 1 .
élölények lakják, 2.24.
az élölényhez hasonlítják, 1 3.34.
fénye a brahmajyotiból árad, 7.8; 1 5 . 1 2.
a Gitá verseit hozzá hasonlítják, 1 1 .5 1 .
imádata a betegnek javasolt, 7.20-2 1 .
helyzetei a test elhagyásának időpontjában, 8.24.
Kr�r.ia, 7.8; 10.2 1 .
Kr�r.ia egyik szeme, 4. 1 ; 9.6; 1 0.2 1 ;

1 1 .19.

Kr�r.ia kegyének bizonyítéka, 15 . 1 2.
Kr�r.ia megjelenéséhez és eltávozásához
hasonlítják, 4.6.
Kr�r.ia utasítása szerint mozog, 9 .6.
Kr�r.iát hozzá hasonlítják, 8.9; 1 5.20.
a legfelsöbb hajlékot nem világítja be,
15.6.

a lélekhez hasonlítják, 2.20.

Tárgymutató
Nap
nagyszerűsége K fg1ából jön, 1 5 . 1 2.
a naprendszerben az összes bolygó eredete, 4. 1 .
az odajutás kritériuma, 1 .3 1 .
a Paramatma a fénye forrása, 1 3. 1 8.
a Paramatmat hozzá hasonlítják, 10. 1 1 ;
1 3 . 1 4; 1 3. 1 7.

a sok ezemyit az univerzális formához
hasonlítják, 1 1 . 1 2; 1 1 . 1 7.
a tudást hozzá hasonlítják, 5 . 1 6.
Napisten
Arjuna jelen volt, mikor a GUtit elbeszél
ték neki, 4.5.
Arjunának követnie kell a nyomdokait,
4. 1 5 .

áldozat neki, 4.25.
az energián keresztül felfogott személy,
7.8.

imádata a jóság minőségében, 1 7.4.
Kr�r.ia felidézi tanítását, 7 .26.
az összes k�atriya atyja, 4. 1 .
a tanítványi "lánc tagja, 49.
az univerzum legnagyobb bhaktája,
Vivasvan Kr�r.ia első tanítványa, 4. 1 .
Narada
Arjunát befolyásolta, 1 8.62.
Arjuna imáját hitelesíti, 1 0. 1 2 - 1 3 .
belépése az odaadó szolgálatba, 9.2.
követni kell, 4. 1 6.
Kr�r.ia, 10.26.
Kr�r.iát a Legfelsöbbnek tartja, 2 1 ; 7 .24.
a tanítványi lánc tagja, 50.
az univerzum legnagyobb bhaktája,
10.26.

Vyasa lelki tanítómestere, 6.40; 1 8.75.
Narada-pancartitra

az odaadó szolgálatban követni kell, 7 .3.
idézik, 6.3 1 .

Narodhama

démoni szülök méhébe vetik,
1 6 . 1 9.

gonosztevő, az emberiség legalja, 7 . 1 5.
Narayar.ia
Arjuna kéri a formája meglátását, 1 1 .451 1 .46.

a bhaktákkal társul, 40.
a bhakti-yoga Öt célozza, 14.26.
az ember nem válik ugyanolyanná, 3.4.
a félistenek nem lehetnek egyenlőek Vele,
4. 1 2.
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Narayar.ia
a félistenek Tőle születtek, 10.8.
a fő formák egyike, 1 1 .46; 1 8.65.
kívül és belül, 1 3 . 16.
K fg1 a így jelenik meg szülei előtt, 4.6;
1 1 .50.

a legfelsőbb élvező, kiterjedés, 8.8; 8.22.
nem rendelkezik teljes fenséggel, 2.2.
a négykarú forma örök, 1 1 .54.
négykarú, a Vaikur.il}ta bolygókon uralkodik, 1 1 .45.
transzcendentális az anyagi világhoz ké
pest, 4. 1 2.
Nemlét: lásd asat
Nemi élet
a cölibátus a test önszigora,
17. 14.

csak a bhakti-yogában engedélyezett,
6. 1 4.

egy yoginak nem tanácsolt, 3.34;
5.21;

6.14; 6 . 1 8; 6.20-23.

a feltételekhez kötött lélek szükséglete,
3.34.

a fogamzásgátlást elítélik, 16. 1-3.
a házaséletben, 4.26; 6. 1 4; 1 6 . 1-3.
Kandarpa, a szerelem istene, 1 0.28.
Kr�r.ia mint, 7 . 1 1 .
a legnagyobb anyagi gyönyör, 5.2 1 .
mint Kr�r.ia bilincse, 3.39.
az összes tett központja, 3.39.
a szenvedély kötőerejében lévő boldogság, 1 8.38.
a szenvedély kötőerejének alapja, 1 4. 7.
Vivamitra elbukásának oka, 2.60.
Yamunacarya köp a gondolatára is, 2.60;
5.21.

Nem-született
Kr�r.ia, 2 1 ; 4.6; 7.24-25; 10.12-13.
Kr�r.ián belül, az imperszonalisták sze
rint, 2.7.
Kr�r.ia iSJllerete megszabadít a büntöl,
10.3.

természete, 10.3.
Népesség
áldozattal elegendő étel nyerhető a növededése ellenére is, 4.3 1 .
a békés népesség szabályai, 3.24.
csökkentése Kr�r.ia terve, 1 8.73.
a jó népesség a béke alapja, 1 .40.
a Kali-yugában ostoba, 2.46.

Függelék
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Népesség
kilencvenkilenc egész kilenctized száza
léka narádhama, 7 . 1 5 .
van.za-sari k a ra -ként nemkívá natos,
1.40-4 1 , 3.24.
Név
a filozófia ismerete nélkül nem szabad
vibrálni, 3 . 1 .
Haridasa Thakura naponta 300 000szer vibrálta, 6. 1 7; 6.44.
az imperszonalisták félnek Kr�Qát a
Nevén szólítani, 7.8.
a Kali-yugában a mantrázás a legjobb
módszer, 3. 10; 6 . 1 1 - 1 2.
Kr�Qa Neve és Önmaga nem különbözik,

Nök
manapság alacsony a moralitásuk, 1 6. 7.
minden nöt az ember anyjának kell te
kinteni, 3.34.
nem nagyon intelligensek vagy megbíz
hatóak, 1 .40.
nem szabad szabadságot adni nekik, 1 6. 7.
a sannyasiknak tilos kapcsolatot tartani
velük, 1 6 . 1 -3.
a vallástalanság elötérbe kerülésével er
kölcstelenné válnak, 1.40.
védelmük módja, 1 6. 7.

0

45; 1 2.8.
Kr�IJa Neve a koncentráció tárgya, 45;

1 .24.

Kr�IJa Nevének hallatára a világ boldoggá válik, 1 1 .36.
Kr�IJa Nevét tettei után kapja, 1 . 1 5 .
Kr�Qáé nem szektás, 34.
Kr�Qát az érzékeken keresztül nem lehet
megérteni, 6.8.
a mahatrnak magasztalják, 9. 14.
a mantrázás a fejlett lelki élet jele, 6.44.
a mantrázás által az ember Kr�Qa-lokára
jut, 8. 7.
a mantrázás haszna, 2.46; 3.38.
miért Caitanya vibrálta, 2.46.
az om tat sat-ot Kr�IJa Nevével egyetér
tésben ejtik ki, 1 7.23.

Nirvá1.1a

az elme tisztitására utal, 6.20-23.
a materialista élet vége, 2. 72.
az utána lévö lelki tettek, 6.20-23.
Nityananda
felszabadította J agait és Madhait, 7 . 1 5.
hódolatnyilvánítás, 1 8.
Isten inkarnációja, 7 . 1 5.
a tanítványi lánc tagja, 50.
Nök
Caitanya nem akarja élvezni, 6 . 1 .
a felsöbb bolygókon i s megtalálhatók,

2.42-43.

a felvilágosultat nem érdeklik, 3 . 1 7.
hűségük megfelelö népességhez vezet,

1 .40.

Kr�IJa a hat nöi ékesség, 10.34.
megközelíthetik a Legfelsöbbet, 9.32.

Odaadó szolgálat
aki elszánt benne, az kedves Kr�Qának,
12. 1 3 - 14.
automatikusan jótulajdonságokat fejleszt
ki, 1 2. 1 9.
azok végzik, akik jámborak és mentesek a
tévedéstöl, 7 .28.
bármelyik asrama végezheti, 9 . 1 4.
boldog folyamat, 9.2- 1 4.
a bölcs bátoritsa a tudatlant rá, 3.26.
a Brahman elérésének eszköze, 14.26.
a Brahman megvalósítottak elérik, 1 8.54.

buddhi-yoga , 2.39.

csökkenti az uralkodási vágyat, 1 4.27.
egyedül ez juttat békéhez, 5.29.
az egyetlen eszköz arra, hogy Kr�Qát
állandóan láthassuk, 1 3. 16.
a z egyetlen mód Kr�Qa megértésére,
1 1 .54; 18.55.
elégedettséget eredményez, 6. 35.
az elkülönülés folyamata, 1 5 . 1 .
lemossa a materializmus szennyét, 1 0. 1 1 .
eredeti helyzet, 2.5 1 .
felébreszti a Kr�Qával való kapcsolatot,

30-2 1 .

felsöbbrendü a munkáról való lemondásnál, 5.2.
felsöbbrendü a spekulációnál, 5. 1 .
felsöbbrendü a tétlenségnél, 3.7.
felszabadító erö, 2.6; 2. 1 4; 2.49; 2.5 1 ;
2.72; 5.2; 5.1; 7. 1 4; 1 5.6.
felszámolja a tudatlanságot, 10. 1 2- 1 3.
felülmúlja a rituációkat, 1 . 4 1 ; 8.28.
folytatódik a felszabadulás után, 9.2.

Tárgymutató
Odaadó szolgálat
garantálja az utat a legfelsőbb hajlékra,
8.22; 8.27; 8.28.
garantált annak, aki a Grtat magyarázza,
18.68.

a Gfta fő tárgya, 1 2. l ; 1 3.8- 1 2; 1 8 . l .
hadüzenet a maya ellen, 9.30.
a hallás megerősíti, 10. l .
a Hare Kr�r.ia mantra vibrálásával kezdődik, 9.20.
irányítja az érzékeket, 2.6 1 ; 5.26.
a kéjt szeretetté alakíthatja át, 3.4 1 .
két fajtája, 1 2. 1 2.
a Kilencedik Fejezet témája, 9. 1 .
kilenc folyamata, 45; 6.35; 9. 1 ; 1 1 .55;
1 3.8- 1 2; 1 4.27.
kizár más lelki folyamatokat, 1 5 . 1 9.
könnyebb, mint a személytelen út, 1 2.5.
Knr.ia elérésének eszköze, 8 . 1 4; 8.22;
1 1 .54; 1 1 .SS; 1 2. 1 2.
Knr.ia ismeretének eredménye, 10.7;
10.8; l S . 19.

