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Összefoglaló: "Minden lélek potenciálisan isteni. A cél az, hogy ezt a bennünk rejlő isteniséget a 

természet külső és belső irányításával megnyilvánítsuk."1 
 
Szvámí Vivekananda megpróbálta ezt a védikus filozófiát a tömegekhez eljuttatni. Úgy vélte, hogy az első lépés 

az erő megszerzéséhez az upanisadok fenntartása és az önmagunkban való hit. Szvámí Vivekananda a 19th. 

századi indiai spirituális megújulás egyik kulcsfigurája volt. Általában a politikához nem kötődő spirituális 

vezetőnek tartották. Mégis ő volt az első indiai hazafi, aki a brit kormány elleni forradalmárok politikai 

ideológiáját inspirálta. Bár Vivekananda soha nem vett részt a szűkebb értelemben vett politikában, de 

ideológiái, írásai és beszédei erősen befolyásolták India modern társadalmi-politikai kereteinek kialakulását. 

Vivekananda eszméi a társadalmi és nemzeti élet szinte minden aspektusára kiterjednek, beleértve a 

nacionalizmust, a tömegoktatást, a szekularizmust, a kasztok felszámolását, a nők szerepének erősítését stb. 

Mindezeket az eszméket később a preambulumban és az alapvető jogok fejezetében foglalták össze. Az indiai 

alkotmány alkotóira nagy hatással voltak Vivekananda beszédei és írásai. Az Alkotmányozó Gyűlés tagjai 

többször is megemlítették Vivekanandát, amikor az alkotmány új rendelkezéseiről vitáztak, különösen a 

preambulum és az alapvető jogok mögött meghúzódó filozófia alátámasztására. Hasonlóképpen a Legfelsőbb 

Bíróság számos ítéletében Vivekananda eszméit követte céljai elérése érdekében. Így e cikk célja az lesz, hogy 

megállapítsa Vivekananda eszméinek jelentőségét az indiai alkotmányfilozófia kialakításában. 

 
 
 
 
 
BEVEZETÉS: 

"Én vagyok a lélek, engem a kard nem tud elvágni, sem a fegyverek átütni, engem a tűz nem 

tud elégetni, engem a levegő nem tud kiszárítani, én vagyok a mindenható, én vagyok a 

mindentudó."2 

"Mindentudó", ezek az örökké isteni szavak, amelyeket Swami Vivekananda mondott, aki a 

hétköznapi tömegeknek ajándékozta a vedantikus filozófia kincseit. Szvámiji szerint a belső 

erő megszerzéséhez és az önhit mélyreható elemzéséhez a kezdeti lépés, amit megtehetünk, 

hogy 
 

1Swami Vivekananda, A bölcsesség gyöngyszemei; 37. o. & (179RKM Institute of Culture, Kolkata; szerk11th., 
2007). 
2Ibid. 199 
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az upanisadok filozófiai felfogásának fenntartása. Szvámi Vivekananda a 19th. századi indiai 

spirituális megújulás egyik kulcsfigurája volt. Általában a politikához nem kötődő spirituális 

vezetőnek tartották. Mégis ő volt az első indiai hazafi, aki a brit kormány elleni 

forradalmárok politikai ideológiáját inspirálta. Bár Vivekananda soha nem vett részt a 

szűkebb értelemben3 vett politikában, de ez nem jelenti azt, hogy nem voltak politikai 

ideológiái. 1897 februárjában a Madras Times-ban megjelent cikkében azt mondta -- "A nagy 

nemzeti bűn a tömegek elhanyagolása, és ez bukásunk egyik oka. Semmiféle politika nem 

érne semmit, amíg az indiai tömegek ismét jól képzettek, jól tápláltak és jól gondoskodnak 

róluk".4 Ez a kijelentés világosan meghatározza politikai ideológiáját. Elképzelései, írásai és 

beszédei erősen befolyásolták India modern társadalmi-politikai kereteinek kialakulását. 

Vivekananda eszméi a társadalmi-politikai fejlődés szinte minden aspektusát lefedik. 

Összeállíthatunk egy listát, amelyről Vivekananda újra és újra nyilatkozott: - i. A 

nacionalizmus erősítése ii. A vedantista oktatási rendszer megvalósítása. iii. A társadalmi 

igazságosság és az esélyegyenlőség rendszerének megvalósítása. iv. Lépések a szocializmus 

felé, különösen a spirituális szocializmus koncepciójának megvalósítása. v. A peremre szorult 

osztályok (dalitok és érinthetetlenek) fejlesztése ésszerű osztályozással. vii. Lépések a 

szekularizmus felé. 

Mindezek a gondolatok hasonlóak a preambulumban és az alapvető jogokról szóló fejezetben 

foglaltakhoz. Az indiai alkotmány alkotóira nagy hatással voltak Vivekananda beszédei és 

írásai. Ezért Vivekananda filozófiáját is beépítették az indiai alkotmány megalkotásakor. Az 

Alkotmányozó Gyűlés tagjai többször is megemlítették Vivekanandát, amikor az alkotmány 

új rendelkezéseiről vitáztak, különösen a preambulum és az alapvető jogok mögött álló 

filozófia alátámasztására. 
 
 
 
 

