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ESENCA E GITËS (BHAGAVAD GITA) 

 

Gita nuk paraqet sistem të filozofisë. Ajo i ofron diçka secilit që e kërkon 

Zotin, çfarëdo temperamenti pastë ai njeri, nëpër cilëndo rrugë. Arsyeja për këtë 

cilësi universale tërheqëse është se ajo në thelb është praktike: është doracak për 

realizimin-e-Vetes dhe udhëzues për veprim. 

Disa studiuesve, prakticiteti do t’u duket pretendim i madh, sepse Gita është e 

mbushur plot me filozofi shumë të lartë dhe madje të vështirë për t’u kuptuar. E 

prapë madje as filozofia e vet nuk është aty për ta kënaqur kureshtjen intelektuale; 

ajo është menduar të jetë aty për t’ua shpjeguar aspirantëve shpirtërorë pse kërkohet 

nga ta t’u nënshtrohen disiplinave të caktuara. Si çdo doracak, Gita ka më së shumti 

kuptim kur praktikohet. 

Siç e shprehin titujt tradicionalë të kapitujve, Gita është brahmavidyayam 

yogashastra, libër mësimor mbi shkencën supreme të jogës. Por joga (yoga) është fjalë 

me shumë kuptime – po aq, mbase, sa ka rrugë për te realizimi-i-Vetes. Çfarë lloji të 

jogës na e mëson Gita? 

Përgjigja e zakonshme është se ajo i paraqet tri joga apo madje katër – katër 

rrugët kryesore të misticizmit Hindu. Në xhnana joga (jnana yoga), joga e njohjes, 

aspirantët e përdorin vullnetin dhe aftësinë për të gjykuar se çka është e mirë – për 

t’a ç-identifikuar veten nga trupi, mendja dhe shqisat deri kur ta dinë se nuk janë 

asgjë pos Vetes. Ndjekësit e bhakti jogës (bhakti yoga), jogës së përkushtimit, e arrijnë 

qëllimin e njëjtë duke e identifikuar veten plotësisht me Zotin në dashuri; 

përgjithësisht, kjo është rruga e ndërmarrë nga shumica e mistikëve të Krishterimit, 

Hebraizmit dhe Islamit. Në karma joga (karma yoga), joga e veprimit pa-vete, 

aspirantët e tresin identifikimin e vet me trupin dhe mendjen duke u identifikuar 

me tërësinë e jetës, duke e harruar veten e fundme në shërbim të të tjerëve. Dhe 

ndjekësit e raxha jogës (raja yoga), jogës së meditimit, e disiplinojnë mendjen dhe 

shqisat deri kur procesi-i-mendjes ndërpritet në një prehje shëruese dhe ata 

shkrihen në Veten. 

Indianëve u pëlqen të klasifikojnë, dhe tetëmbëdhjetë kapitujt e Gitës thuhet 

të ndahen në tri pjesë gjashtë-kapitullore. E treta e parë, sipas kësaj, merret me 

karma joga, e dyta me xhnana joga, dhe e fundit me bhakti joga: domethënë, Gita nis 

me rrugën e veprimit pa-vete, kalon në rrugën e njohjes-së-Vetes, dhe mbaron me 

rrugën e dashurisë. Kjo skemë nuk është e ngurtë, dhe lexuesve jo-Hindu mund t’u 
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duket vështirë ta zbulojnë atë në tekst. Por temat janë aty, dhe Krishna qartë e 

zhvendos theksin e vet gjersa vijon duke e përdorur këtë fjalën joga. Këtu ai 

fokusohet në njohjen transcendentale, tejshkuese; atje në veprimin pa-vete, këtu në 

meditim, atje në dashuri 

Kështu Gita ofron diçka për çdo lloj të aspirantit shpirtëror, dhe për dy mijë 

vite secila nga shkollat madhore të Filozofisë indiane e ka cituar Gitën në mbrojtje 

të pretendimeve të veta të veçanta. Ky fluiditet (mundësi për ndryshim, jongurtësi) 

nganjëherë i acaron studiuesit, që ndihen se Gita bie në kundërshtim me veten. Ajo 

e çudiste edhe Arxhunën (Arjuna), përfaqësuesin besnik për ty dhe për mua. 

“Krishna”, thotë ai në fillim të kapitullit 3, “po më thoje se njohja [xhnana] është 

më e mirë se veprimi [karma]; pra pse më nxit në veprim kaq të tmerrshëm? Fjalët e 

tua janë jokonsistente; ato më hutojnë. Ma trego atë rrugën e vetme për tek e mira më 

e lartë” (3:1-2). Pa dyshim ai flet për secilin lexues në këtë pikë, dhe për ata që 

vijojnë tutje duke e dashur vetëm një rrugë, hutia thjesht përkeqësohet. 