Kr�r.ia támogatja, 9.34.
különféle módszerei szerint végeznek áldozatot, 3. 1 3.
a legjobb yogl végzi, 6.47.
legyőzi a bünt, 9.2.
lelki tevékenység, 7 . 1 6 ; 7.22; 9.2; 1 5.20.
a lemondás az odaadó szolgálatban történő munkát jelenti, S.S.
lépcsőfok Kr�r.ia szeretete felé, 4. 1 0.
mahatrnak végzik, 9 . 1 4.
megszabadít a ,jó" és „rossz" tettektől,
2.SO; 9.30.

megszabadítja az embert a szenvedélytől
és tudatlanságtól, 7. l .
megvilágítja Kr�r.ia kedvteléseit stb.,
8.28.
minden kötelezettséget kielégít, l .4 1 .
nehéz a bujálkodóknak é s bünösöknek,
2.43; 7. 16.
nem fosztja meg a z embert a z áldozatok
és az adományok eredményétől,
8.28.

nem különbözik a stirikhya-yogától, S.4.
nem különbözik Kr�r.tától és hajlékától,
2.72; 1 5. 20.
négyféle jámbor végzi, 7 . 1 6.
az odaadó szolgálatban való hit megszün
teti a lélekvándorlást, 9.3.
az önmegvalósítás egyetlen útja, 1 2.20.
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Odaadó szolgálat
az önvaló ismeretének módja, 3.3.
örökké létezik, 9.2.
öt különböző útja, 8. 1 4.
pavitram uttamam, a legtisztább, 9.2.
sok ezernyi családtagot felszabadít, 1 . 4 1 .
sok-sok születés után érik el, 6.45.
a szívben lévő maghoz hasonlítják, 1 0.9.
szükséges a lemondásban való boldogsághoz, S.6.
szükséges a szív gyengeségeinek legyő
zése, 1 5.20.
szükséges az univerzális forma meglátá
sához, l l .S2.
a Tizenkettedik Fejezet témája, 1 2. 11 2.20.
tudást jelent, l .46; 4.38; 9.2; 1 3 .8-12.
az Úr Caitanya óhaja életről életre,
6. 1 .
zavarkeltő, h a mellőzi az lrásokat, 7.3.
( lásd még: bhakti,bhakti-yoga, szolgálat,
imádat)
Ok
az anyagi világ nem különbözik tőle,
5 . 10.
démoni elmélete, 16.8.
ha valaki ismeri, semmi sem marad is
meretlen előtte, 7.2.
mint Kr�r.ia, 1 2- 1 3; 2.2; 2.4 1 ; 2.46; 4. 14;
4.35; 7.4; 7.6; 7 . 1 0; 7 . 1 9; 10.2;
1 0.39; 1 1 . l ; 14.3-4.
a Paramatrna a végső, 1 8. 1 3- 1 4.
a tettek eredményéé, 2.47.
a lelki és anyagi világé, 10.8.
az univerzális forma, 1 1 .37.
az univerzumé a Paramatrna, 7.6.
Om
az Abszolút Igazság jelölésére használ
ják, 1 7.23.
az áldozat, az adományozás és a vezeklés
vele kezdődik, 17 .24.
az áldozatokban használják, 17 .23.
a betük legfelsőbb kombinációja,
8.13.

a Brahmanba hatolás eszköze, 8.1 1 .
a Hare Kr�r.ia mantra tartalmazza, 8. 1 3 .
az imperszonalisták előnyben részesítik,
7.8.
Kr�r.ia, 7.8; 9. 1 7; I 0.2S.
nem különbözik a Brahmantól és Kr�r.tá
tól, 8. 1 3.

Függelék
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Om tat sat
az összes tevékenység tökéletesítésére,
1 7.23.
a vibráció megvitatása, 1 7 .23-26.

ö

Önérdek
célja Vig1u elérése, 3.7.
Kr�r:ia iránti alázatként, 1 . 3.
mindenki érte dolgozik, 6. l .
a tiszta bhakta nem vágyik rá, 8. 1 4.
Vi�r;tuban, 1 . 3 1 .
Önszabályozás
házasoknak, 1 6. 1 -3.
isteni tulajdonság, 1 6. 1-3; 1 8.42.
Kr�r:ia teremti, 10.4-S.
elérhetök általa a lemondás eredményei,
18.49.

tudás, 1 3 .8-12.
Önszigor
a beszédé, 1 7 . 1 S.
a brahmar;ták tulajdonsága, 1 8.42.
démoni, ha túlzott, 17 .S-6.
az elmeé, 1 7. 1 6.
fel kell ajánlani Kr�r:iának, 9.27.
a három kötőerő szerint, 1 7.7; 1 7.4-19.
a jóságban Kr�r:ia kielégítésére, 17 . 1 7.
a Legfelsöbben való hit nélkül haszonta
lan, 1 7 .28.
nem szükséges az odaadó szolgálatban,
9 . 1 4.
a szenvedélyben bizonytalan, 1 7 . 1 8.
a testé, 17.14.
a tudatlanság szerint, 1 7 . 19.
Önteltség: démoni tulajdonság, 16.4.
Önvaló
Arjuna kérdez róla, 8. 1 .
a boldogság a benne való szilárdsággal,
6.28.

a Brahman tüzében feláldozzák, 4.25.
csak az ö gyönyörére szabad gondolni,
6.25.
elégedettség benne, 2.SS.
az elme és az alsóbb én irányítója, 3.43;
6.26.

elme és az érzékek élvezöje vagy szen
vedöje, 6.34.
az emberek két osztálya valósítja meg,
az

3.3.

az

élölény örök természete, 8.3.

Önvaló
felfogása, 6. 19; 6.20-23; 6.25; 9.2.
a legkönnyebben a Gftán keresztül ért
hetö meg, 2.29.
önvalóként Kr�r:ia mindenki szívében
jelen van, 10.20.
semmit sem tesz, S.8-9; 1 3 .30.
spekuláció vagy odaadás által ismerhetö
meg, 3.3.
a testben lakik, nem lehet megölni, 2. 19;
2.30.

transzcendentális az érzékekhez, az el
méhez és az értelemhez képest,
3.43.

a tudás segítségével élvezik, 4.38.
Öregkor
az anyagi lét négy elvének egyike, 36.
az anyagi univerzumban mindenhol jelen
van, 2.5 1 .
ismeretlen a lelki test számára, 7.29;
1 5 . 1 6.
felszabadulás alóla Kr�r:ia mendekéke által, 7.29.
Kr�r:iára nem vonatkozik, 4.6.
rossz, 1 3.8- 12.
mentesség töle a kötöerök elhagyásával
14.20.

a vagyon nem ellensúlyozhatja, 2.8.
Örökkévalóság
az élölény feltételekhez kötöttségéé, 7 . 1 4.
a jlváé és a lelki világé, 3 1 -32.
Kr�r:táé és az egyéni léleké, 2.12; 2.20;
2.24.

a lelki és anyagi természeté, 7 . 1 4.
a létezöé, 2. 1 6.
megvalósítása, 1 2.5 .
az odaadó szolgálaté, 32-33; 9.2; 1 3 . 1 2.
a Vedáké és a Kr�r:ia-tudaté, 3 . 3 1 .

p

Par:i4avák
bizalmuk Kr�r:tában, l . 1 9.
Dror;tacarya szeretö tani tványai, 1. 3.
az ellenség kagylókürtjei nem zavarták
öket, l . 1 9.
gyözelmük Kr�r:ia miatt biztos, l . 14.
hadseregüket Duryodhana korlátozottnak tekintette, 1 . 1 0.
Kr�r:ia Arjunaként van közöttük, 10.37.
Kr�r:ia közvetlen utasításai vezetik, 1 .20.
születésüktöl kezdve jámborak, 1 .2.
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Tárgymutató
Pai:H;lavák
a transzcendentális kagylókürtök bátorit
ják öket, 1 . 1 5 .
tudták, hogy Kr�i:ia a Legfelsöbb; 7.25.
ugyanahhoz a családhoz tartoznak, mint
Dhftarawa fiai, l . l .
Pai:idu
Arjunát fiaként szólítják, 1 . 1 9.
Duryodhana rámutat fiainak seregére,
1 .2-3.
fiait a Kuruk�etra kedvezöen befolyásol
ta, 1 . 1 .
fiai Dhftarawa érdeklödésének tárgya,

1.1.

fiait kirekesztették a családi örökségböl,

1.1.

Kuntival házasodott meg, 1 .8 .
Parabrahma
a Brahmanhoz hasonlítják, 8.3.
minden személyes forrása, 7. 10.
Paramatrna
az Abszolút Igazság lokalizált arculata,

2.2.
adhiyajria , 8.4.

az atomokban is jelen van, 4. 1 1 ; 1 5 . 1 3 .
a Brahman ismereténél felsöbbrendü,

1 8.63.

a cselekvés oka, 1 5 . 1 5 ; 1 8. 1 3 - 1 4; 1 8. 1 6.
a démoni emberek kínozzák, 1 7.5-6.
a démonok nem tudnak jelenlétéröl,

1 6. 1 1 - 1 2.

az élölény társa, 2.20; 2.22; 5 . 1 5 ; 1 3.3;
1 3. 2 1 ; 1 3.28; 1 5 . 1 3 .
az embert nem készteti bünözésre, 3 . 36.
felfogásának módjai, 1 3 .25.
felosztottnak tünik, de nem az, 1 3. 1 7.
a felszabadulás megértésével érhetö el,

1 3.24.

a félrevezetett egynek hiszi a lélekkel,

2.29.

a fény forrása, 1 3. 1 8.
irányítja az élölények vándorlását, 1 8.61 .
kegye teszi lehetövé a lélek vándorlását,

2.22.

kezei, lábai, szemei, arcai stb. mindenhol, 1 3 . 1 4 .
kisebb a legkisebbnél, 8.9.
Kni:ia, 1 .25; 6 . 10; 6.3 1 ; 7.2 1 ; 8.4.
Kr�i:ia a forrása, 1 2; 2.2; 2.20; 7 . 1 5 ;

1 3.20.
K�IrodakasayI Vi�i:iu, 7.4.
a lelki világban nem örök, 7 .4.

Paramatrna
a lélek vágyait barátként teljesíti, 2.22.
Maha-Vi�i:iu, 1 0.20.
megérti az élölény vágyait, 5. 1 5 .
megvalósítása, 6.38; 1 0. 1 5 ; 1 2. 3-5 .
minden élölény szívében jelen van, 10;

2. 1 3; 2. 1 7; 5 . 1 8; 6. 1 3- 1 4; 6.29;
6.3 1 ; 7 . 2 1 ; 7.26; 8.4; 1 8.46.
mindenkiben egyforma, 6 . 2 9 ; 6 . 3 1 ;

1 3 .29.
mindenkiben tisztelni kell, 9. 1 1 .
mindenkit elnyel és kifejleszt, 1 3. 1 7.
az összes érzék forrása, mégis érzékek
nélküli, 1 3. 1 5 .
részleges megvalósítás, 29; 2.53; 4. 1 1 ;

5 . 1 7; 6. 1 0; 7. 1 ; 7.24; 1 4.27.

a sannyas1 védelmezöje, 1 6 . 1-3.
sohasem semmisül meg, 13.28.
a természet kötöeröinek mestere, 1 3.5;
13.15.
a test elhagyása után behatol a brahmajyotiba, 1 5 . 1 7.
a test élvezöje és birtokosa, 1 3.23.
a tudás és a tudás célja, 1 3 . 18.
a tudó minden testben, 1 3 .3.
a tükrözödés elmélete, 2. 1 3 .
az univerzum fenntartója, 5 .4; 7 .6;

1 0. 4 2 ; 1 3 . 1 5 ; 1 3 . 2 3 ; 1 6 . 1 3 ;
1 5 . 1 7.
végsö akarattal ruházták fel, 1 8. 1 3- 1 4.
a yogán keresztül valósítják meg, 2.39;
6.6-7; 6. 1 3-14; 6.20-23; 6.30.