31894. szeptember 27-én, Alasinga Perumalnak írt levelében Szvámí Vivekananda azt írta: ". . . Nem vagyok 
politikus vagy politikai agitátor. Csak a Lélekkel törődöm - ha ez rendben van, minden magától rendbe jön. 
Ezért figyelmeztetned kell a kalkuttai embereket, hogy soha ne tulajdonítsanak politikai jelentőséget hamisan 
egyetlenegyszer sem az én 
írások vagy mondások. Micsoda ostobaság... Hallottam, hogy Kali Charan Banerji tiszteletes egy keresztény 
misszionáriusoknak tartott előadásában azt mondta, hogy én egy politikai küldött vagyok. Ha ez nyilvánosan 
elhangzott, akkor nyilvánosan kérje meg a Babut, hogy írjak bármelyik kalkuttai lapnak, és bizonyítsa be, vagy 
vonja vissza ostoba állítását. Ez az ő trükkjük! Mondtam néhány kemény szót, amikor őszintén kritizáltam a 
keresztény kormányokat általában, de ez nem jelenti azt, hogy érdekelne a politika vagy ilyesmi, vagy hogy 
bármi közöm lenne hozzá. Akik nagyon nagyszerűnek tartják, hogy ezekből az előadásokból részleteket 
nyomtatnak ki, és be akarják bizonyítani, hogy politikai prédikátor vagyok, azoknak azt mondom: "Mentsetek 
meg a barátaimtól". Szvámí Vivekananda; Szvámí Vivekananda összes művei; V. kötet, Episztolák - Első 
sorozat; elérhető a 
https://en.wikisource.org/wiki/The_Complete_Works_of_Swami_Vivekananda/Volume_5/Epistles_- oldalon. 
_First_Series/XVII_Alasinga(látogatott: 01.03.2017) 
4Ibid.; Interjúk. 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Complete_Works_of_Swami_Vivekananda
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Ebben a cikkben megpróbáljuk megállapítani, hogy az Alkotmány alkotóira mélyen hatottak 

Vivekananda társadalmi-politikai gondolatai. Az alkotmányos fejlemények még ebben az 

évszázadban21st is széles körben az ő gondolatain alapulnak. A Legfelsőbb Bíróság bírái az új 

alkotmányfilozófiák kidolgozása során gyakran idézték Vivekanandát ítéleteik 

alátámasztására. Ezek az ítéletek a különböző alkotmányos jogokkal és az indiai alkotmány 

preambuluma szerinti nemes irányelvekkel kapcsolatos témák széles körét ölelik fel. 

Ezért ebben a cikkben a végső célunk az lesz, hogy megállapítsuk Vivekananda eszméinek 

jelentőségét az indiai alkotmányfilozófia fejlődésében. 

 
 

A MAGASABB ÉLETFILOZÓFIÁK FELÉ: NARENDRANATH-TÓL 
VIVEKANANDÁIG: 

A 19th. század a reneszánsz hajnalát hozta Bengáliában. Olyan kiválóságok, mint Rammohan 

Roy, Debendranath Tagore, Iswar Chandra vidhyasagar új elképzeléseket vezettek be a 

társadalmi reformokról. Nyíltan tiltakozni kezdtek a korabeli társadalom szociális bűnei ellen. 

Rammohan Roy, akit az "új India prófétájának" tartottak, a szabadság, egyenlőség és 

testvériség szellemét 5vezette be vallási és társadalmi reformjaiban6, és az oktatás 

modernizálása, az olyan társadalmi gonoszságok eltörlése mellett érvelt, mint a szati, a 

gyermekházasság stb. mellett. Vidhyasagar viszont erőteljesen agitált az özvegyházasság 

rendszerének elfogadása mellett a korabeli bengáli társadalomban. Az ő forradalmi 

vívmányaik befolyásolták az 1829. évi szati-tilalmi törvény vagy az 1856. évi hindu 

özvegyek újraházasodásáról szóló törvény elfogadását. A 19th. század elejének mindezek a 

társadalmi-politikai mozgalmai olyan légkört teremtettek, amelyben egy olyan hős 

születhetett, mint Szvámí Vivekananda, és elődeinek mindezek a vallási és társadalmi 

reformokra vonatkozó liberális és forradalmi elképzelései arra inspirálták a fiatal 

Narendranathot, hogy kialakítsa saját ideológiáját. Így ezeknek a nagyszerű 

személyiségeknek a tanításai mély hatást gyakoroltak Vivekananda filozófiájára. Ő maga úgy 

jellemezte Rammohan Roy-t, mint az első embert, aki a modern időkben bevezette a 

dinamizmus szellemét az indiai társadalomba. 

Narendranath egyrészt fiatal korában kezdte tanulmányozni a nyugati filozófusokat, mint 

David Hume, Kant, Hegel, Comte, J.S. Mill, Charles Darwin, és lenyűgözte Herbert Spencer 

evolucionizmusa, másrészt kapcsolatba került Ramakrishna Devvel. 
 
 

5Dr. Bhupendranath Datta; Swami Vivekananda: Nababharat Publishers; Calcutta Ed2nd.; 1993). 
6Ibid. 25 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn com/abstract=2933750 

 

aki lángra lobbantotta benne a spiritualizmus tüzét. Így mindezek a tanítások a fiú 

Narendranathból Swami Vivekanandává változtatták a maga egyedi hangjával és eszméivel, 

liberális gondolataival és fejlődési szemléletével. A társadalmi vagy nemzeti élet szinte 

minden területén hirdette egyedülálló elképzeléseit, hogy segítse az ország tudatlan tömegeit. 

A nacionalizmusról, az egyetemes humanizmusról, az oktatásról, a szocializmusról és az 

egyenlőségről szóló prédikációi nagy hatással voltak a korabeli vezetőkre és 

szabadságharcosokra, írásai inspirálták India szabadságmozgalmát és olyan aktivistákat, mint 

Subhas Chandra Bose, Aurobindo Ghose, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Jawaharlal 

Nehru stb. 

Rabindranath Tagore azt mondta a francia Nobel-díjas Romain Rollandnak: "Ha meg akarod 

ismerni Indiát, tanulmányozd Vivekanandát. Őbenne minden pozitív, és semmi negatív."7 

Művei Mahatma Gandhit arra inspirálták, hogy azt mondja: "miután végigolvastam 

Vivekananda műveit, a hazám iránti szeretetem ezerszeresére nőtt".8 Hasonlóképpen Pandit 

Nehru India felfedezése című könyvében megemlítette -- "Nem volt politikus a szó 

hétköznapi értelmében, mégis, úgy gondolom, ő volt az egyik nagy alapítója - ha tetszik, 

használhatsz más szót is - India nemzeti modern mozgalmának, és nagyon sok ember, aki 

később többé-kevésbé aktívan részt vett ebben a mozgalomban, Swami Vivekanandától 

merített ihletet.".9 

 
 
NACIONALIZMUS ÉS VIVEKANANDA: 

 
Szvámi Vivekananda tanításai mély hatást gyakoroltak India szélsőséges 

szabadságmozgalmaira. Nacionalista eszméi inspirálták a bengáli fiatalokat. Dr. 

