
BHAGAVADGĪTĀ (sanskr. — Pieśń Pana lub Gı̄tā Pieśń [par excellence]) — ano-
nimowy indyjski poemat religijno-filozoficzny, pochodzący prawdopodobnie
z I–II w. po Chr. (R. Garbe — II w. przed Chr.; Radhakrishnan — V w. przed
Chr.), w siedmiuset czterowierszach, podzielonych na osiemnaście rozdziałów
(lekcji), wchodzący w skład VI księgi Mahābhāraty; najpopularniejszy indyjski
tekst religijny i filozoficzny zarazem.

Treść poematu: przed rozpoczęciem bratobójczej bitwy między Kauravami
i Pan. d. avami, jeden z rodu Pan. d. avów, Arjuna, zwraca się do swego przyjaciela
i woźnicy rydwanu, Kr.s.n. y, ze swymi wątpliwościami dotyczącymi zabijania,
i zostaje pouczony o rycerskim obowiązku podjęcia słusznej walki, w której
może co najwyżej zginąć ciało, gdyż dusza (ātman) jest wieczna i nieśmiertelna.
Dialog ten staje się pretekstem do wyłożenia przez Kr.s.n. ę wielu nauk na temat
prawd ostatecznych i rzeczywistości absolutnej, w trakcie których sam objawia
się jako wcielenie Najwyższego Boga, zw. imieniem Vis.n. u (B., 10–11).

B. zawiera charakterystyczną dla hinduizmu syntezę (zrzeszającą, nie
sumującą) nauk etycznych, metafizycznych i soteriologicznych wielu indyjskich
szkół filozoficznych (darśan), niekoniecznie spójną i niesystematyczną, bo często
przedstawiającą te same zagadnienia w kolejnych lekcjach, z coraz to innego
(wyższego) punktu widzenia (jest to jedną z przyczyn popularności tego tekstu
w Indiach). Każda z lekcji (włącznie ze „smutkiem Arjuny”) zw. jest yogą,
czyli drogą samodoskonalenia, prowadzącą do wyzwolenia, zaś samą siebie B.
zwie upanis.adą, czyli kanonicznym tekstem vedyjskim mówiącym o poznaniu
duszy i Boga oraz o wyzwoleniu z kręgu narodzin i śmierci (saṁsāra).
Reinkarnacja i prawo karmana, choć zgodnie z ogólnoindyjskim obrazem
świata przyjmowane za pewnik, są tu objaśniane szczegółowo, a przedstawiona
koncepcja wyzwolenia (moks.a) ma cechy synkretyzujące: każdy otrzyma taką
nagrodę pośmiertną, w jaką wierzył (B., 9, 25), ale najwyższą nagrodą jest
zespolenie z Bogiem.

B. przedstawia najpierw drogę poznania (jñānamārga), czyli poglądy
sākhyi (dualizm purus.y i świata złożonego z trzech gun. .), zreinterpretowane
w duchu monizmu panenteistycznego, oraz vedāntyczną teorię tożsamości
duszy indywidualnej i absolutu (ātman-brahman). Kolejne lekcje to omówienie
drogi czynu (karmamārga), zgodnej z powinnością własnego stanu (svadharma),
choćby nawet najtrudniejszej, ale wykonywanej bezinteresownie (bez oglądania
się na owoce), oraz drogi zaniechania czynu (saṁnyāsa), poprzez uwolnienie
się z więzów namiętności i pogrążenie w kontemplacji yogicznej (dhyāna).
Sprzeczność wyjaśniana jest jako pozorna — bezinteresowny czyn i opanowanie
zmysłów w yodze są tym samym. Omawianie zagadnienia prawości (dharma)
i nieprawości (adharma) prowadzi do wyjaśnienia roli wcieleń Boga (avatara)
w świecie, dla podtrzymania dharmy. Wreszcie przedstawiona jest droga miłości
do Boga (bhakti) jako źródła wszelkiej prawości. Należy być jednakowym dla
przyjaciół i wrogów, zwracając swe serce ku Bogu, a każdy akt uwielbienia
skierowany ku dowolnemu bóstwu, faktycznie skierowany jest ku Kr.s.n. ie, gdyż
wszystkie są jego aspektami. Kr.s.n. a jest zarazem nieosobowym Absolutem
i osobowym Bogiem; rozróżnianie między tymi aspektami pozbawione jest
głębszego sensu, gdy chodzi o wyzwolenie. Droga bezinteresownego czynu
zostaje wskazana jako najwyższa, gdyż upodabnia człowieka do Absolutu, który
też bezinteresownie działa w świecie.
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B. uznana została w Indiach za tekst święty (objawiony). Zwolennicy
vedānty zaliczają ją do „trojakiej podstawy” nauki ich szkoły, dlatego była często
komentowana w tej szkole, poczynając od Śaṅkary, a także przez filozofów
z innych szkół, aż po myślicieli współczesnych.
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