Paramatrnavad1
fejlettségének mértéke, 2. 1 .
a háromféle transzcendentalista egyike,

22.

követve Kni:ia-tudatos, 6. 10.
(lásd még: yogI)
Param Brahma (Legfelsöbb Brahman)
különbözik a Brahmantól, 2 1 .
Kr�i:iát ennek nyilvánítják, 10. 1 2- 1 3.
(lásd még: Brahman)
Parvau
Sivát nemi életre izgatta, 2.62.
Skanda a fia, 10.24.
Patanjali
yoga rendszerének célja a beleolvadás,

4.28.

yoga rendszerének leírása, 4.27.
Prahlada
az apja üldözte, 4.8.
a béketűrés példája, 1 3.8- 1 2.

Függelék
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PrahlAda

Purol)ák

Ajuna imáját hitelesítik, 10. 1 2- 1 3 .

Kr�r.ia, 10.30.
követni kell, 4 . 1 6.
tanult vezetö, 7 . 1 5 .
PrakllSAnanda
kigúnyolta Caitanya MahAprabhut,

1 0. 1 1 .

megkérdezte Caitanya MahAprabhut,
hogy miért mantrázik, 2.46.
Prol)a : az ötféle levegö egyike, 2. 1 7.

Prol)dydma
az D${drlga-yogában, 5 .27-29.
. lélegzöfolyamat, 4.29.
PrasAdam
amit enni szabad, 6. 1 6.

automatikusan csökkenti az evést,

4.29.
a bhakta elfogadja, az abhakta elutasítja,

2.63.

a bhakti-yoga alapelve, 1 2.9.

az áldozati tanulmányok része, 1 1 .48.
idötöltés az elme számára, 17 . 1 6.
Kr�r.ia képviselöje, 1 0.32.
Kr�r.tát a Legfelsöbbként fogadják el, 3.0.
a Legfelsöbb dicsöségét ünneplik, 1 5 . 1 5 .
megemlítik, 10.8.
az odaadó szolgálatban követni kell, 7 .3.
történelmi feljegyzések, 42; 1 0. 1 8.
Puruia (élvezö)
inkarnációk, 1 0.20.
Kapila aktivként írja le, 2.39.
Kr�r.ia, 21; 28; 34.

MahA-Vi�r.iu az elsö puruia inkarnáció,

9.8.

minden irányítója, 7.4; 8.9.
NArAyar.ia, VAsudeva, 8.8.
a ParamAtrnA, 1 3.23.

a Tizenharmadik Fejezet témája, 1 3. 1 -

35.

Caitanya MahAprabhu ajánlotta,

16.24.

diéta a szenvedö betegnek, 6.35.
ellensúlyozza az anyagi természet fer
tözését, 3 . 1 4.
HaridAsa TbAkur nem evett, amíg a köreit

Puru�ttarna
Kr�r.ia, 8 . 1 ; 1 0. 1 5.
a tanítványi lánc tagja, 49.

teljesértékü kiterjedés, 8.22.

be nem fejezte, 6. 1 7.
Kr�r.ia elérésének módja, 1 1 . 5 5 .
Kr�r.ia levelet, virágot, gyümölcsöt vagy

vizet fogad el, 9.26.
a legjobb ételfajta, 1 7 .8-10.
megfelelö élelmiszerek, 6. 1 7.
NArada általa szabadult meg a büntöl,

9.2.

a nyelv ellenörzésének eszköze, 1 3.8- 1 2.
az ösapákat megszabadítja a szellem
testtöl, 1 . 4 1 .
sokáig kellemes marad, 1 7.8- 10.
(lásd még: étel)

Pratyahara
az ai{drlga-yogában, 5 .27-29.
az

az

Prtha

érzékek visszavonása az érzékek tár

gyaitól, 8. 1 2.
érzéki tettek vége, 6.25.

R
Ragaszkodás
az

anyagi világhoz valótól meg kell válni,
1 5 . 1 ; 1 53-4; 1 5 .6
Arjuna anyagi dolgokért való ragasz
kodása, 1 . 30.
a bölcsek feladják és legyözik, 2.48; 2.56;
3.25; 4.20; 5.1 1 ; 1 8.5 1 -53.
a családhoz a „börbetegség" alapján, 2. 7.
a démonoknak az érzéki élvezethez,
1 6 . 1 6.
az érzéki tárgyakhoz, 2.62; 1 5 .3-4.
a fogság oka, 2.47.

az imperszonalistákét analizálják, 4.10.
a Kr�r.ia iránti odaadás legyözi, 3. 1 9;

4. 10.

Arjunát fiaként szólltják, 2.2; 2.39; 3.22;
4. 1 1 ; 4.33; 7. 1 ; 7 . 1 0; 8.14; 9.1 3;
9.32; 1 1 .5; 12.6-7; 1 6.4; 1 6.6;
1 7.26-27; 1 8.6; 1 8.30-33.

Kr�r.iához a szereteten keresztül, 1 2.9.
Kr�r.iához a hallás által, 6.35.
a Kr�r.iához való három részre oszlik,

9.3.

annak a jelentösége, hogy Arjuna a fia,

a Kr�r.iához való megegyezik az anyagtól

Kr�r.ia nagynénje, 2.3.

meghatározzák, 2.56.

1 .25.

való elkülönüléssel, 5.5.

Tárgymutató
Ragaszkodás
nélküle az embernek szilárd a tudása,
2.51.

a nélküle való cselekvés, 3 . 19; 5 . 1 0;
1 8.9; 1 8.23.

mentesség tőle, 1 0.4-5.
a szabályok legyőzik, 2.64.
a szenvedély jele, 1 4. 1 1 ; 18.27.
a miatta szigorú vezeklést végzik, 17 .5-6.
a tétlenséghez nem tanácsos, 2.47.
a tőle való mentesség a szeretet kelléke,
4.10.

a tudatlan ragaszkodik a tettekhez, 3.25;
3.29.

RAma
a bhakti-yogát Érte végzik, 1 4.26.
igazságos király, 10.27.
inkarnáció, 4.5; 6.47.
az Istenség Személyiségeként is ismert,
5.22.
Janaka az apósa, 3.20.
Kr�r:ia, 10.3 1 .
Kr�r:ia kiterjedése, 1 .20; 4. 1 3; 1 1 .46;
1 5 .7; 1 8.65.
legyőzte RAvll;9át, 1 . 20; 1 .36; 4.8; 1 6.20.
mindenki az 0 királyságában akart élni,
1 .36.
a Raghu dinasztiában jelent meg, 4. 1 .
sohasem mutatott gyávaságot, 1 .36.
szolgája Hanumán, aki az Ö szolgálatában használja fel haragját, 3.37.
RAmanujacarya
fenntartja a lelki síkon belüli egyéniséget,
2. 12.
Kr�r:tát a Legfelsőbbként fogadta el, 1 9 .
megmagyarázza a sanátana szót, 32.
tanult vezető, 7 . 1 5 .
Yamunacarya a z ő tanítványi láncában
van, 7.24.
Ravana
a démonok példája, 1 6. 1 6.
az anyagi energia meghiúsította terveit,
7.15.
elrabolta RAma feleségét, 1 3.6.
megkísérelt lépcsőt építeni a felsőbb
bolygókra, 1 6. 1 6.
RAma legyőzte, 1 . 20; 1 . 36; 4.8; 1 6.20.
Reinkarnáció: lásd lélekvándorlás
Részek
az egésszel közremüködve, 29.
az egésztől való különbség, 2. 1 6 ; 5 . 3 .
az élőlények örökre töredékrészek, 1 5 .7.
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Részek
Kr�r:ia sugarainak atomnyi szikrái, 2. 1 7 .
minden lény Kr�r:ia része, 4.35.
minőségileg egyek a Legfelsőbbel, 2.20.
örökre különállóak, 1 5. 1 6.
a tűzön kívül hajlamosak a kialvásra,
2.23.

]J.g Veda

Kr�r:ia, 9. 1 7.
Kr�r:tából árad ki, 3 . 1 5 .
a négy Veda egyike, 1 1 .48.
Rituáció
anyagi indokokból végzik, 17 . 1 1 .
a bhakták közömbösek iránta, 2.52.
a kezdőknek szükséges, 2.52.
Kr�r:ia megértésére való, 3.26.
Kr�r:ia mint, 1 0. 1 6.
a Kr�r:tában való hit nélkül haszontalan,
2.52; 1 7.28.
az odaadó szolgálat mindet meghaladja,
8.28.
a tiszta bhaktákat nem korlátozza, 3.26;
6.44; 9.28.
a tudatlanok a legvégsőnek tekintik, 3.29.
a Vedák rítusait a banjanfa leveleihez
hasonlítják, 1 5 . 1 .
Rudra
Brahmától ered, 10.6.
Kr�r:ia mint Siva, 10.23.
Rudrák
Narayar:iától születtek, 1 0.8.
az univerzális formában láthatók, 1 1 .6.
Ropa Gosvllml
Caitanyát a legbökezübbnek tekintette,
1 1 .54.
csupán napi két órát aludt, 6. 1 7 .
idézik, 5.2; 5 . 1 1 ; 6. 10; 6.24; 6.3 1 ; 7 . 3;
1 1.55.
ima és hódolatnyilvánitás, 1 7 .
megemlitik, 8.27.
megmagyarázza a yukta-vairdgyát,
9.28.
a tanítványi lánc tagja, 49.

s
Samádhi
az ai{áriga-yogában, 5 .27-29.
definíciója, 2.44.
elmélyülés Knr:tában, 1 .24; 4.24; 6.7;
6. 10.
az elmét benne kell rögzíteni, 6.25.
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Függelék

Samadhi
jellemzöi, 6.20-23.
kétfajta létezik, 6.20-23.
a Kr�i:ia-tudat a legjobb út hozzá, 8 . 1 2.
Kr�i:ia-tudatos tettei, 1 2.2.
magába foglalja a Brahman, a Param
atma és a Bhagavan megvalósítá
sát, 2.5 3.
a materialistáknak nem lehetséges,
2.44.
az önmegvalósítotté, 1 8.5 1 -53.
teljes tudás által, 5.26.
túl van a kettösségek befolyásán, 2.57.
Sama-veda
Kr�i:ia, 9 . 1 7; 1 0.22.
Kr�i:tából árad ki, 3 . 1 5 .
a négy Veda egyike, 1 1 .48.
tele van gyönyörű dalokkal, 1 0.35.
Sandtana-dharma
az élölényé, 32.
kifejti a jóléti tetteket, 1 .42.
különbözik a vallástól és a hittöl, 32-33.
leírása, 32-33 .
nem szektás, és változatlan, 32-33.
tradíciójának megtörése káoszt teremt,
l .42.
(lásd még: dharma, vallás)
Sankaracarya
elfogadja a Vedtinta-sütrát, 1 8 . 1 3- 1 4.
fenntartja, hogy Kr�i:ia túl van a terem
tésen, 4 . 1 2.
az imperszonalisták nem követik,
7.24.
Kr�i:iát a l..e gfelsöbbként fogadja el, 19;
7.3.
a Stirlraka-bhtifya szerzöje, 5.6.
Sankhya filozófia
célja, 5.4.
az elsö folyamata és következtetése, 5 . 5 .
a huszonnégy elem a témája, 7.4.
Kapiláé és Kr�i:táé azonos, 2.39.
Kr�i:ia tanítja, 2. 1 1 -39.
különbözik az ateista Kapila filozófiájá
tól, 2.39.
a mayavadI sannyasik tanulmányozzák,
5.6.
megnevezi a tett okait, 1 8. 1 3 - 1 4.
nem különbözik a karma-yogától és az
odaadó szolgálattól, 2.39; 5.4.
a sailkhya jelentése, 18. 1 3- 1 4.
az Úr Kapila fejtette ki, 2.39.
a védikus szótár definiálja, 2.39.