Bhupendranath Datta könyvében azt írta: "Az indianizmus volt a vallása; ezt az érzését 

többször is kifejezte. A függetlenség előtti idők nacionalistái számára elég volt a kifejezés 

értelme, mivel sokan közülük e hitvallás követőinek vallották magukat".10 

Egy másik helyen megemlítette - "a szociológiában ismert tény, hogy a forradalom először az 

eszmék síkján zajlik, majd az anyagi síkon tör ki az erjedés, amelyet a szociológia és a 

szociológia teremtett. 
 
 
 
 
 

7 www.wikipedia.org 
8 Ibid; 
9 Ibid; 
10 Lásd a 4. lábjegyzetet. 131 

http://www.wikipedia.org/
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Szvámí Vivekananda szellemi síkon halála után forradalmi lázadásba tört ki Bengáliában. 

Később pedig mozgalomként terjedt el mindenütt.11 

A szvámijik nacionalizmusról szóló tanításai új lelkesedést hoztak a szabadságmozgalomba. 

Vivekananda könyveinek olvasása növelte a hazafiság érzését; az összes harcos nacionalista 

mozgalom, amely Gandhiji történelmi felhívásában csúcsosodott ki India függetlenségére, 

Szvámiji mennydörgő "Ébredj, ébredj!" kiáltásának hatására indult el. Romain Rolland, 

Szvámidzsi francia életrajzírója szerint "az indiai nacionalista mozgalom sokáig parázslott, 

amíg Vivekananda lehelete lángra nem lobbantotta a hamut, és három évvel a halála után, 

1905-ben hevesen kitört".12 Végül 1947-ben vált valóra Szvámidzsi álma a független 

nemzetről; prédikációi mélyen befolyásolták a függetlenség felé vezető utat. 

 
 

VIVEKANANDA IDEOLÓGIAI PERSPEKTÍVÁI ÉS AZOK MAI RELEVANCIÁJA AZ 

ALKOTMÁNYOZÓ GYŰLÉS VITÁIBAN: 

India ma már független, demokratikus köztársaság, amely nemzetközi tekintélynek örvend. 

Az indiai alkotmány elfogadását is Szvámidzsí nézetei ihlették. Az indiai alkotmány 

filozófiája könnyen megérthető a preambulum és az alapvető jogok fejezetének puszta 

elolvasásából. Továbbá a jóléti állam céljait az irányelvi elvek fejezet tárgyalja. A 

rendelkezések összességében történő elolvasása feltárná a rejtett célokat, amelyeket az indiai 

alkotmány alkotói valójában el akartak érni. Ezek közül a legfontosabb rész a preambulum, 

mert ez határozza meg az alkotmány céljait. A Re Berubari-ügyben13 a Legfelsőbb Bíróság 

megjegyezte, hogy "az alkotmány preambuluma egy kulcs, amely megnyitja a döntéshozók 

elméjét, és megmutatja azt az általános célt, amiért az alkotmány különböző rendelkezéseit 

alkották", így alkotmányunk filozófiájának megértéséhez szükségessé válik a döntéshozók 

elméjének megértése. Az indiai alkotmány preambulumban megfogalmazott céljai 

kifejezetten vagy hallgatólagosan biztosítják Vivekananda álmainak országszerkezetét. Az 

olyan fogalmak, mint a szocializmus, a társadalmi-gazdasági és politikai igazságosság, 

valamint a státusz- vagy esélyegyenlőség hasonlóságot mutatnak Szvámiji elképzeléseivel. 

Ez megállapítható az Alkotmányozó Gyűlés több tagjának az Alkotmányozó Gyűlés vitái 

során elhangzott érvei alapján. 

 
11 Ibid. 132 
12 Romain Rolland; Az új India prófétái 497. o., ahogyan a 4. lábjegyzetből látható; a 4. o. 132 
13 AIR SC 1960845 
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Kezdetben megvizsgálhatjuk Dr. Radhakrishnan koncepciózus ideológiáit, amelyeket az 

Alkotmányozó Gyűlés vitáiban tartott beszédében fejtett ki, ahol világosan leírta 

alkotmányunk filozófiáját: "Minden alkotmánynak, amelyet kidolgoznak, alapvető 

fontosságú, hogy minden állampolgárral megértesse, hogy alapvető kiváltságaik - oktatás, 

szociális és gazdasági - biztosítva vannak számukra; hogy lesz kulturális autonómia; hogy 

senkit sem fognak elnyomni; hogy ez egy olyan alkotmány lesz, amely a szó valódi 

értelmében demokratikus lesz, ahol a politikai szabadságtól a gazdasági szabadságig és a 

méltányosságig haladunk, minden egyénnek éreznie kell, hogy büszke arra, hogy ehhez a 

nagyszerű országhoz tartozik. 

Mindezektől eltekintve egy nemzet nem faji azonosságtól, érzelmektől vagy ősi 

emlékektől függ, hanem egy tartós és folyamatos életmódtól, amely ránk szállt. Egy ilyen 

életmód, amely ennek a földnek a talajához tartozik. Ez az életforma ugyanúgy őshonos 

ebben az országban, mint a Gangesz vize vagy a Himalája havasai. Civilizációnk gyökereitől 

kezdve az Indus völgyében egészen napjainkig ugyanaz a nagyszerű kultúra jelenik meg a 

hinduk és a muszlimok között; a megértés és a jótékonyság eszményét képviseltük mindezen 

évszázadok alatt."14 Radhakrishnannak ezek a hazájáról alkotott elképzelései tökéletes 

összhangban tűnnek Vivekananda ideológiáival. 