Për ata që provojnë ta praktikojnë Gitën, megjithatë, ka një fije të 

konsistencës së brendshme që kalon nëpër këshillat e Krishna-s. Si një person që ec 

përreth objektit të njëjtë, Gita e merr më shumë se një pikë-pamje. Kurdo që 

Krishna e përshkruan një nga rrugët tradicionale për te Zoti ai e shikon atë rrugë 

nga brenda, duke i lartësuar virtytet e saj mbi të tjerat. Për momentin, kjo është ajo 

rruga; kur ai flet për joga, e nënkupton atë joga të caktuar. Kështu “kjo fjalë e lashtë” 

joga, thotë miku intim dhe sekretari i Gandit, Mahadev Desai, 

nxitet nga Gita në shërbimin që ta ketë kuptimin e tërë gamës së përpjekjes njerëzore 

për t’ia mësyrë portave të parajsës. . . . [Ajo domethënë] gërshetimi i të gjitha fuqive të 

trupit dhe të mendjes dhe të shpirtit me Zotin; ajo domethënë disiplinë e intelektit, e 

mendjes, e emocioneve, e vullnetit të cilën e nënkupton një gërshetim i tillë; ajo 

domethënë një hijeshi e qetë e shpirtit që ia mundëson njeriut ta shikojë jetën në të 

gjitha aspektet e saj dhe lëmueshëm. 

 

Gita i bën bashkë të gjitha zotësitë e specializuara të fjalës joga për ta theksuar 

kuptimin e tyre të përbashkët: shumën e atyre që njeriu duhet t’i bëjë për ta 

realizuar Veten. 

 Fija përmes mësimit të Krishna-s, esenca e Gitës, mund të jepet në një fjalë (dy 

në shqip): heqja dorë. Ky është faktori i përbashkët te katër jogat. Është fjalë e 

zymtë shqip, që ta sjell në mendje asketizmin (rreptësinë) dhe mohimin e dëshirave 

e interesave që këshillohet fort në urdhrat e murgjërve – “skamja, dëlirësia dhe 

bindja” e mishëruar kaq përsosmërisht nga Françesku i Asizit (Francis of Assisi). 

Kur Gita e premton “lirinë përmes heqjes dorë”, përshtypja që e kemi shumica nga 



 Esenca e Gitës 4 

 

ne është se po na kërkohet të heqim dorë nga gjithçka që duam nga jeta; në këtë 

gjendje të dobët, pasi të kemi humbur çkadoqoftë që çmojmë, do të jemi të lirë nga 

pikëllimi. Kush e do këtë lloj lirie? 

 Por kjo nuk është fare ajo çka nënkupton Gita. Madje nuk e këshillon fort as 

heqjen dorë nga materialja, edhe pse sigurisht që e inkurajon thjeshtësinë. Si 

gjithmonë, theksi i saj është te mendja. Ajo na mëson se mund të bëhemi të lirë duke 

hequr dorë jo nga gjërat materiale, por nga ngjitjet vetjake me gjërat materiale – dhe, 

më e rëndësishme, me njerëzit. Na kërkon të heqim dorë jo nga kënaqësia e jetës, 

por nga të kapurit pas kënaqësisë vetjake me çfarëdo çmimi që duhet ta paguajnë të 

tjerët. Ajo kërkon fuqishëm, me një fjalë, heqje dorë nga vetjakësia në mendim, në 

fjalë dhe në veprim – temë që është e përbashkët për të gjithë mistikët, si 

Perëndimorë edhe Lindorë. 

 Mahatma Gandhi e përmbledh mesazhin e Gitës në një frazë: nishkama karma, 

veprim pa-vete, puna e lirë nga çfarëdo motive vetjake. Në këtë kuptim të veçantë, 

çfarëdo rruge që po e paraqet Gita në një moment të dhënë, ajo mbetet esencialisht 

doracak i karma jogës, se i adresohet personit që dëshiron ta kuptojë Zotin pa hequr 

dorë nga një jetë aktive në botë. Në Gita katër jogat tradicionale nuk janë ndarje të 

papërshkueshme, dhe në praktikë, të gjitha shkrihen dhe e përkrahin njëra-tjetrën 

në rrugën për te realizimi-i-Vetes. 