Sarikhya-yoga
a Hatodik Fejezet témája, 6 . 1 -47.
a Kali-yugában alacsonyabbrendü a
karma-yogánál, 6. 1 .
nehéz e korban, 6 . 3 7.
spekulánsoknak és filozófusoknak, 3.3.
Sarikrrtana-yajna
Caitanya kezdte el, 3. 1 2.
Caitanya megjósolta, hogy az egész vi
lágon el fog terjedni, 4.8.
és a Kr�i:ia-tudat jól megférnek egymás
sal, 3. 10.
a Kali-yugában ajánlott, 3. 10.
a legkönnyebb és a legjobb áldozat, 3 . 10;
3. 1 2; 16. 1-3.
megvéd az éhinségtöl, 3 . 1 4.
szükséges a boldogsághoz, 3. 1 3 .
Sannyasa
ajtóról-ajtóra kéreget, 1 6 . 1-3.
Arjuna a céljáról kérdez, 1 8 . 1 .
a Brahmalokára jut, 8 . 1 7.
a brahmai:ia lelki tanítómestere, 1 6 . 1 -3 .
Caitanya felsöbb okból fogadta el, 2 . 1 5 .
definíciója, 9.28; 10.3; 1 8.49.
a démonok utánozzák, 1 6 . 1 7.
az egészért dolgozik, 6. 1 .
érdemes a z adomány elfogadására, 1 0.5.
fájdalmas helyzet, 2. 1 5 .
feladja a gyümölcsözö tetteket, 1 8 .2;
18. 1 0.
a házasoknak tudást nyújt, 16. 1-3.
kötelességei, 10.5; 16. 1-3.
Kr�i:ia kegyétöl kell függnie, 16. 1-3.
a k�atriyák sohasem fogadják el, 2.3 1 .
lépcsöfok a megvalósítás felé, 2. 1 5 ; 3.5;
4.26; 8.28.
másokat nem szabad elriasztania a há
zasságtól, 1 8 . 5 .
a mayavadI és a vai�i:iava sannyaslk
összehasonlítása, 5.6.
megtisztulás nélkül zavaró a társadalmi
rendben, 3.4.
tilos a nökkel érintkeznie, 16.1-3.
a van;iasrama intézmény feje, 16.1-3.
végezhet házassági ceremóniát, 1 8 .7.
Sastrák
az állításunkat alá kell támasztanunk ve
lük, 1 7 . 1 5 .
a bennük kételkedök nem érik e l a Kr�i:ia
tudatot, 4.40.
a démonok visszautasítják, 1 6.6; 1 6. 1 8;
1 7. l .

Tárgymutató
Sastrák
az ellenük való áldozat, 1 7. 1 3.
felette állnak az élőlény négy hibájának,
1 6.24.
a félistenek imádatát ajánlják, 7 . 2 1 .
a Gf/á a legjobb közülük, 4.40.
az isteni emberek követik, 1 6.6; 16.231 6.24; 1 7 . 1 .

K��i:ia nem h:ígia át. 3.22.
Kfg1 a tekintélyként említik, 1 3 .5.
a Kr�i:ia-tudat nélkül haszontalanok, 3.5.
legbizalmasabb részük, 1 5 .20.
a lelki tanitómester vagy a bölcs nem áll
velük ellentmondásban, 10.3.
parancsaik megtisztítják a lelket, 3.5.
a tanároknak követniük kell, 3 .2 1 .
a tudatlanságban lévők ellenük dolgoz
nak, 18.28.
Siva
az anyagi elemek lerombolója, 1 0.32.
Arjuna legyőzte, 2.33.
Brahmatói született, 1 1 . 37.
feleségét imádják, 7 . 2 1 .
fő félisten, 1 0 . 7.
kiitta a méregóceánt, 3.24; 10.27.
követni kell, 4. 1 6.
Kr�i;ia, 10.23.
Kr�i:ia része, 5 . 29; 1 0.42; 1 5 .7.
Kr�i:ia teremtette, 10.3; 10.8.
Kr�i;iát imádja, 4. 1 2 .
látni kivánja Kr�i:ia kétkani formáját,
1 1 .52.
megerősiti, hogy fe lszabadulást csak
Vi�i;iu adhat, 7 . 1 4.
nem rendelkezik teljes fenséggel, 2.2.
nem szabad utánozni, 4.24.
PArvatl nemi életre izgatta, 2.62.
Skanda apja, 10.24.
a tamo-gu1Ja inkarnációja, nem adhat
felszabadulást, 7 . 1 4.
tanult vezető, 7 . 1 5 .
az univerzális formában, 1 1 . l S.
az univerzális formát csodálkozva szem
léli, 1 1 .22.
Skanda
kiléte, 10.24.
Kr�i;ia, 10.24.
Smara1Jam : a Kr�i;iára való emlékezés, 9. 34;
1 0. 1 2- 1 3.

Soma rasa

fogyasztása közvetett imádat, 9.20.
a halhatatlanságért isszák, 2.43.

963

Soma rasa
a Holdon isszák, 8.25.
Spekuláció
az Abszolút Igazság nem érhető el általa,
1 0. 1 1 .
alsóbbrendű folyamat, 3.43; 4.34; 5 . 1 ;
15.19.
fokozatos ú t a Kr�i:ia-tudathoz, 3.3.
a Gf/a tanulmányozásában haszontalan,
8.28.
az imperszonalisták elfoglaltsága, 4.25;
5.6.
komoly bün, 1 0. 1 5 .
Kr�i;iát nem lehet általa megismerni,
7.24; 8.9; 1 0.2; 1 1 . 4; 1 1 .47;
1 1 .5 3 ; 1 1 .SS; 1 8.55.
nem állithat elö vallást, 4. 1 6.
nem ösztönzik, 35; 6.8; 1 2.6-7.
az önvaló megismerésének módja, 3.3.
SravalJam (hallás)
az általa való felszabadulás, 1 3 .26.
a brahma-bhüta szint általa érhető el,
1 8. 5 5 .
Caitanya hangsúlyozta, 7 . 1 5 ; 1 3 .26.
csökkenti az uralkodási vágyat, 1 3.22.
a felvilágosodás folyamata, 9. 1 .
fontossága az odaadó szolgálatban, 7. 1 ;
10. 1 ; 10.9.
a Hare Kr�i:ia mantráé, 8.8.
a kilenc folyamat egyike, 26.
a Kr�i;iáról való hallás jelentősége, 6.35.
a megtisztulás eszköze, 7 . 1 .
aparampara szükséges hozzá,
1 8.75.
sruti, a tekintélyektől való hallás, 1 5 . 1 9.

Srimad-Bhagavatam

állandóan a tiszta bhaktától kell hallani,
1 2.9.
Caitanyát leirja, 4.8.
definiálja a felszabadulást, 27.
el kell fogadni, 8.9.
a jelentősebb bolygókat leirja, 38.
Kr�i:ia képviselője, 1 0.32.
Kr�i;iát a Legfelsöbbként fogadja el, 1 9;
2. 1 6
megemlíti a Gayatrt-mantrát, 1 0.35.
a sarikhya filozófiát megmagyarázza,
2.39.
tanulmányozása boldoggá teszi a csalá
dot, 1 3.8- 1 2.
a vai�i;iava sannyásfk tanulmányozzák,
5.6.
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Srimad-Bhágavatam
a Vedánta-sütra igazi magyarázata,
1 5. 1 5 .
a Vedcinta-sütra kommentárja, 24.
Sodra
kesereg a durva fizikai testért, 2. 1 .
a kötöerök szerinti munka különbözteti
meg, 1 8.4 1 .
megközelítheti a 1..egfelsöbbet, 9.32.
munkája, 1 8.44.
nem állíthatja be magát brAhmar:iának,

1 8.47.

ne várjon tiszteletet, 1 6. 1-3.
a társadalmi rend osztálya, 24; 4. 1 3.
a tudatlanság kötőerejében, 7 . 1 3 .
(lásd még: varr:ia)
SvamI
szabályozza az elmét, 6.26.
szabályozza az érzékeket, 5.23.

Svarüpa

Arjuna képviseli, 1 8. 7 3.
Brahman megvalósítás, 5 . 20.
Caitanya Mahaprabhu meghatározta,

33.

felemel a létért való küzdelem síkjáról,

4.36.

a felszabadulás nem rombolja le, 6. 20-

23.

Knr:táé, 4.6.
minden élölényé, 2 1 .
örök szolga, 2.5 5 ; 4.35; 1 8.55.
szerinti tudás és tett, 6.2.
a teljesen Kr�r:ia-tudatú, 17 .26-27.
Syamasundara
a bhakták szeretett formája, 6.30; 1 1 . 5 5 .
nehezebb meglátni, mint a z univerzális
formát, 1 1 .5 2.
szépségének leírása, 6.4 7.
Vflldavanai kedvtelései, 9. 1 9 .

sz
Szabadság
nyugalom a Kr�r:ia által teremtett defi
níciója, 1 0.4-5.
csakis Kr�r:ia megértése által lehetséges,

7 . 1 4.

az illúziótól, presztizstöl, kéjtöl stb.,
I S.S.
a kétségtöl és tévedéstöl valót Kr�r:ia
teremti, 10.4-S.

Szabadság
Kr�r:ia szabadon tehet bármit, 4. 7.
nem szabad a nöknek és gyerekeknek
megengedni, 1 6.7.
a szenvedésektöl a sarnadhi által, 6.2023.
Szellemek
a fákban imádják, 1 7 .4.
a feltételekhez kötött állapotban imádják,

1 7.28.

imádóik rak�ák vagy yak�ák lesznek,

9.25.

imádóik szellemek között születnek meg,
9.2S.
kénytelenek finom anyagi testben marad

ni, 1 . 4 1 .

a prasadam felajánlás megszabadítja
öket, 1 .4 1 .
a tudatlanság kötöerejében lévök imád
ják, 1 7 .4.
Személyiség
Kr�r:ia a legnagyobb, I S. 1 7 ; I S. 1 8.
Kr�r:ia memóriája megerösíti, 7 .26.
Kr�r:táé nem vész el a mindent áthatóság
miatt, 9.4; 1 1 .2.
Kr�r:táét a bölcsek és félistenek sem értik,
10.2; 1 0. 1 4.
a 1..egfelsöbbét megerösítik, 8.9.
a 1..egfelsöbb végsö sajátossága, 29.
megtartása a felszabadulás után megrémíti az imperszonalistákat, 4. 1 0.
az ostoba azt hiszi, hogy Kr�r:ia felölti,
7.24.
Személytelen megvalósítás
akiket a kötöerök befolyásolnak, nem e
melkedhetnek föléje, 7. 1 3 .
a brahmajyotiba való olvadás elméletét
visszautasítják, 2. 1 2.
az elején megvan a hajlandóság iránta,

7. 1 9.

az érzékek által elérhetö, 1 0.2.
fejlettségének foka, 2.2.
a gyönyörteli lelki én természete ellen
van, 1 2.5.
hasznos lehet, ha nincs lehetöség egy
tiszta bhaktával való társulásra,

1 2.20.

könnyebb, mint Kr�r:ia megértése, 7.3.
Kr�r:ia az utolsó szó benne, 7.3.
Kr�r:ia elérésének eszköze, 1 2.3-4.
a különbözö energiákon keresztül, 7 .8.