A nemzeti zászlóról szóló állásfoglalás megvitatása során H. V Kamath úr Vivekananda 

dédelgetett eszméit vette figyelembe. Azt mondta: "Pandit Nehru a béketeremtő és 

béketeremtő szerepünkre utalt. Ez kétségtelenül igaz. India szerepe az idők kezdete óta, az 

idők kezdete óta ez a szerepünk. Swami Vivekananda szavaival élve, mi soha nem mártottuk 

kezünket a szomszéd vérébe, harcoló társaink soha nem vonultak más országokba hódítás 

céljából, és mindig is a béke hírnökei és a béke megteremtői voltunk ebben a háborútól 

sújtott, háborútól megfáradt világban"." - mondta.15 

Az egyenlőség és az ésszerű besorolás kérdésében Shri Upendra Nath Barman észrevétele 

igen releváns. A kisebbségi jogokról szóló jelentéssel kapcsolatos vitában Shri Upendra Nath 

Barman16 (Nyugat-Bengál: általános) Vivekanandát említette, mint az egyenlőségi jogok 

egyik úttörőjét, és megjegyezte --- "Azt állítom, hogy mi, a Kasztok, teljes szívvel 

csatlakoztunk ehhez az alkotmányozáshoz, nemcsak kívülről, hanem a Kongresszus 

tagjaiként, mert tudjuk, hogy bármilyen hiányosságaink is vannak ebben az időszakban, a 

Kongresszusban. 

 
14 CAD I. kötet; 1946. december 11., szerda; 

elérhető a164.100.47.132/LssNew/cadebatefiles/cadebates.html címen (utolsó megtekintés: 01.302017) 
15 Ibid.; IV. kötet; kedd, július 22. 1947. 
16 Ibid.; V. kötet; augusztus 28., csütörtök 1947. 
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függőségünk, bármilyen bűnöket is szívtunk magunkba szerencsétlen időszakunk alatt, olyan 

emberek születtek közöttünk, különösen Bengáliából, mint Vivekananda és Rabindranath 

Tagore, akik hitet és reményt ébresztettek bennünk India megújulására." 

Egy másik helyen az alkotmánytervezet 40. cikkének (nemzetközi béke) újragondolása során 

B. H. Khardekar professzor (Kolhapur) emlékeztette a közgyűlést a béke megőrzésének indiai 

hagyományára, a más országokkal való jó kapcsolatra, és ismét Vivekanandát említette 

beszédében, hogy alátámassza nézeteit. --- "India, mint mondtam, spirituális örökséggel 

rendelkezik. India küldetése a béke küldetése. Ram Tirthtől és Vivekanandától kezdve 

egészen Tagore-ig és Gandhiji, ha tett valamit, akkor nagyon is megerősítette ezt. A 

történelem során nem azért, mert gyengék voltunk, hanem mert a vérünkben van, hogy 

folytassuk ezt a békemissziót. Az erőszakmentesség minden indiai földjében és szívében ott 

van."17 

 
Dr. Monomohon Das nyugat-bengáli Dr. Monomohon Das az indiai társadalomban az 

érinthetetlenség18 vétkéről vitatkozva úgy érvelt ---"...ennek az ősi földnek nagy emberei és 

filozófusai, Swami Vivekananda, Raja Ram Mohan Roy, Rabindranath Tagore és mások, 

akik könyörtelen harcot vezettek e förtelmes szokás ellen, ma is nagyon örülnének, ha látnák, 

hogy a független India, a szabad India végre eltörölte ezt a rosszindulatú sebet az indiai 

társadalom testén. Hinduként hiszek a lélek halhatatlanságában. Ezeknek a nagyszerű 

embereknek a lelke, akiknek odaadása és élethosszig tartó szolgálata nélkül India nem lett 

volna az, ami ma, ebben az órában mosolyogna ránk a bátorságunk és bátorságunk miatt, 

hogy eltöröltük az érinthetetlenségnek ezt a förtelmes szokását." - írja az Indiai Hírlap.19 

Vivekananda "ne érintsd meg" koncepciója tehát implicit módon befolyásolta az e bűn elleni 

küzdelmet, és végül az érinthetetlenség elleni jognak az alapvető jogok fejezetébe való 

felvételéhez vezetett. 

 
Hasonlóképpen, miközben az alkotmánytervezet 19. cikke szerinti vallási meggyőződések 

megvallásának, terjesztésének és gyakorlásának szabadságáról beszélt, Laxmi Kanta Maitra 

pandit tisztázta a szekularizmus fogalmát az indiai alkotmányos keretek között. A 

szekularizmusról vallott nézeteit mélyen Vivekananda nézetei ihlették, ahogyan beszéde 

későbbi részében mondta: "A nagy Swami Vivekananda azt mondta, hogy Indiát gazdag 

szellemi öröksége miatt tisztelik és becsülik szerte a világon. A nyugati világ, amely a 

materialista világ minden erejével erős. 

 
17 Ibid.; VII. kötet; november 25., csütörtök 1948. 
18 A 11. cikk helyébe a következő cikk lép:-- "11. Vallása vagy kasztja miatt senkit sem lehet "érinthetetlen"-nek 
tekinteni vagy kezelni; és ennek bármilyen formában való követése törvény által büntethetővé tehető.". Ibid.; 
VII. kötet; november 29., hétfő. 1948. 
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a tudomány vívmányaiban gazdag, a világban uralkodó pozíciót betöltő civilizáció ma 

szegény, mert teljesen hiányzik belőle a szellemi kincs. És itt lép be India. Indiának ezt a 

gazdag szellemi kincset, az ő üzenetét kell behoznia a nyugatnak. Ha ezt meg akarjuk tenni, 

ha fel akarjuk világot világosítani, ha el akarjuk oszlatni a kételyeket, a tévhiteket és a 

kolosszális tudatlanságot, amely a világban uralkodik India kultúrájával és örökségével 

kapcsolatban, akkor ezt a jogot eredendően meg kell adni, - a vallásos hitének megvallásához 

és terjesztéséhez való jogot."20 

 
Shri H. V. Kamath egy másik helyen úgy érvelt, hogy - halhatatlan és szellemi örökség 

örökösei vagyunk, egy olyan örökségé, amely nem fizikai, nem anyagi és nem időleges: egy 

örökségé, amely a szellemé - egy szellemé, amely van, volt és lesz, egy örökségé, amely 

örökkévaló. Ne pazaroljuk el ezt a felbecsülhetetlen értékű örökséget. Ne pazaroljuk el ezt az 