 Nishkama karma tekstualisht domethënë punë që është pa kama, domethënë pa 

merak vetjak. Kjo fjalë kama – në fakt tërë ideja e merakut në psikologjinë Hindu 

dhe Budiste – keqkuptohet shpesh. Këto fe, besohet nganjëherë, se e mësojnë një 

ideal të veprimit pa-merak, një nirvana të barazuar me zhdukjen e të gjitha 

merakeve. Kjo pamje e zymtë është larg nga e vërteta. Meraku është karburanti i 

jetës; pa merak nuk mund të arrihet asgjë, e lëre më një arritje kaq mahnitëse si 

realizimi-i-Vetes. Kama nuk është merak; është merak vetjak. Buddha e quan tanha, 

“etje”: dëshira e zjarrtë, nxitëse për kënaqësi personale që kërkon të shuhet me çdo 

kosto, qoftë ndaj vetes apo ndaj të tjerëve. Kështu koncepti e përfshin edhe atë që 

mistikët Perëndimorë e quajnë vullnet-i-vetes – egoja lakuriqe që këmbëngul në 

marrjen e asaj që e do për kënaqësinë e vet. Gita na mëson thjesht se kjo dëshirë e 

zjarrtë vetjake është ajo që e bën një person të ndihet i ndarë nga pjesa tjetër e jetës. 

Kur ajo shuhet – kuptimi tekstual i nirvana – maska e egos kalimtare e të vockël bie, 

duke e zbuluar Veten tonë të vërtetë. 

 Puno fort në botë pa ndonjë ngjitje vetjake, këshillon Gita, dhe do ta pastrosh 

vetëdijesinë tënde nga vullneti-i-vetes. Në këtë mënyrë çdo burrë a grua mund ta 

arrijë gradualisht lirinë nga skllavëria e kushtëzimit vetjak. 
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 Kjo është disiplinë mendore, jo fizike, dhe dua ta përsëris se për ta kuptuar Gita-

n, është me rëndësi të shikohet nën sipërfaqen e urdhëresave të saj dhe të shihet 

gjendja mendore e përfshirë. Nishkarma karma nuk është “punët e mira” apo 

aktiviteti filantropik; puna mund t’u bëjë mirë të tjerëve dhe prapë të bartë masë 

substanciale të përfshirjes së egos. Puna e tillë është e mirë, por nuk është joga. 

Mund t’u bëjë mirë të tjerëve, por nuk do t’i bëjë mirë bërësit patjetër. Gjithçka 

varet nga gjendja e mendjes. Veprimi pa motiv vetjak e pastron mendjen: bërësi ka 

më pak gjasa të jetë i shtyrë nga egoja më vonë. Veprimi i njëjtë i bërë me motiv 

vetjak e ngatërron personin tutje, pikërisht duke e forcuar atë motiv ashtu që ka më 

shumë gjasa që përsëri të nxisë veprim vetjak. 

 Në Gita kjo është thënë në shumë mënyra, dhe nga dallimet në gjuhë mund të 

duket se Krishna po jep këshilla të ndryshme. Mirëpo, në praktikë, bëhet e qartë se 

këto janë veç mënyra të ndryshme të thënies së gjësë së njëjtë. 

 Sa për fillim, Krishna shpesh i thotë Arxhunës të “heqë dorë nga frytet e 

veprimit” (karma-phala): 

Ti ke të drejtë në punën, por kurrë në frytin e punës. Kurrë nuk duhet të angazhohesh 

në veprim për hir të shpërblimit, as nuk duhet ta duash fort mosveprimin. Kryeje 

punën në këtë botë, Arxhuna, si njeri i etabluar brenda vetes – pa ngjitje vetjake, dhe 

njësoj si në sukses si në disfatë. Se joga është lëmuesí e përsosur e mendjes. (2:47-28) 

 

 “Frytet”, natyrisht, domethënë rezultati. Ajo çka nënkupton Krishna është të 

hiqet dorë nga ngjitja me rezultatet e asaj që e bën: domethënë, ta japësh më të 

mirën në çdo ndërmarrje pa këmbëngulur se rezultatet funksionojnë në mënyrën që 

e do ti, apo madje edhe se a është e këndshme apo e pakëndshme ajo që e bën ti. “Ti 

e ke të drejtën për veprim, por jo për frytet e veprimit”: secili nga ne e ka obligimin 

të veprojë drejt, por asnjë fuqi për ta diktuar se çka do të dalë nga ajo që e bëjmë. 