Tárgymutató
Személytelen megvalósítás
nehéz a közönséges ember számára,
1 2.3-4 . .

nem teljes, 1 2- 1 3 ; 6. 10; 7 . 1 .
a S vetdsvatara Upani$ad alátámasztja,
7.7.
a teljes megvalósításhoz vezető lépcsö
fok, 7.24; 1 4.27.
tulajdonképpen nem áll ellentétben a per
szonalizmussal, 7 .8.
az üresség elméletét visszautasítják,
3.43; 6 . 1 5 .
a visszaesést kockáztatja, 1 4.27.
Szentírás: lásd sastrák
Szenvedély
adakozás a kötőerejében, 17 .21.
áldozat a kötőerejében, 17. 12.
boldogsága, 1 8.38.
Brahma a rt!jo-gulJa inkarnációja,
7. 1 4.
a Brahmannal való azonosítás áltál elhagyható, 6.27.
démoni kötőerő, 1 6.24.
az egész világ e kötőerőben van, 1 4. 7.
elszántsága, 1 8.34.
felfogás, 1 8. 3 1 .
a felszabadulás akadálya, 16. 1-3.
a Föld a rendeltetési helyük a minőségé
ben levőknek, 1 4. 1 8.
gyümölcsöző cselekedetet végzők közti
megszületéshez vezet, 1 4 . I S .
imádat a kötőerejében, 1 7.4.
a jóság minőségébe kell emelkedni, 3.37.
a kéj oka, 3.37.
Kr�i:ia energiájának megnyilvánulása,
7 . 1 2.

lemondás a kötőerejében, 1 8.8.
néha legyőzi a jóságot, 1 4. 1 0.
az odaadó szolgálat csöklcenti, 6.27; 7.2.
önszigor a kötőerejében, 1 7.S-6; 1 7. 1 8.
a ragaszkodás, a vágy, a sóvárgás és a
törekvés jele, 14. 1 2.
a szenvedély kötőerejében dolgozó,
18.27.

a szenvedély kötőerejében lévő étel,
1 7.8-10.

a szenvedély minőségében lévő tett, 14. 710; 1 4 . 1 6; 18.24.

a szex az alapja, 1 4.7.
a szomorúság belőle ered, 1 4 . 1 7 .
tudása, 1 8.21.
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Szenvedés
aki változatlan benne, az nagyon kedves
Kr� i:tának, 1 2. 1 3- 1 4; 1 2 . 1 5 .
a bhakta nem érzi, 5 . 26.
a bölcseket nem zavarja a háromféle,
2.56.
az ember csak saját testében érzékeli,
2.17.
a harc folyamán nem szabad figyelembevenni, 2.38.
ideiglenes, el kell tűrni, 2 . 1 4.
a jóság minőségében nem súlyos, 1 4.6.
Kr�i:ia kegye csöklcenti, 2.56.
Kr�i:ia kegyeként fogadják el, 2.56.
a mahatmak sohasem térnek vissza
hozzá, 8 . 1 5 .
megtalálható a legmagasabb bolygótól a
legalacsonyabbig, 8. 1 6.
még B rahma sem mentes tőle, 8. 1 7.
mentesség tőle, 2.29; 2.5 1 ; 2.65; 4.33;
4.36; 5 .29; 6. 1 7; 6.20-23; 9. 1 ;
1 8.54; 1 8.62.
okai, 1 . 30; 5 . 22; 6.32; 7.7; 1 6.24.
oka mindig az érzékek, 1 8.38.
a szenvedély kötőerejében, 1 4. 1 6 ; 1 4. 1 7 .
a születésé, a öregségé, a betegségé és a
halálé, 1 3.8- 1 2.
a tudatlanok számára, 1 8 .39.
Szeretet
bhava és premd, 4. 10.
Caitanya szabadon osztogatta a Kr�i:ia
irántit, 1 1 .54.
elfelejteti a bhaktával, hogy Kr�i:ia Isten,
1 1 .8.
a hitből érik meg, 1 7.28.
kéjjé alakult át, 3.37.
a kéj Kr�i:ia szeretetének eltorzult formá
ja, 3 . 4 1 .
Kr�i:ia a felajánlásban csak ezt fogadja el,
9.2.
Kr�i:ia eredeti formájával áll fenn,
1 1 .55.
Kr�i:ia felsőbbségének nem kétségbe vo
nása, 5.25.
Kr�i:ia iránt a tudás által érik el, 4. 1 0;
7. 1 8.
a Kr�i:ia iránti a végső cél, J 7 .28.
a Kr�i:ia iránti felülmúlja a felszabadulást,
6.30.
Kr�i:ia Kandarpa, a szerelem istene,
10.28.
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Szeretet
Kfg1 a látásának eszköze, 6. 30; 9.4;
10. 10;, 1 1 .50; 1 3. 1 6.
Kr�r:táé a szívben szunnyad, 1 2.9.
Kr�r:táé az odaadás csúcspontja, 10.9.
Kr�r:táé fejlett állapotban kezdödik. 8.28.
Kr�r:táért szeretetböl cselekednek, 4.20.
munkán és szolgálaton keresztül érik el,
1 2. 10.
ragaszkodás Kr�r:tához, 1 2.9.
szükséges ahhoz, hogy Knr:iára gondol
junk, 1 0. 1 7 .
az univerzális formával nem lehetséges,
1 1 .49.
Vasudeva szolgálata iránt a felszabadu
lásért, 6.2.
Szexualitás
a cölibátus a test önszigora, 1 7 . 14.
csak a bhakti-yogában engedélyezett,
6. 1 4.
egy yoginak nem tanácsolt, 3.34; 5 .2 1 ;
6.14; 6.18; 6.20-23.
a feltételekhez kötött lélek szükséglete,
3.34.
a fogamzásgátlást elítélik, 1 6. 1-3.
a házaséletben, 4.26; 6 . 1 4; 1 6 . 1-3.
Kandarpa, a szerelem istene, 10.28.
Kr�r:ia mint, 7. 1 1 .
a legnagyobb anyagi gyönyör, 5.2 1 .
mint Knr:ia bilincse, 3. 39.
az összes tett központja, 3.39.
a szenvedély kötőerejében lévö boldogság, 1 8.38.
a szenvedély kötőerejének alapja, 1 4. 7.
Visvamitra elbukásának oka, 2.60.
Yamunacarya köp a gondolatára is, 2.60;
5 .2 1 .
Szépség
Kr�r:ia mint mindent-átható, 1 0. 1 2- 1 3 .
Kr�r:táét leírják, 8.2 1 .
Szolgálat
az áldozat célja, 4. 33.
pénzért az anyagi világban, 1 2.9.
bhajati, 6.37.
buddhi-yoga, 2.49.
felszabadulás a szenvedély kötőerejéböl,
6.27.
feltárja Kr�r:ia Nevét, formáját, tulajdon
ságait és kedvtelését, 6.8.
ajlváé a legfelsöbb iránt örök, 1 3 . 1 2.
lépés Kr�r:ia szeretete felé, 1 2. 1 0.

Szolgálat
a mahatmak által adott, 9. 1 4.
megszabadít a munka öt okától, 5.8-9.
a megtisztult érzékekkel végzettel Kr�r:ia
tudatnak hívják, 6.25.
a szolga szolgájává kell válni, 2.48.
(lásd még: bhakti, bhakti-yoga, odaadó
szolgálat, imádat)
Születés
az anyagi lét négy elvének egyike, 1 9.
az anyagi univerzumban mindenhol jelen
van, 2.5 1 .
Arjuna nem emlékszik rá, 4.S.
bizonyossága és a halállal való egysége,
2.20; 2.27.
a csecsemö méhen belüli szenvedését a
Bhágavatam írja le, 1 3 .8- 1 2.
a démoni fajok között, 1 6.20.
az érte való gyümölcsözö cselekedetek,
2.42-43; 2.49.
fajtái a különféle kötőerökben, 14. 1 5 .
forrása Brahman, 14.3.
a higgadt, egykedvü elme legyözi, 5 . 1 9.
ismétlödése, 2 .5 1 ; 8.16.
ismétlödése a cselekedetek szerint, 2.27.
Knr:ia emlékszik a Saját és Arjuna összes
születésére, 4.S.
Kr�r:ia felszabadít alóla, 12.6-7.
Kr�r:ia idézi elö, 10.4-S; 14.3.
Kr�r:ia megértésével legyözhetö, 6. 1 5 ;
1 3. 1 8.
Kr�r:táé nem közönséges, 4.6; 1 0.3.
a lélek nem alárendeltje, 2.1 9-20; 1 0.4-5 .
a lemondás által elkerülhetö, 2.5 1 .
nincs a lelki világban, 7.29; 8 . 1 6; 1 5 . 1 6.
rosszként való felfogása, 1 3 .8-12.
a töle való mentesség a kötöerök elhagyá
sa által, 1 4.20.
a transzcendentalisták családjában ritka,
6.42.

a tekintélyektöl való hallással elkerülhe
tö, 1 3 .26.
vagyonnal nem lehet legyözni, 2.8.

T
Tanár
követnie kell a sastra elveit, 3.2 1 .
Kr�r:ia képviselöjének kell lennie, 1 1 .43.
a maya diszkvalifikálja, 2 . 1 3 .
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Tárgymutató
Tanár
az oktatás kedvéért kimondhatja az i
gazságot, 1 7 . 1 5 .
a példájával kell tanítania, 3.2 1 .
( lásd még: acaryak, lelki tanítómester)
Tanítványi lánc
Arjuna kezdte, 4.36; 1 0. 1 2- 1 3; 1 1 .8.
Arjuna utal rá, 1 .43.
Brahmaval kezdödik, 30.

feltüntetése, 50.
fontos a Gltá megértéséhez, 1 . 1 ; 4.2.
a Gayatrl általa jutott le, 1 0.35.
a z idö folyamán megszakadt, 4.2.
követni kell, 2.7; 4. 1 6 ; 4.40.
Kni;iától kell erednie, 1 1 .43.
a lelki tanítómester kritériuma, 4.34.
a lelki tanítómester öröktöl fogva benne
van, 4.42.
a tudásszerzés eszköze, 1 .43; 7 . 2.

Teljesértékü kiterjedések
sok milliónyi négykarú van, 8.22.

Vip;tu-tattva , 1 5 .7.

Tétlenség
alacsonyabbrendü a tetteknél, 3.8.
az anyagi tettek beszüntetése, 6.2.
az embernek ismernie kell, 4. 1 7 .
az értelmes i s zavarban van meghatáro
zásakor, 4 . 1 6.
az intelligens egyenlönek látja a tettekkel,
4.18.
nem ajánlott, 2.47; 3 . 1 .
nem szabadít meg a visszahatástól, 3.4.
a tudatlanság jele, 14.8.
ugyanaz, mint a teljes tudással végzett
tett, 5 . 1 .
Tett
ahogyan Kr�i:ia végzi, 4.42; 9.9; 1 1 .43.
az anyagiak megszűnnek a Kr�i:ia-tudat-

az Abszolút Igazság jelölésére használ

ban, 6.3.
a z anyagiak végetérnek a testtel, 2.40.

ják, 1 7.23.
áldozatban használják a Legfelsöbb kie
légítésére, 17 .25.