örökséget: maradjunk hűek ősi örökségünkhöz, szellemi géniuszunkhoz. Ne dobjuk el 

könnyelműen a fáklyát, amelyet időtlen idők óta ránk hagyományoztak. Szvámí Vivekananda 

szavaival élve, törekedjünk arra, hogy spirituálisan meghódítsuk a világot.21 

 
Shri H. V. Kamath ismét támogatta B. R. Ambedkar lépését, és miközben a preambulum 

tárgyának kérdésével foglalkozott, azzal érvelt, hogy "mi, India népe nem fogjuk elfelejteni 

szellemi zsenialitásunkat és ősi hagyományainkat". Szvámi Vivekananda volt az, aki azt 

mondta, hogy azon a napon, amikor India elfelejti Istent, amikor elveti a spiritualitást, azon a 

napon meghal, és azon a napon megszűnik a világ ereje lenni. Remélem, hogy életben tartjuk 

hagyományainkat annak ellenére, hogy könnyelműen elfelejtettük Isten nevét a 

preambulumban megemlíteni. Igen, dolgozzuk ki ezt az Alkotmányt az isteni vezetés 

szellemében, az isteni kegyelem és áldás alatt. Mahatma Gandhi volt az, aki imáiban 

mindannyian imádkozott: "Sabko sanmati de Bhagawan". Szvámi Vivekananda arra 

buzdította Indiát, hogy emelkedjen fel, és a Védánti Mantramot énekelte. 'Uttishthata jagrata 

prapya vara nibodhata'. Ébredj, kelj fel és ne állj meg, amíg el nem éred a célt. Elértük a 

célunkat. Mégis el kell érnünk egy magasabb célt, és foglalkozzunk ezzel a feladattal, és 

fordítsuk energiáinkat e cél elérésére, hogy ebben az ősi földünkön az átlagember - hiszen 

egy alkotmánynak csak az átlagember javát szolgálja, ez az érintőkője -, az átlagembernek 

legyen élete, méghozzá bőségesebben."22 

 
Továbbá, miközben a szanszkrit nyelv nemzeti nyelvként való elfogadása mellett érvelt, Shri 

Kuladhar Chaliha beszédében csodálatosan megemlítette Swami 
 

20 Ibid. 
21 Ibid.; december 27., hétfő, 1948. 

 
22 Ibid. XI. kötet, szombat; november 19. 1949. 
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Vivekananda az indianizmus világméretű meghonosításában. Azt mondta: "Ami a filozófiát 

illeti, a miénk a szánkhja racionális filozófiája, az a filozófia, amelyet Swami Vivekananda 

elvitt Chicagóba, ahol felismertette, hogy a miénk az egyik legjobb vallás. Ez a szanszkrit 

nyelv mély ismeretének volt köszönhető. Vulkanikus energiájának köszönhetően képes volt 

eszméivel felpezsdíteni a világot."23 

 
Vivekananda többszöri említése az Alkotmányozó Gyűlés vitáiban megmutatja, hogy 

filozófiája mennyire fontos volt az indiai alkotmány megalkotóinak elméjében. Elméletei arra 

ösztönözték az Alkotmányozó Gyűlés tagjait, hogy az általa mutatott utat válasszák, amikor 

csak lehetett. 

 
 
 
VIVEKANANDA GONDOLATAINAK TÜKRÖZŐDÉSE A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGI 

ÍTÉLETEKBEN: 

 
Az indiai alkotmányos keretek között a Legfelsőbb Bíróság az alkotmány őrének tekinthető, 

hatáskörrel rendelkezik a rendelkezések értelmezésére és az alkotók nemes elképzeléseinek 

érvényre juttatására. Ennek során a legfelsőbb bíróság folyamatosan átvette Vivekananda 

gondolatait az oktatási rendszer, az egyenlőség, a vallás és a szekularizmus, a szocializmus 

stb. terén. Vivekananda forradalmi gondolatai olyan nagy hatással vannak a tömegekre és a 

társadalomra, hogy az Apex Court bírái még ötven évvel a függetlenség és az indiai 

alkotmány elfogadása után is gyakran veszik segítségül tanításait a mai társadalmi kérdések 

eldöntéséhez. 

 
Szvámidzsinek a vallási toleranciáról és a szekularizmusról szóló eszméi mindig is aktuálisak 

voltak hazánkban. Talán ő volt a modern India első világi embere. Beszédeiben gyakran 

érvelt a különböző vallási meggyőződések szellemének asszimilációja mellett. A 

világvallások parlamentjének záró ülésén Vivekananda azt mondta, hogy "a kereszténynek 

nem kell hinduvá vagy buddhistává válnia, sem a hindunak vagy a buddhistának nem kell 

kereszténnyé válnia. Hanem mindegyiknek magába kell olvasztania a másik szellemét, de 

mégis meg kell őriznie egyéniségét, és a saját növekedési törvénye szerint kell növekednie".24 

Egy levelében, amelyet Md. Sarfaraz Husainnak a Naini Talból júniusban írt levélben,10th 
 
 

23 Ibid. IX. kötet, kedd; 1949. szeptember 13. 
24 Swami Vivekananda; beszédek a Vallások Parlamentjének záró ülésén; elhangzott 1893 szeptemberében27th; 
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1898-ban azt mondta: "Szilárd meggyőződésem, hogy a gyakorlati iszlám segítsége nélkül a 

vedantizmus elméletei, bármilyen szépek és csodálatosak is legyenek, teljesen értéktelenek az 

emberiség nagy tömegei számára. Mi oda akarjuk vezetni az emberiséget, ahol nincs sem 

Véda, sem Biblia, sem Korán; ezt azonban a Védák, a Biblia és a Korán összehangolásával 

kell elérni. Az emberiséget meg kell tanítani arra, hogy a vallások nem mások, mint a HIT 

különböző kifejeződései, ami az egységet jelenti". Továbbá azt mondta, hogy "saját hazánk 

számára a két nagy rendszer, a hinduizmus és az iszlám --- a Védánta agya és az iszlám teste 

az egyetlen remény. "25 

 
Egy 19th. századi szerzetesnek ezek az egyedülálló gondolatai még a 20th. század utolsó 

évtizedeiben is aktuálisak maradtak, amikor is a Babri Maszdzsid Ayodhya-i lerombolásával 

kapcsolatos hírhedt perben a bíróság Swami Vivekananda vallásdefiníciójára hivatkozott: 