Mahatma Gandhi e shpjegon këtë me autoritetin e përjetimit të vet personal: 

Me shkëputje nënkuptoj që nuk duhet të shqetësoheni se a rrjedh a nuk rrjedh rezultati 

që e keni merak nga veprimi juaj, përderisa motivi juaj është i pastër, e mjetet tuaja 

korrekte. Në të vërtetë, domethënë se gjërat do të bëhen si duhet në fund nëse kujdeseni 

për mjetet dhe të tjerat ia lini Atij. 

 “Por heqja dorë nga fryti”, paralajmëron Gandhi, 

në asnjë mënyrë nuk nënkupton indiferencë ndaj rezultatit. Në lidhje me secilin 

veprim njeriu duhet ta dijë rezultatin që pritet të vijojë, mjetet për të, dhe kapacitetin 

për të. Ai që, duke qenë i pajisur kështu, është pa merak për rezultatin e megjithatë 

është plotësisht i zhytur në përmbushjen e duhur të detyrës që e ka përpara, thuhet të 

ketë hequr dorë nga frytet e veprimit të vet. 
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 Ky qëndrim na çliron plotësisht. Çkado që të vijë – sukses a dështim, lavdërim a 

fajësim, fitore a disfatë – mund ta japim më të mirën tonë me mendje të qartë, e të 

patrazuar. Asgjë s’mund ta tundë guximin tonë apo ta thyejë vullnetin tonë; asnjë 

pengesë nuk mund të na dëshpërojë apo të na bëjë të ndihemi “të rraskapitur”. 

Qartë, siç thotë Gita: “Joga është shkathtësia në veprim” (2:50). 

 Vetëm personi që është i shkëputur krejtësisht dhe i përkushtuar krejtësisht, 

thotë Gandhi, është i lirë ta shijojë jetën. Kur i kërkuan ta përmblidhte jetën e vet 

“në njëzet e pesë fjalë apo më pak”, u përgjigj: “Mund ta bëj me tri!” (katër në shqip) 

dhe e citoi Upanishad-en Isha: “Hiq dorë dhe kënaqu (shijoje).” Ata që janë të 

ngjitur parezistueshëm me rezultatet e veprimit nuk mund të kënaqen e ta shijojnë 

atë që e bëjnë; ata bëhen të lënduar shpirtërisht kur gjërat nuk funksionojnë dhe 

kapen më dëshpërueshëm kur funksionojnë. Kështu Gita e klasifikon karmën e 

ngjitjes si të këndshme në fillim, por “të hidhur si helmi në fund” (18:38), për shkak 

të skllavërisë së dhembshme të kushtëzimit. 

 Përsëri, Krishna i thotë vazhdimisht Arxhunës t’i dorëzojë gjithçka atij në 

dashuri. Por kjo nuk është këshillë tjetër, po thjesht fjalë të tjera. Krishna po kërkon 

nga Arxhuna të veprojë plotësisht për hir të Tij, jo për ndonjë fitim personal. E tërë 

poenta e rrugës së dashurisë është të shndërrohet motivimi nga “unë, unë, unë” në 

“ti, ti, ti” – domethënë të dorëzohen ngjitjet vetjake duke i tretur në merakun për të 

dhënë. 

 Krishna e formulon këtë më së bukuri në vargjet e famshme të Kapitullit 9 që 

nisin: “Çkado që bën, ma bëj dhuratë mua” (9:27). Bëje, domethënë, jo për 

shpërblim personal por nga dashuria për Zotin, prezent në çdo krijesë. “Çkado që 

ha, çfarëdo adhurimi që bën, çkado që jep, çkado që vuan”: gjithçka të bëhet e të 

jepet e të durohet e të shijohet për hir të Zotit në krejt, jo për veten. Manmana: ky 

është refreni i Gitës. Krishna i thotë vazhdimisht Arxhunës: “Mbushe mendjen me 

mua, fokusoje çdo mendim në mua, mendo për mua gjithmonë”; pastaj “do të jesh i 

bashkuar me mua” (shih 9:34). E njëjta urdhëresë iu dha Musait (Moisiut) dhe u 

përsërit nga Jezusi (Isai) dhe Muhamedi. Në terma praktikë, domethënë se 

vetëdijesia do të integrohet teposhtë deri në skutat më të thella të pavetëdijes, që 

është pikërisht rëndësia e fjalës joga. 