Arjuna érdek.lödik iránta, 8. 1 .

Tat

Tehenek
Govinda ad gyönyört nekik, 1 . 1 5 ; 1 . 32-

35.

Kr�i:ia a jóakarójuk, 1 4. 1 6.
Kr�i:ia a surabhi közöttük, 10.28.
a legértékesebb étel jelképei, 1 4. 1 6.
leölésük a legnagyobb tudatlanság, 1 4. 1 6.
minden védelmet meg kell nekik adni,

1 4. 1 6.

részei Kr�i:ia kedvteléseinek, 30.
a surabhik végtelen mennyiségü tejet
szolgáltatnak, 8.2 1 .
trágyájukat tisztának tekintik, 30.
a vaisyák munkája, 1 8.44.
Teljesértékü kiterjedések
az anyagi energiát irányítják, 7 .4.
a bhakták Velük társulnak, 40.

a bhakti-yogát értük végzik, 1 4.26.

elfogadják a puru�a inkarnációkat, 10.20.
falevelekhez hasonlítják, 8.22.
Kr�i:ia mindegyikük eredete, 2.2; 2. 1 6.

Kr�i:ia nem különbözik tölük, 1 1 .46.

Kr�i:ia nem veszti el egyéniségét bennük,

4.35.

némelyik nevének leírása, 8.22.
a Paramatma, 1 3.3.

az anyagi és lelki világban, 2. 72.
az anyagi természet az oka, 1 3 .2 1 .

áldozatként a z ösöknek, 1 .4 1 .
a bhaktáké transzcendentális, 2 7 ; 6. 1 8.
a démonoké és az ateistáké meghiúsul,
9.12.

deva-prakrti, természeténél fogva transzcendentális, 1 6. 1-3.
elkülönülés töle, 3.28.
eszköz a lelki világba, 4.24; 6. 1 5 .
az érzékekért végezve állandósítja a test
cserét, 5.2.
az érzékekért végezve visszahatást idéz
elö, 2.38.
egyedül a Kr�i:ia-tudatban kedvezö, 2.49;

6.4 1 .

az eredményeit fel kell adni, 4.20; S . 1 2;
18.2.
a felemelkedésért és a degradálódásért,

5.15.
a feltételekhez kötött lélek kétfélével ren
delkezik, 9.30.
a gyümölcseiröl való lemondás felszabadulást eredményez, S.3.
a három kötöerö szerint, 2.45; 7 . 1 2.
a három Vi�i;iu kiterjedés irányítja, 7.4.
ismert azoknak, akik Kr�i;iánál keresnek
menedéket, 7.29.
Janaka által, példaként végzett, 3.20.
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Tett
a kezdők vissza akarnak vonulni tőle,

4. 1 5 .

kötelességként végzett, 18.6.

Transzcendentalisták
felette állnak a rituális elveknek, 6.44.
három osztálya, 4; 22; 6.40.
irányítják érzékeiket és tetteiket, 5. 20-

23; 5 . 1 0; 6.40.

a Knr;ia-tudatban az abszolút síkon,

2. 1 8 ; 2.4 1 ; 5 . 1 2.
Knr:ia-tudatban, 2.38; 2.40; 3.27; 4. 1 8.

Knr;ián kellene meditálniuk, 6. 10.

lehetetlen feladni, 1 8. 1 1 .

megértik a lélekvándorlást, 1 5 . 1 1 .

a lélek nem teremti, 5 . 1 4.

még a legnagyobbak i s elbukhatnak,

meghiúsul önmegvalósítás nélkül, 2.29.

nem tesznek különbséget a kasztok és a

meghatározza a test fajtáját, 39.

leírásuk, 5.24.

2.60.

fajok között, 5 . 1 8.

megszűnik a yogát elérve, 6.4.

megtisztított, mint bhakti, 27.
megváltoztatható, 26.

nem semmisülnek meg, 6.40.
nincs okuk aggodalomra, még ha elbuk
nak is, 6.40.

mindenegyiknek a Paramatma az elindí
tója, 1 5 . 1 5 .

azom-ot vibrálják az áldozatnál, 1 7.24.

mindegyiket a test hajtja végre, 1 3 .2;

perszonalisták és imperszonalisták, 1 2. l ;

13.30.
mint az élőlény igazi élete, 6.20-23.
sadclcclra, megtisztult, 5 . 1 1 .

szent helyeken laknak, 6 . 1 2.
szilárdak az önvalón való meditációban,

sancltana-yoga, 4.42.

sem a bűnöst, sem a jámbort nem fogadja
el Knr;ia, 5 . 1 5 .
siker a lelki elfoglaltságokban való részvétellel, 4.24.

1 2.5.

6.19.
Treta-yuga
a Gltclt akkor mondták el, 4. 1 .

jellemzői é s időtartama, 4. 1 ; 8. 1 7.

Tudás

a születésre és halálra vonatkozólag, 2.27.

alig érdekel valakit, 7.3.
az anyag és a lélek ismerete, 2 . 1 1 ; 7.2.;

a tudás lelkivé teszi, 4.33.

Arjunával közölték, 1 .46; 2.23; 1 8.64.

vallás, gazdasági fejlődés, érzékkielégí

az áldozatot transzcendentálissá teszi,

a szabályozatlan sohasem kedvező, 6.40.

a testté és a léleké, 9. 1 ; 9.2.

tés, felszabadulás, 1 5 . 1 .

a

Vedákban előírt, 3 . 1 5.

Tisztaság

belső és külső, 1 6 . 7.

a démonok mellőzik, 1 6.7.

10.4-5; 10.38.

4.33.

az általa való elégedettség, 6.8.
béket ad, 4.38; 4.39.

a brahmar:ia tulajdonsága, 1 8.42.

a Brahman koncentrált tudás, 1 3 . 1 8 .

isteni tulajdonság, 1 6. 1-3.

a buddhi-yogában elnyerhető, 2.39.

testi önszigor, 1 7. 1 4.

a bűnösöket képessé teszi a szenvedés

Transzcendens

óceánjának átszelélésére, 4.26.

a materialistákat nem érdekli, 6.38.

Ve
dákhoz, 2.42-43.
a dhfra definíciója, 2. 1 3.
felfogása és célja, 2.4 1 ; 2.46; 4.33; 4.35;
6.2; 1 3 .24; 16.24.

a természet kötőerői, 2.45.

felsőbbrendű a vagyon feláldozásánál,

a yogl benne helyezkedik, 6.18.

4.33.
a Felsőlélek felfogásának módja, 1 3.25.

az áldozatban jelen van, 3 . 1 5 .
a benne elhelyezkedő jelei, 5.20.

forma nélküli, túl az anyagon, 7. 7 .
a kötetlen munka keleolvad, 4.23.

Transzcendentalisták
a családjában való születés ritka, 6.42.
egyedül, magányos helyen kell élniük,

6.10.
elérik Isten birodalmát, 6. 1 5 .
a fejlettek jellemzői, 1 8.5 1 -53.

a csekélytudásúak ragaszkodnak a

felszabadulást hoz, 2.6; 2. 1 4; 4.9; 4.38.
fenséges és tiszta, 4.38; 9.2.
a Gltáé páratlan, 30; 1 . 1 ; 4. 1 .
a gyülmölcsöző tettet felégeti, 4 . 1 9; 4.3 7.
a három kötöeröben, 1 4.2- 1 8.

Tárgymutató
Tudás
haszontalan, ha az önzes megmarad, 6.2.
fontosabb a vallásnál, 2. 1 1 .
jöanam e s vijöanam, 3.4 1 .
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Tudás
meg kell fontolni, 1 8.63.
megszerzesehez az erzekek irányítása es

ajrU.na nem elegendő a felszabaduláshoz,

megtisztulás szükseges, 2.6; 3. 14;
2.58; 7. 1 7.
a Negyedik Fejezet témája, 4. 1-43.

a jóság minősegeben fejlődik ki, 14.6;

nem szabad elmagyarázni azoknak, akik

5 . 2.

nem vegeznek tapasyát es nem

1 4 . 1 7 ; 1 8.20.

kapui mindenki előtt nyitva állnak, 46.
a kej elfátyolozza es lerombolja, 3.40-4 1 .

odaadóak, 18.67.
a negy tökeletlenseggel rendelkező nem
nyújthat, 30; 6.32.

a ketely lerombolója, 4.41 -42; 5 . 1 7.
a Kilencedik Fejezet témája a legbizal

az

Kr�r:ia az elteterő, 1 0.22.

az

masabb, 9. 1-34.

Kr�r:ia fensegenek ismerete, 4.35; 1 0.4-5;

10.7.

Kr�r:ia ismeri a múltat, jelent es jövőt,

7.26.
Kr�r:ia a tárgya, 7 . 1 ; 9.17; 1 8.65.
Kr�r:ia teremti, 10.4-5; 1 5 . 1 5 .
Kr�r:iában e s a lelki tanítómesterben való
hit által feltárul, 6.47.
Kr�r:iával es az önvalóval kapcsolatos,
4.43; 1 3.3.

1 3. 1 9.

önvaló felfogását es elvezetét adja,

4.38; 9.2; 14.2.

a Paramatma a tudás, a tudás tárgya es a
celja, 1 3. 1 8.

Kr�r:ia, a halál időpontjában uralkodó elv
ismerete, 7.30.

odaadó szolgálat megertese,

reszletes alkotóelmei, 1 3.8-12.
a szenvedely kötőerejeben, 1 8.22.

a színlelőke es ateistáke, 3.6; 9.12.

sankhya filozófia, 2.1 1 -38.
a sötétseg kötőerejeben, 1 8.22.

sruti, hallás, 1 5 . 1 9.
a tettekre utaló, 2.2 1 ; 2.29; 5 .2; 5.29.
tökeletes, mikor az ember nem ragasz-

Kr�r:iát senki sem ismeri, 7.26.

kodik es vágy nelküli, 2.57; 4.19.
a tudatlanság befedi, 2. 1 6; 5 . 1 5 .

a jóság minősegeben levő test kapuit

a tudatlanság sötétseget elüző lámpa,

megvilágítja, 1 4. 1 1 .
a látásmódot egyenlőve teszi, 5 . 1 8.

a lelekvándorlás megertesehez, 2. 1 3 ;

1 5 . 1 0.

a lelki tanítómester a tanítványi láncon
keresztül közli, 30; 1 .43; 4.34;

5 . 1 6; 7.2.

materialista, 2.8; 3.33; 6.8; 9.2.

meditációvá fejlődik, 1 2 . 1 2.

a meghódolásra utaló, 2.9; 5 . 1 6; 6.46;

7 . 1 9.
megszerzesere nem szükseges külön erőfeszítest tenni, 2.39.

megtisztít es a szeretethez vezet, 4 . 1 0.
megvalósítás, 2.7 1 ; 6.38.
mindene, 7 .2; 8.9.
mindent feltár, mint a napfeny, 5 . 1 6.

1 0. 1 1 .

a tüzhöz hasonlítják, 4. 1 9; 4.37.
a vallás tökeletessege, örök es örömteli,

9.2.

Vedák szándekát vegre kell hajtani,
2.46.
a Vedikus Irodalomra utaló, 29-30; 4.28;
2.40.
viprascit, a telekkel kapcsolatban, 2.20;
2.4 1 .
a yoga ismerete, 2.39-72.
a

Tudat
anyagiból lelkive való átalakítása, 3. 1 7;

4.24.