"Swami Vivekananda azt mondta: "A vallás nem a tanokban, dogmákban, sem az 

intellektuális érvelésben rejlik, hanem a létben és a válásban, a megvalósításban". Ez a 

gondolat jut eszünkbe, amikor e vita gyökereit szemléljük. E vita genezise visszavezethető 

társadalmunk plurális elkötelezettségének néhány alapvető értékének eróziójára.26 

 
Egy másik esetben a bíróság a hindu hit és gyakorlat ismertetése során azt mondta: A hindu 

vallási hit és gyakorlat fogalmát, amelyre az ítéletekben a tényállás ismertetése során utaltak, 

meg kell ismertetni a vallás belső mélységével, ahogyan azt Swami Vivekananda skolasztikus 

koncepciói feltárják a The Complete Works, I. kötet 124. oldalán; Vivekananda kijelentette, 

hogy: "Minden lélek potenciálisan isteni. A cél az, hogy ezt a bennünk rejlő isteniséget a 

természet külső és belső irányításával megnyilvánítsuk. Tegyük ezt akár munkával, akár 

imádattal, akár pszichikai irányítással, akár filozófiával - egy, vagy több, vagy mindezek 

közül az egyikkel - és legyünk szabadok. Ez az egész vallás. A tanok, vagy dogmák, vagy 

rituálék, vagy könyvek, vagy templomok, vagy formák csak másodlagos részletek. A vallás ... 

a hiten és a meggyőződésen alapul, és a legtöbb esetben csak különböző elméletekből áll, és 

ez az oka annak, hogy a formák között különbség van. 

 
Ezt követően a 341. oldalon a következőket mondta: Először is, szabadulj meg Istennek 

ezektől a korlátozott elképzeléseitől, és lásd őt minden emberben - minden kéz által dolgozni, 

minden lábon keresztül járni, és minden szájon keresztül enni. Minden lényben él, minden 

elmén keresztül gondolkodik. Ő önmaga 
 
 
 

25 Vivekananda Swami; CXLII- A Naini Tal-i Mohammed Sarfaraz Husainhoz írt levél; The Complete Works of 
Swami Vivekananda; Volume VI, Epistles - Second Series elérhető a 
https://en.wikisource.org/wiki/The_Complete_Works_of_Swami_Vivekananda/Volume_6/Epistles_- oldalon. 
_Second_Series/CXLII_Friend; ( utolsó látogatás dátuma: 01.03.2017). 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Complete_Works_of_Swami_Vivekananda
https://en.wikisource.org/wiki/The_Complete_Works_of_Swami_Vivekananda
https://en.wikisource.org/wiki/The_Complete_Works_of_Swami_Vivekananda
https://en.wikisource.org/wiki/The_Complete_Works_of_Swami_Vivekananda/Volume_6/Epistles_-_Second_Series
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nyilvánvaló, közelebb van hozzánk, mint mi magunk. Ezt tudni vallás, az hit, és legyen az 

Úrnak kedve, hogy megadja nekünk ezt a hitet. ...27 

 
Az Uttar Pradesh állam kontra Lalai Singh Yadav28 ügyben a Legfelsőbb Bíróság ismét 

Vivekanandát idézte: "Ami egy primitív népet sért, az a haladó közösségek számára 

nevetséges lehet. Ami egy vallás, szekta, ország vagy kor számára felháborító eretnekség, az 

egy másik számára érinthetetlenül szent lehet. Néhány primitív népet még mindig 

felháboríthat Swami Vivekananda figyelmeztetése: "A mi vallásunk a konyhában van, a mi 

Istenünk a főzőedény, és a mi vallásunk az, hogy ne érj hozzám, én szent vagyok" (idézi 

Jawaharlal Nehru a 339. oldalon a Discovery of India című könyvében)."" 

 
Hasonlóképpen a S R Bommai kontra Indiai Unió ügyben a bíróság megjegyezte: 

"Vivekananda a nyugati gondolatokkal összehasonlítva az Istenről és a vallásról alkotott 

védikus elképzeléseket kifejtette, hogy a vallásos magatartás mindig a saját énjében rejlő 

méltóság keresése, ami a hindu vallás természetes jellemzője, és a vallásos magatartás mindig 

úgy jelenik meg, hogy az alany becsukja a szemét, és befelé néz. ... Szvámi Vivekananda 

kijelentette, hogy a vallási eszmék joga ugyanaz az erkölcs; egy dolgot csak prédikálnak: Én 

magam azt mondom: 'Om'; mások azt mondják: 'Johova', egy másik: 'Allaha ho Mohammad', 

egy másik azt kiáltja: 'Jézus'. ... Swami Vivekananda és Mahatma Gandhi, bár a legnagyobb 

hinduisták, tanításaik és életük példája a vallás és a szekularizmus keveredésének üzenetét 

adják nekünk az összes ember javára."29 

 
Vivekananda mindig is hitt a vedantikus nevelési rendszerben, amelynek keretében teljes 

testi, szellemi és lelki fejlődés érhető el. De soha nem utasította el a nyugati tudásforrásokat. 

Inkább egy minden előítélettől mentes oktatási rendszert javasolt. Azt mondta: "A nevelés 

nem az elme megtöltése sok ténnyel, az eszköz tökéletesítése és a saját elmém teljes 

uralmának megszerzése az ideális nevelés".30 Hasonlóképpen érvelt a tömegoktatás, mint a 

nemzeti haladás eszköze mellett: "hogyan is lehetne az ország fejlődése az oktatás elterjedése, 

a tudás felvirágzása nélkül".31 Továbbá, elismerve az állam kötelességét, azt mondta: "ha a 

szegény fiú nem tud eljutni az oktatáshoz, akkor az oktatásnak kell eljutnia hozzá".32 

Ugyanakkor a tömeges fejlődés melletti érvei is alátámasztják a 

 
27 Shri A S Narayana Dikshitulu kontra Andhra Pradesh állam és társai (1996) 9 SCC at 548566. 
28 (1976) SCC4 213. o. 221. 

