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A V Á G Y A K M E G F É K E Z É S É R Ő L . 
RÉSZLET A BHAGAVADGITÁBÓL. 

A Bhagavadgita filozófiai költemény, amely a maga nemében 
páratlan és a világirodalomban egyedülálló, — egyrészt a filozófia 
fogalmának ténylegesen megfelelő, másrészt a legmagasabb költői 
lendülettől áthatott mű, mely a legszebb az ilynemüek között. Ha a 
Bhagavadgitát filozófia költeménynek nevezzük, ez a megjelölés 
tulajdonképpen nem is eléggé meghatározott és kimerítő. Bölcsészet, 
költészet, vallás egybekötve a legmagasabb erkölccsel, itt tényleg 
egyek, mert a Bhagavadgitában nem olyan bölcsészetről van szó, 
mely valamilyen egyirányú tant hirdet, vagy életszeméleietet ad, 
hanem az egész embert átható és megújító hitvallás ez, amely azt 
kívánja, hogy magunkba fogadva átéljük. 

Olyan nagytehetségű, bölcsességgel megáldott nép szellemi ter-
méke, érzelmeinek kisugárzása ez a mü, mely minden más népet 
megelőzve, már korán az élet mélységeinek, igazi mivoltának, lénye-
gének, értelmének kikutatására, kiismerésére törekedett, de nemcsak 
törekedett, hanem egész lényével ennek elérésére szentelte minden 
képességét. Ez a nép az indiai, ahol a bölcsészet vallás és a vallás 
bölcselet volt kezdettől fogva. 

A Bhagavadgitának azért van még különös jelentősége, mert 
az indiai bölcsészetben is új formát és lényeget tár fel az ember előtt, 
mellyel a jámbor (bhakta) hívő a Mindenhatóhoz emelkedik. Ez 
az új lényeg a hitnek szeretettel való egyesítése, a szeretet (bhakti) 
gyakorlása, a jámbor szeretetteljes odaadása Istennek. És az örök 
egy Brahma felfogása, aki minden más nélkül maga az egyetlen 
valóság, az egy Istenben való hit által személyi színezetet nyer itt, s 
tisztelete nem a régi módon, áldozatokkal vagy értelmen és meg-
ismerésen alapuló csendes imádattal történik, hanem az alázatos, 
szeretetteljes odaadás által, a személyes Isten szeretete által, akit 
különböző vallásokban különfélekép tisztelnek és aki minden isteni 
kinyilatkoztatás mögött keresendő. Ezért sokan azt gondolták, hogy 
a Bhagavadgita keresztény hatás alatt jött létre, holott ez a felfogás 
merőben téves, mert a Bhagavadgita a kereszténységnél jóval régebbi 
keletű és magában foglalja az elmélkedéses-elmerüléses gyakorlato-
kat is, melyek a yoga gyakorlat alapját teszik. Nem a kereszténység 
hatása hozta tehát létre a Bhagavadgitát, hanem egy mélyen vallásos 
szellem misztikus közeledése a személyes Isten fogalmához. Egyik 
leghíresebb részlete arról szól, hogy az ember tetteit ne mérlegelje, 
de vágyaitól szabaduljon, Az embernek tevékenykedni, küzdeni kell, 
mert Isten ezt így akarja. «Tedd meg kötelességed! A cselekedeteid 
következményei után ne kérdezősködj.» 

Itt a második énekből a «Magasztos» szólamát közöljük. 
55. Ha valaki összes vágyait, melyek szívében lakoznak, elhagyja, önön-

magában és önönmaga által kielégül, akkor bölcsességre van hivatva. 
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56. Akinek szíve fájdalomban meg nem remeg, aki örömök kívánásaitól 
felszabadult, s a vágyaktól is éppen úgy, mint a félelemtől és harag-
tól, azt bölcsnek nevezik. És az ő belátása meg van alapozva. 

57. Aki a kívánságoknak ellentáll, legyenek bár kellemesek vagy kelle-
metlenek, sem örömet, sem gyülöletet nem érez, annak bölcsessége 
tartós. 

58. És aki érzékeit az érezhető tárgyaktól mind elvonja, miként a teknős 
tagjait behúzza, úgy bölcsessége állhatatos. 

59. A külvilági tárgyak megszűnnek az előtt, aki tartózkodó, csak a 
hajlam marad, de az is eltűnik, aki a Legmagasabbat szemléli 
odaadón. 

60. Még a megváltásra áhítozó szívét is magukkal rántják az erőszakos 
érzékek. 

61. Mindezeket megzabolázva merüljön el áhitatba, aki teljesen Velem 
foglalatoskodik, mert aki érzékeit hatalmába ejti, annak bölcsessége 
tartós. 

62. Abban az emberben, aki külvilági dolgokról gondolkozik, vonzalom 
támad irántuk, a vonzalomból vágy ered, a vágyból harag keletkezik. 

63. A haragból elbódulás, az ámításból zilált emlékezés, az emlékezés 
zavarából az értelem elvesztése sarjad és ha értelmünk elveszett, pusz-
tulnunk kell. 

64. Aki azonban önuralmat gyakorolva, a tárgyakhoz és dolgokhoz elmél-
kedve lép, aki vágyaktól és hajlamoktól mentesen keríti őket hatal-
mába, az békéhez ér el. 

65. Békességben részesül, aki minden kínjától megszabadul, mert annál, 
kinek szíve a békéhez ért el, belátása megszilárdul. 

66. A belátás nem a nem-alázatos tulajdonsága, még kevésbbé lehet nem-
alázatosé az elmélyedés és békességben nem lesz része annak, ki nem 
elmélkedik. De hogyan juthat a békétlennek a boldogság részéül? 

67. Mert akinek szíve az érzékek tévelygéséhez igazodik, annak értelmét 
úgy ragadja el, mint tengeren hajót a szél. 

68. Aki azonban, ó erős karú, érzékeit az érzékek tárgyaitól mindenha 
visszatartja, annak bölcsessége tartós. 

69. Hol éj van minden lényben, ott éber az önuralmat gyakorló, ahol a 
lények ébrednek, ott éj van a megismerő bölcsnél. 

70. Mint ahogy a vizek a tengerbe tódulva szüntelen töltik azt s a tenger 
mégis egyforma marad, úgy kiben összes vágyai feloldódnak, a nyuga-
lomhoz ér, de az sosem, ki szüntelen a kívánságok vetését aratja. 

71. Az az ember, ki a vágyakat illanni hagyja és kívánságok nélkül, ön-
zés és haszonlesés nélkül él tovább, az nyugalomhoz ér. 

72. Ez Brahma állapota, ó ember fia. Aki ezt elérte, többé tévelygésbe már 
nem zuhan és akit a halál így talál, feloldódik Brahmában mind-
örökre. 

Jakabfalvy Dénes. 