áthatja a testet, 2. 17; 1 3.34.
a beke alapja, 2.66.

a bhaktáe tiszta, 5. 7.

a minőseg megegyezik, a mennyiseg kü-

definíciója, 27.

a miszticizmus erett gyümölcse, 4.38.
a munka beleolvad, 4.23; 4.33.

az

lönbözik, 5 . 3.

müvelese isteni tulajdonság, 16. 1-3.
müveleset tanácsolják, 1 2. 1 2.

az
az

emberi test korlátozza, 2 . 1 7.

elölenye torzultan tükröződik, 26.
ertelem kepviseli, 16.3.

a felsöbbrendü í z tapasztalása esetén
megszilárdul, 2.59.
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Tudat
az isteniben az ember tudja, hogy nem
tesz semmit, S.8-9.
a kéj és a kötöerök elhomályosítják, 3.38;
3.39; 1 5.9.
Kn i;iáét az anyag sohasem befolyásolja,
1026
Knr;iával összekapcsolva, 26; 2.61; 4 . 1 5 .
a legfelsöbb é s a z anyagi közti különbség,
2.20; 1 3.34.
a lélekismertetöjele, 25; 2 . 1 7; 2.20; 2.25;
1 3.34.
meghatározza az anyagi testet, 1 5 .9.
nem származhat az anyagból, 24-25;
10.22.
a Tizenharmadik Fejezet témája, 1 3. 1 35.
a yogában az Abszolúttal összekapcso
lódik, 6.46.
Tudatlanság
akadályozza az önmegvalósítást, 4.40;
1 6. 1-3.
az állatok közötti születéshez vezet,
14.IS.

az alvással egyenlö, 1 .24.
Arjuna legyözte, 1 .24.
a bűn, a fogság és a szenvedés oka, 4. 3 1 ;
4.38; 5 . 1 4.
démoni, 1 6.4; 1 6. 1 3- 1 5 ; 1 6 .24.
az ember magát hiszi a cselekvönek,
3.27.
az engedetlent erre ítélik, 3.32.
az eredményekhez való ragaszkodás,
2.42-43; 3.2S.
az élölényt csapdába ejti, 5 . 1 6.
a felsöbb és alacsonyabb szintű természet
oka, 1 3.5.
félrevezetö a lélek és a Felsölélek azono
sításában, 2.29.
a Gltd , az odaadás és a guru eloszlatja,
2. 16; 2.50; 4.43; 7 . 1 ; 1 0. 1 1 - 1 3 ;
1 5 . 20; 1 8.72.
haragként nyilvánul meg, 3.37.
hatására az ember Kr�i;iát teszi felelössé,
5.15.
a jele a kéj, 3. 39.
a kesergés a tudatlanság jele, 2. 1 .
a kötelességet feladják a benne lévök,
2.32; 1 8.7.
a kötöereje szerinti tudás, 18.22.
a kötöerejében lévök szellemeket imád
nak, 17.4.

Tudatlanság
a kötöerejében lévö vezeklés, 17 . 1 9.
a kötöerö hatásai, 1 4.8; 1 4. 1 3 .
Kr�i;ia energiájának megnyilvánulása,
7.12.

Kr�i;ia nem hajlamos rá, 5 . 1 6.
Kr�i;ia nem-ismereteként definiált, 4.9.
legutolsó kelepcéje, 5 . 1 6.
a lelki tanítómester elűzi, 5 . 1 6.
megtéveszt és befedi a tudást, S . I S .
miatta az ember megpróbál a világhoz
igazodni, 2.5 1 .
mindenkit tigrisként követ, 23.
minden feltételekhez kötött élölény benne
születik meg, 18 .22.
négy jele, 3 . 29.
néha legyözi a jóságot és a szenvedélyt,
14.10.

az óceánjából való kimentés, 2. 1 .
a pokolbolygók a kötöerejében lévök rendeltetési helye, 1 4 . 1 8.
Siva a tamo-gu1Ja inkarnációja, 7 . 1 4.
szerinti dolgozó, 18.28.
szerinti adományozás, 17 .22.
szerinti áldozat, 17 . 1 3.
szerinti boldogság, 1 8.39.
szerinti elszántság, 1 8.3S.
szerinti élelem, 1 7 .8- 1 0.
szerinti lemondás, 1 8.7.
szerinti tettek, 1 4. 1 3; 14. 1 6; 1 8.2S.
teret ad a kételyeknek, 4.42.
a természet kötöereje, 23-24.
a testet az önvalónak gondolni, 3.29.
tévedést okoz és örületben, lustaságban,
alvásban végzödik, 6 . 1 6; 14.8-9;
1 4. 1 3 ; 14.17.

a tudás lerombolja, 4.35; 5 . 1 6; 6.5.
Tűz
a Brahmannak benne áldoznak, 4.2S.
az élölényhez hasonlítják, 3.38.
füsttel befedve a munkához hasonlítják,
1 8.48.

halál a hatásának ideje alatt, 8.24.
idövel mindent elpusztít, 10.33.
a kéjt hozzá hasonlítják, 3.39.
Kr�r;ia, 9.16.
Kr�i;ia az emésztésé, I S. 1 4.
Kr�i;ia höje, 7 .9.
Kr�i;ia kegyének bizonyítéka, 1 5 . 1 2.
Kr�i;ia mint Agni, 10.23.
a legfelsöbb hajlékot nem tűz világítja,
l S.6.

Tárgymutató
Tüz
léteznek benne élőlények, 1 4.4.
a mesterkélt sannyaslk mellőzik a tűzáldozatot, 6. 1 .
a nyolc különálló energia egyike, 7.4.
az öt nagy elem egyike, 1 3.6-7.
a levegőből ered, abból pedig a víz ered,
2.28.
ragyogása Kr�r:tából ered, 1 5 . 1 2.
szükséges az emésztéshez, 7 .9.
a tudásé kiégeti az anyagi visszahatá
sokat, 4.37.
az univerzális formát tűznek szólítják,
1 1 .39.

u
Univerzális Forma
adhidaivatam , 8.4.
Arjuna fél tőle, 1 1 .54.
Arjuna hódolatát ajánlja neki, 1 1 . 1 4-3 1 .
A rjuna látni akarta, 1 1 . 3 .
Arjuna látta először, 1 1 .47.
a belső energia mutatta meg, 1 1 .47.
a bhakták, a félistenek és Vyasa látták,
1 1 .22-23;, l l .47; 1 1 .48; 1 8.77.
a bolygókat az ökle tartja, 1 5 . 1 3.
csak lelki szemmel pillantható meg, 1 1 .8.
feltárja a Kuruk�etrán harcoló katonák
halálát, 1 1 .27; 1 1 .32-34; 1 1 .49.
a bhakták nem vágynak a látására, 1 1 .5;
1 1 .48; 1 1 .54.
a hamis inkarnációk elriasztására mutat
ták meg, 1 1 .3; 1 1 .54.
határtalan formákat, hasakat, szájakat,
szemeket tartalmaz, 1 1 . 1 6.
ideiglenes, 1 1 .5; 1 1 .54.
az imperszonalisták nem látják, 1 1 .48.
Kr�r:iának nem az eredeti formája, 1 1 .54.
Kr�r:iát imádják t>enne, 1 1 . 34.
mindent egyszerre feltár, 1 1 .6-7.
a Naphoz hasonlítják, 1 1 . 1 2; 1 1 . 1 7;
1 1 .47.
az összes bolygórendszer lakosát meg
zavarja, 1 1 .20.
Sanjaya is látta, 1 8. 77.
a Vedák tanulmányozásával, áldozatok
kal vagy adományozással nem
látható, 1 1 .48.
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Univerzális Forma
végtelen szemeket, szájakat, öltözékeket,
díszeket tár fel, 1 1 . 1 0-1 1 .
Upani$adok
a Bhagavad-gltá alapja, 2.29.
engedelmeskedni kell nekik, 7.3.
eszköz az imperszonalista megvalósításhoz, 1 2.5.
a Kr�r:ia-tudatos felülmúlja, 2.52.
a Legfelsőbb dicsőségét ünneplik, 1 5 . 1 5 .
leírják Caitanyát, 4.8.
megerősitik a lélek örökkévalóságát és
egyéniségét, 2. 1 3.
tanulmányozásuk áldozat, 4.28; 1 1 .48.
a transzcendentális élet kezdete, 2.45.
utasításait lehetetlen végrehajtani e korban, 2.46.
Utánzás
Kr�r:táé nem ajánlott, 3.24.
mások kötelességét veszélyes, 3.35.
Űr
Kr�r:ia különbözik tőle, 9.5.
Kr�r:ia mindent-áthatóságához hasonlít
ják, 9.6.
Kr�r:ia szétterjed benne, 1 1 .20.
a szél és a kozmosz benne nyugszik, 9.6.

v
Vágyak
akadály az Istenséghez visszavezető ú
ton, 7.22.
aki mentes tőlük, alkalmas a felszabadu
lásra, S .26.
az anyagi világ banjanfája bennük tükröződik, 1 5 . 1 .
áradatát folyóhoz hasonlítják, 2.70.
a bhaktáké megegyezik Kr�r:táéval, 4.2 1 .
a Brahman megvalósított túlhalad rajtuk,
6.27; 1 8.54.
a démonoké telhetetlen, 1 6. 10; 1 6 . 1 1 - 1 2.
életjelek, 1 3 .6-7.
az élőlényeket legyőzik, 7 .27.
eltürésük esetén békét és boldogságot ér
nek el, 2.70; 2.7 1 ; 5.23.
az érzékek a kielégítés eszköze, 1 3. 2 1 .
az érzékszerveken való meditálásból fa
kadnak, 2.62.
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Vaisya

Vágyak
a feltételekhez kötés finom formája,

5 . 1 5.

a kötőerök szerinti munka különbözteti

a feltételekhez kötött lelkek legnagyobb

3.43.

ellensége,

meg, 1 8.41 .
munkája, 1 8.44.

1 6.3.
42; 4. 1 3.

a félistenek iránti meghódolás oka, 7.20.

ne foglalkozzon feketepiaccal,

a gyümölcsözö cselekedetek irántiaknak

a társadalmi rend osztálya,

olyan mély a gyökere, hogy

nagyon nehéz legyözni öket, 5.26.
haragot termelnek, izgatják az elmét, a

5.23.

szemet és a mellkast,

a tudatlanság és a szenvedély kötőerejé
ben,

7. 1 3 .

Vallás
Arjunának azt tanácsolták, hogy áldozza

a kielégitésükre való tettek, 1 8.24.

fel a testét érte,

2. 1 8 .

Arjuna érvei ezen alapszanak, 2.8.
a brahmai;ia tulajdonsága, 1 8 .42.

KrHta nem avatkozik bele az élölényeké
be, 5 . 1 5 .
Kfg1a teljesiti, 5 . 1 5; 7.2 1 ; 9.24.

a démonok káromolják,

a Kr�i:ia-tudat elűzi,

elvei a harc legjobb oka,

5.29; 7.20.

2.55; 2.7 1 ; 5 . 1 5;

1 6 . 1 8.
2. 3 1 .

elvei képessé teszik a jó népességet az

2.6 1 .

tette össze a sajátjáit,

2.55.
2. 7 1 .