 
29 AIR 1994, SC, 19182015-17. 
30 Vivekananda Swami; Lectures and Discourses; the Complete Works Vol. I; e-book elérhető a 
www.belurmath.org/complete_works_of_swami_vivekananda oldalon; utolsó látogatás dátuma: ... 12.10.2016 
31 Vivekananda Swami; Beszélgetések és párbeszédek - VIII; Ibid; VI. kötet. 
32 Vivekananda Swami; Kötelességünk a tömegekkel szemben; Ibid.; IV. kötet. 

http://www.belurmath.org/complete_works_of_swami_vivekananda%3B
http://www.belurmath.org/complete_works_of_swami_vivekananda%3B
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a jóléti állam elfogadása, ahogyan mondta: "Az intelligencia nem maradhat a művelt kevesek 

monopóliuma; a magasabb osztályokból az alsóbb osztályokba is el fog terjedni. Jön az 

oktatás, és a kötelező oktatás követni fogja".33 Milyen prófétai ösztön tükröződik ebben a 

megjegyzésben, és mennyire igaz a mai India kontextusában, amikor az alkotmányunkban a 

mindenki számára kötelező oktatásról szóló rendelkezést fogadtunk el. 

 
Hasonlóképpen a Legfelsőbb Bíróság több ítéletében is figyelembe vette Szvámiji filozófiáját 

és elképzeléseit a mai jog értelmezéséhez és az oktatással kapcsolatos jövőbeli politikák 

kialakításához. A híres Aruna Roy és társai kontra Indiai Unió és társai34 ügyben a bíróság 

megállapította: "Oktatási rendszerünk célja kizárólag az információ-alapú tudás, és a 

holisztikus szemlélet, amely a tanulót tökéletes emberré és a társadalom hasznos tagjává 

teszi, teljesen háttérbe szorult. Swami Vivekananda találóan mondta: "Az oktatás nem az az 

információmennyiség, amelyet az agyadba teszel, és ott egész életedben megemésztetlenül 

tombol. Életépítésre, emberformálásra, jellemformálásra, az eszmék elsajátítására van 

szükség. Ha a nevelés azonos az információval, akkor a könyvtárak a világ legnagyobb 

bölcsei, az enciklopédiák pedig a rishik". 

 
Egy másik ügyben a bíróság, miközben a szükséges oktatás minőségét hangsúlyozta, Swami 

Vivekanandát és Swami Ranganathanandát idézte: "azt az oktatást akarjuk, amely által a 

jellem formálódik, az elme ereje növekszik, az intellektus kitágul, és amely által az ember 

meg tud állni a saját lábán". 'Minden nevelés, minden képzés célja az emberré válás kell, 

hogy legyen. Minden képzés célja és célja az, hogy az ember növekedjen. Azt a képzést, 

amely által az akarat áramlását és kifejezését ellenőrzés alá vonják és gyümölcsözővé teszik, 

nevelésnek nevezik."35 

 
A kasztok alapján történő társadalmi megkülönböztetés kérdésében Vivekananda mindig 

társadalmi forradalmárként lépett fel. A Legfelsőbb Bíróság, miközben elítélte az 

érinthetetlenség bűnét, újra és újra hivatkozott rá. Egy ügyben, amely a kormányzati állások 

fenntartásával foglalkozott a rangsorolt kasztok és törzsek számára, a bíróság Vivekanandát 

idézve ítélte el az érinthetetlenséget: "Nem hunyhatunk szemet a nyomorgó osztályok 

évszázadok óta tartó gyötrelmei felett, amelyeket minden társadalmi reformer rangon aluli 

vallástalanságként és társadalmi igazságtalanságként ítélt el. Swami Vivekananda például a 

kirívó társadalmi igazságtalanságtól megszeppenve érvelt: "Ugyanaz a hatalom van 

 
33 Lásd az 5. lábjegyzetet, 5. o. 137 
34 AIR 2005, SC 3226, 3188. o. 
35 P. A. Inamdar és társai kontra Maharashtra állam és társai; AIR SC2002,, 1. o. 31763254 
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minden ember, az egyik többet, a másik kevesebbet mutat. ... Hol van az igény a 

kiváltságokra? Minden tudás ott van minden lélekben, még a leg tudatlanabbban is, ő nem 

nyilvánította ki, de talán nem volt rá lehetősége, a környezet talán nem volt neki megfelelő. 

Amikor megkapja a lehetőséget, akkor majd megnyilvánul. Annak az elképzelésnek, hogy az 

egyik ember felsőbbrendűnek születik a másiknál, nincs jelentősége a Védántában;...". A 

Bíróság megfigyelte Vivekananda forradalmi megközelítését is az alsóbb kasztok évszázados 

elnyomásával szemben: "Igen, bráhmanák, ha a bráhmin öröklöttség alapján több hajlammal 

rendelkezik a tanulásra, mint a páriák, ne költsetek több pénzt a bráhminok oktatására, hanem 

költsetek mindent a páriákra. Adjatok a gyengének, mert ott minden ajándékra szükség van. 

..."36 

 
Egy másik, a kaszton alapuló megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyben a legfelsőbb bíróság 

elítélte az érinthetetlenséget, és azt mondta: "Vivekananda teljes művében kijelentette, hogy 

"teljes mértékben elutasítjuk, hogy azonosuljunk a 'ne érj hozzám' (Don't-touchism). Ez nem 

hinduizmus. Egyik könyvünkben sincs benne. Ez egy unortodox babona, amely a nemzeti 

életbe végig beavatkozott".37 

 
A híres Maneka Gandhi kontra Indiai38 Unió ügyben a Legfelsőbb Bíróság szintén 

Vivekanandát idézte: Vivekananda, ez a szent forradalmár, aki átfogta Keletet és Nyugatot, a 

nemzet múlt századi bukására utalva így buzdított: "Nemzeti bukásunk fő okát abban látom, 

hogy nem keveredünk más nemzetekkel - ez az egyetlen és kizárólagos ok. Soha nem volt 

alkalmunk összehasonlítani, jegyzetelni. Kupa mandukák (békák a kútban) voltunk. 