1 .40.
2. 1 4.

uralkodásra,

Maharaja Ambart�a Kr�i;iáéval egyez-

elveit követni kell,

3.3.

mesterkélten nem lehet megállitani,

filozófia nélkül fanatizmus,

minöségét meg kell változtatni,

a gyümölcsözö cselekedet eredménye,

a nyereség irántiakat nem bátorítják,

a szenvedély alapja és jele, 14.7; 14.8.

1 3. 2 1 ; 1 3.22; 1 3.30-3 1 .

a yoga kiküszöböli, 5 .27-28; 6.4; 6.10;

6.18; 6.24.
Vagyon
az

anyagi lét problémáit nem ellensú
lyozhatja,

2.8.

a Kr�i:ia elötti meghódoláshoz fel kell

1 8.66.
santitana-dharmától, 3 2-

adni mindegyiket,

6. 1 .

Caitanya nem akar gyűjteni,

a démonok illegális módon szerzik be,

16. 1 1 - 1 2.
a démonok nem tudnak okairól, 16. 1 6.
a démonokat vonzza, 1 6 . 1 0; 1 6 . 1 3 - 1 7 .
a kanna eredménye, 1 6. 1 6.
a természet egy pillanat alatt megsemmi
sítheti,

4. 7 .
1 7 .3.
a z idö és körülmények alapján, 4. 7.
Isten nélkül nincs, 7 . 1 5 _
Kr�i:ia a fenntartója, 1 1 . 1 8 .
Kr�i:ia alapitotta, 1 . 1 ; 3.23; 4.7; 4.8;
4. 1 6; 4.34.
a hit különféle fajtáiból fejlödik ki,

spekulációból erednek, 2.55.
a test okozója,

1 8.34.

hanyatlásakor Kr�i:ia megjelenik,

3.30; 5.3.

2.8.

VaibhtI#kák

2.26.
2.26.

különbözik a

33.

4.3 1 .
1 3 .8- 1 2.
nem olyan fontos, mint a tudás, 2. 1 1 .
megoldja a gazdasági problémákat,
néhányan hírnévért követik,

a szenvedélyes félrevezeti az embert,

1 8.3 1 .

a tudás a tökéletessége, 9 .2.
a tudatlanság kötőerejében vallástalan

Arjuna elutasitja elméletüket,
materialista lélek-elméletük,

a

ságnak tekintik, 1 8.32.
Vedákban található elvei, 4.7.

Vallástalanság
Vai�i;iava
az

a családi tradíciók megsemmisülésének

egyetlen képzett lelki tanitómester,

2.8.

a belsö energiát imádja,
hódolatnyilvánitás neki,

1 8.46.
1 8.

a sannyasr összehasonlltása a mayavadr
sannyasrval,

5 .6.

Vaisya
elérheti a Legfelsöbbet, 9.32.

eredménye,

1 .39.

fokozódásakor Kr�i:ia alászáll, 4.7.
az

idös családtagok halálával kezdödik,

1 .39.

megrontja a nöket, 1 .40.
Valóság
a démonok tagadják, 1 6.8.
mint Brahman, Paramatma és Bhagavan,

5. 1 7.

Tárgymutató
Valóság
örökkévalóságát megerősítik, 2.16.
paratattva , legfelsöbb, 5 . 1 7 .
VAnaprastha
az erdöben szigorú önszigort végez, 8.28.
a házasélet után fogadják el, 1 6 . 1 -3 .
a z önmegvalósítást segíti, 4.26.
Van;ia
a brAhma.Qa a lelki tanítómester, 1 6. 1-3.
ideiglenes, 7 . 1 3.
a kötöerők szerinti munka különbözteti
meg, 1 8.41; 1 8.42-44.
Kr�i:ia teremtette, 4.13.
a lelki tanítómester az alsóbb kasztokból
is jöhet, 2.8.
mindegyik elérheti Kr�i:iát, 46.
a munkának az ember természete szerin
tinek kell lennie, 1 8.4 7.
az odaadó szolgálatban nincs megkülön
böztetés, 9. 3 2.
a természet kötóerői szerint, 7 . 1 3; 9.30.
Var�a-farikara : nemkívánatos népesség,
3.24.
Van;iAsrama
az Asramák fejlödése, 8.28.
a cél Vi�i:iu elérése, 3.7.
a felemelkedés módja, 1 .39; 1 6.22.
kudarca esetén a nök házasságtörésre
adják fejüket, 1 .40.
magasabb vallási elvek, 4.7.
a négy Asrama, 4.26.
az odaadó szolgálat felülmúlja,
8.28.
a sannyAsa nehéz állapot, 2. 1 5 .
a sannyAsI a feje, 1 6 . 1 -3.
Vi�i:iu kielégítéséért, 3.9.
Va�ásrama-dharma
felébreszti a Kr�i:ia-tudatot, 4.42.
nem a társadalom születés szerinti felosztásáért van, 1 6 . 1 -3.
tapasyAért, önszigorért van, 1 6 . 1 -3.
a testi felfogás szintjén, 2. 3 1 .
Vi�i:iu kielégítését célozza, 2.48; 9.24.
Varui:ia
kinevezett tisztviselö, 3. 1 4.
Kr�i:ia, 10.29.
Vasudeva
Kamsa üldözte, 4.8.
Kr�i:ia apja, 1 .25; 2.3.
Kr�i:ia elöször NarAyaQaként jelent meg
elötte, 1 1 .50; 1 1 .5 3 .
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VAsudeva
az Iránta való szeretet felszabaduláshoz
vezet, 5.2.
a jóság minöségében lévök imádják, 17 .4.
Kr�i:ia, 8.8; 8.22; 10.37.
meghódolás elötte, 2.39; 7.20.
minden ok gyökere, 2.4 1 .
a név jelentése, 1 . 1 5.
Vasuk
közülük Kr�i:ia Agni, 1 0.23.
NArAyAnától születtek, 1 0.8.
az univerzális formát csodálkozva szem
lélik, 1 1 .22.
Vedák
az általuk ajánlott áldozatok, 2.42-43;
3 . 1 2; 3. 1 4; 4.32; 9.25.
a banjanfa ismerője ismeri öket is, I S . I .
az elöírt szabályozott tettek, 3.IS.
föleg a három kötöerövel foglalkoznak,
2.4S.

a karakter formálására valók, 8.28.
karma-ká�<!a részének megvitatása,
2.42-43.
Kr�i:ia az om bennük, 7.8.
Kr�i:ia a Sáma-veda , 10.22.
Kr�i:ia eredetileg BrahmAnak mondta el,
4.7.
Kr�i:ia ismeretéért, 2.46; 3 . 1 O; 3 . 26;
9. 1 7; 1 5 . 1 ; I S . I S; 1 6.24.
Kr�i:ia az ismerőjük, I S . I S .
Kr�i:ia képviselöi, 10.32.
Kr�i:ia lélegzéséböl nyilvánultak meg,
3.IS.

Kr�i:ia törvényei, 4.7; 1 8.4.
a Kr�i:ia-tudatú felülmúlja, 2.52.
Kr�i:iát a fenntartónak tartják, 2. 1 2.
Kni:iát a l..egfelsöbb Személyként ünneplik, I S . 1 8.
lehetöséget adnak a felszabadulásra,
4.3 1 .
a lélek megértésének egyetlen eszköze,
2.25 .
a lelket és a Felsölelket két madárhoz
hasonlítják, 2.22.
a lelki tanítómester vezetése alatt kell
tanulmányozni, 8.28; 1 6 . 1-3.
lényegük, 2.46; 3.3 1 ; 9.2; I S . 19; 1 8. 1 .
megerösitik az egyéni lelkek többesszá
mát, 8. 1 2.
megerösítik, hogy Kr�i:ia nem-született,
4.6.
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Függelék

Yoga
l(nr;ia a mestere, 1 8.75.
Kr�r;ia teljes ismeretének eszköze, 7 . 1 .
a Legfelsöbbel való összekapcsolódás
eszköze, 6.3; 6.46.
a létrához hasoolltják, 6.3.
a meditáció, a lélegzésszabályozás mód
ja, 4.26; 5.27-28; 6. 1 1 - 1 2; 8 . 1 0;
8.12.

mesterkélt tartózkodással nem gyakorol
ható, 6. 1 6.
mesterkélt testtartások nem segítenek,
3.43.
a munkával kapcsolatban, 2.39; 2.50.
a nagyvárosokban nem lehetséges, 6. 1 11 2.
nyolcfokú rendszere, 4.28; 6. 1 ; 6.3; 6.6;
6.37; 6.40.
a Paramatma megvalósítása, 6.6; 6 . 1 31 4.
a samadhihoz vezet, 6.20-23.
sanatana-yoga, 4.42.
tökéletesség a Kr�1.1a-tudatban, 2.6 1 ;
6. 1 4- 1 5; 6.4 1 ; 6.47; 7. 1 ; 1 2.2.
tudományát a nap-istennek tanították,
4.1.

ugyanaz, mint a lemondás, 6.2.
a védikus szótár meghatározása, 2.39.
YogI
Arjuoa a sikertelen sorsáról érdeklödött,
6.37.

automatikusan vonzódik a yoga elveihez,
6.44.

csupán a megtisztulás érdekében használja testét, 5.1 1 .
a z egészért dolgozik, 6. l .
a félisteneket imádó, 4.25.
felszabadulása nehéz és ideiglenes, 4.9.
irányltja az érzékeit, 2.58; 5.22-23; 6.2;
6. 1 8 ; 6.20-23.
jobb, mint az aszkéta, az empirikus filo
zófus vagy a gyümölcsözö mun
kás, 6.46.
a kavicsot, követ vagy aranyat egyenlönek látja, 4.8.
közvetve Kr�r;ia-tudatos, 6 . 1 0.
Kr�r;ia adja az eredményt, 4. 1 1 .
Kr�r;iát lgy szólitják, 1 0. 1 7 .
Kr�r;iát imádja, 6.3 1 .
Kr�r;ia-tudat nélkül nem lehet sikeres,
6.36.

Yogl
a kumbhaka-yoga által meghosszabbítja
életét, 4. 29.
mindenki legkomolyabb barátja, 6.32.
minden lényt Kr�r:iában lát és Kr�r:iát látja
minden lényben, 6.29; 6.32.
mindig látja a Paramatmat a szívében,
2.6 1 ; 6.30.
a négy asrama segít a tökéletessé válás
hoz, 4.26.
nem aludhat vagy ehet túl sokat, vagy túl
keveset, 6. 16.
nem értheti meg Kr�1.1át, 7.3.
nem vonzódik a rituális elvekhez, 6.44.
a sikertelen sorsa, 6.41-45.
sok születés után eléri a célt, 6.45.
Syamasuodarára koncentrál, 6.47.
szent helyen lakik, 6. 1 1- 1 2.
a szíolelö, 3.6.
a teste elhagyásának idöpontját ö hatá
rozza meg, 8.24.
tökéletessége a Kr�r:ia-tudatban, 26;
4.25; 6 . 1 5; 6.47.
a tudás kielégíti, 4.8.
útmutató a meditációhoz, 6. 1 1 - 1 2.
(lásd még: Paramatmavadr)
Yudhi�pra
gyözelme biztos, 1 8.78.
igazságos király, 10.27.
megfúija kagylókürtjét, 1 . 1 8.
Yugák
ezernyi Brahma egy nappala, 8. 1 7.
jellemzöik és idötartamuk, 4. 1 ; 8 . 1 7 .

z
Zoomorfizmus: ostoba vezetök imádata,
4. 1 2.
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