... "India nyomorúságának és bukásának egyik nagy oka az volt, hogy beszűkítette magát, 

bement a kagylójába, mint az osztriga, és nem volt hajlandó ékszereit és kincseit az 

emberiség többi fajának átadni, nem volt hajlandó az árja ölén kívüli szomjazó nemzeteknek 

átadni az életet adó igazságokat." 

 
Hasonlóképpen, a gazdasági igazságosság fogalmának az indiai alkotmányos kereteken belüli 

értelmezése során a Bíróság ismét Vivekananda jelentőségét találta: Amit Swami 

Vivekananda más kontextusban írt, talán segíthet a cél gyorsabb megvalósításában, hogy az 

India pozitív irányú átalakítása és az alkotmányozó atyák álmainak beteljesülése érdekében 

az esedékes változásokat véghezvigyük. Ezek voltak a szvámi szavai: "Elengedhetetlen, hogy 

mindezeket a különböző jógákat a gyakorlatban is végrehajtsák. A róluk szóló puszta 

elméletek nem segítenek. 

 
36 Akhil Bharatiya Soshit Karamchari Sangh (vasút) kontra Indiai Unió és mások (1981) 1 SCC 246. o. (1 SCC 
246. o.). 259. 
37 Karnataka állam kontra Appa Balu Ingale és társai AIR [1993], SC 1126, a következő címen 1133. 
38 (1978) SCC1 248, 334. o. 
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Jó. Először hallanunk kell róluk, aztán el kell gondolkodnunk rajtuk. Ki kell gondolnunk a 

gondolatokat, be kell vésnünk őket az elménkbe, és (meditálnunk kell rajtuk, meg kell 

valósítanunk őket, míg végül egész életünkké válnak. A vallás többé már nem marad eszmék 

vagy elméletek [n]egy kötegje, vagy intellektuális beleegyezés, hanem belekerül az énünkbe. 

Egy intellektuális beleegyezés révén ma sok ostoba dolgot aláírhatunk, holnap pedig teljesen 

meggondolhatjuk magunkat. De az igazi vallás soha nem változik. A vallás megvalósítás; 

nem beszéd, nem tanítás, nem elmélet, bármilyen szépek is legyenek azok. Lenni és válni, 

nem pedig hallani vagy tudomásul venni; az egész lélek átalakul azzá, amiben hisz. Ez a 

vallás."39 

 
 
 
KÖVETKEZTETÉS: 

 
A fentiek alapján most már biztosan állíthatjuk, hogy Vivekananda tanításai sokat segítettek a 

modern India felépítésében. Alkotmányunk célkitűzései és filozófiája sokat köszönhet neki. A 

társadalmi-politikai élet minden területén megtalálhatjuk az ő jelentőségét. Bár soha nem 

vallotta magát politikai személyiségnek, de valójában országunk politikai ideológiája új 

formát öltött az ő eszméi alapján. Gyakorlati értelemben politikai elképzelései sokkal 

előremutatóbbak voltak, mint a korabeli társadalomé. Elképzelései egyetemesek voltak, 

tömeges fejlődést, teljes jólétet és egyenlőséget hirdettek. Programja az volt, hogy "százezer 

férfi és nő.... járja be az országot hosszában és szélességében, hirdetve az üdvösség 

evangéliumát, az egyenlőség evangéliumát".40 Vallási vagy spirituális vezetőként 

jellemezzük. Vallása azonban szervesen kapcsolódott a nemzeti élet fejlődéséhez. Az ő 

vallása az indianizmus volt. Dr. Bhupendranath Datta ezért nevezte őt Partiot Prófétának. Az 

emberiség történelme soha nem tud olyan prófétát felmutatni, mint ő, aki a nacionalizmusért 

lelkesedett. A haladó India volt az egyetlen álma, a tömegek szolgálata volt az egyetlen 

kötelessége. A független India dialektikája ezeken a tulajdonságokon alapult. A független 

India az ő eszméi alapján hozta létre az országot, amely azt hirdette: "Először az indiai nép 

anyagi javulása következzen be. Emelkedjen az emberek életszínvonala, legyen minden éhes 

gyomor jóllakva, terjedjenek a tudományos kultúra gyümölcsei a tömegek között, és emeljék 

civilizációs színvonalukat, legyen egyenlőség mindenki számára".41 Szellemisége a 

szocializmuson és a humanizmuson alapul; így látta narayana nara és 

 
39 Balbir Kaur és társai kontra Steel Authority of India Ltd. és társai (2000) SCC6 493. o. (HL L 149. o.) 499 
40 Lásd a 4. lábjegyzetet; p. 135 
41 Ibid. 143 
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azt mondta: "Nem hiszek Istenben, aki nem tud kenyeret adni."42 Határozottan kiállt a 

megkülönböztetésmentesség, a kasztok és az érinthetetlenség bűneinek felszámolása, 

valamint a társadalmi-gazdasági igazságosság megteremtése mellett, amelyre alkotmányos 

politikánk épül. Dr. Bhupendranath Datta könyvében azt mondta: "Ezen túlmenően India 

nemzeti kormánya ma a magas és az alacsony kasztok közötti különbség felszámolásán 

dolgozik. A nemzeti alkotmány garantálja, hogy ne legyen ilyen különbségtétel. Az indiai 

történelmi materializmus dialektikája gyorsan teljesíti Szvámidzsi kívánságait".43 Szvámidzsí 

arról is beszélt, hogy honfitársainkat a szervezett testvériség szellemével kell bátorítani az 

együttműködés érzésére, ahol minden szekta, kaszt és nép egyesülhet, a kölcsönös 

segítségnyújtást minden tevékenységünk alapjává nyilvánítva. Mindezek a nemes eszmék 

nagyban befolyásolták a nemzeti életet, és végül alkotmányos rendelkezéseinkben is 

rögzültek. Igaz, hogy Vivekananda túl korán érkezett az Indiának nevezett jótékony országba. 

De végül a nemzet felismerte tanításainak jelentőségét az ország fejlődésében. Swami 

Vivekananda inkább politikai prófétának, mint vallási tanítónak tűnt számunkra. Búcsút 

kértünk tőle. És mindig is emlékeztünk a nagy mester szavaira. 
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42 Ibid. 
43 Ibid. 147 
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