 Meister Eckhart për këtë gjendje thotë me elokuencë: 

Kushdo që e ka Zotin në mendje, thjesht dhe veç Zotin, në të gjitha gjërat, një njeri i 

tillë e bart Zotin me vete në të gjitha punët e veprat e veta dhe në të gjitha vendet, dhe 

Zoti i vetëm i bën krejt punët e tij. Ai nuk kërkon asgjë pos Zotit; asgjë s’i duket e 

mirë pos Zotit. Ai bëhet një me Zotin në çdo mendim. Siç nuk mund ta tretë Zotin 

asnjë shumë-pjesë-sí, asgjë nuk mund ta tretë këtë njeri apo ta bëjë shumë-pjesësh. 
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 Kështu arrijmë tek ideja e “veprimit të paveprim”: e personave kaq të etabluar 

në identifikimin me Veten sa që mu në mes të shërbimit të palodhje për ata përreth 

vetes, mbesin në paqe të brendshme, ajo që në qetësi e dëshmon veprimin. Ata nuk 

veprojnë, thotë Gita; është Vetja që vepron përmes tyre: “Veç ata që e shohin se të 

gjitha veprimet kryhen nga prakriti, gjersa Vetja mbetet e palëvizur - veç ata shohin 

vërtet” (13:29). Përsëri, kjo është deklaratë universale. Ja një nga më aktivet prej 

mistikëve, Shën Katerina nga Xhenova (St. Catherine of Genoa): 

 Kur fryma (shpirti) bëhet asgjë dhe shndërrohet, pastaj ajo nga vetja as s’punon as s’flet 

as s’dëshiron, as s’ndien as s’dëgjon as s’kupton; as s’ka për veten ndjenjë të jashtësisë a të 

brendësisë, ku mund të lëvizë. Dhe në të gjitha gjërat është Zoti që e sundon dhe e udhëzon, 

pa ndërmjetësimin e asnjë krijese. Dhe gjendja e kësaj fryme është pastaj ndjenjë e një paqeje 

e qetësie kaq të krejtësishme sa që asaj i duket se zemra e vet, dhe qenia e vet trupore, dhe 

krejt edhe përbrenda edhe përjashtë, janë zhytur në një oqean të paqes së krejtësishme... Dhe 

ajo është kaq plot me paqe sa që edhe pse ajo e shtyp mishin e vet, nervat e veta, eshtrat e vet, 

asnjë gjë nuk del nga to veç paqe. 

 

 Përsëri, kur Gita flet për “mosveprimin mu në mes të veprimit” (4:18, etj.), e 

thërassim Ruysbroek-un të hedhë dritë mbi këtë që duket si paradoks. Personi që e 

ka kuptuar-realizuar  Zotin, thotë ai, i pasqyron të dy aspektet e Tij: “qetësinë sipas 

esencës së Tij, aktivitetin sipas natyrës së Tij: prehje absolute, pjellori 

[produktivitet] absolut[e]”. Dhe pastaj shton: 

 Personi i brendshëm e jeton jetën e vet sipas këtyre dy rrugëve: domethënë pra, në pushim 

dhe në punë. Dhe në secilën nga to ai është plotësisht dhe pandashëm; se ai rron plotësisht në 

Zotin në saje të arritjes së qetë të merakeve dhe plotësisht në vete në saje të dashurisë së vet 

aktive. . . . Kjo  është maja supreme e jetës së brendshme. 

 Ky është lloji i vetëm i joveprimit që e rekomandon Gita. Është veprimi i llojit 

më të palodhshëm; e vetmja gjë joaktive është ego. Të jetosh pa flijimin ditor (jaxhna 

[yajna]) të shërbimit pa-vete – të punosh veç për veten, apo edhe më keq, të mos bësh 

asgjë – është thjesht të jesh hajdut (3:12). Nuk është e mundur të mos bësh asgjë, 

thotë Krishna; pikërisht vetë natyra e mendjes është aktiviteti i pandërprerë. 

Qëllimi i Gitës është të shfrytëzohet ky aktivitet në shërbim pa-vete, duke e hequr 

zotësinë helmuese të egos: “Përderisa njeriu ka trup, nuk mund të heqë dorë 

krejtësisht nga veprimi. Heqja dorë e vërtetë është ta heqësh dorë krejtësisht nga 

meraku për shpërblim personal” (18:11). Meister Eckhart shpjegon: 
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Për të pasur të drejtë, një person duhet t’i bëjë një nga dy gjërat: ose duhet të mësojë ta 

ketë Zotin në punën e vet dhe aty të mbahet fort për të, ose duhet të heqë dorë 

krejtësisht nga puna e vet. Meqë, megjithatë, njeriu nuk mund të jetojë pa aktivitete 

që janë edhe njerëzore edhe të ndryshme, duhet të mësojmë ta mbajmë Zotin në 

gjithçka që bëjmë, dhe çfarëdoqoftë puna a vendi, të vazhdojmë me të, duke mos 

lejuar të na pengojë asgjë. 

 

Do të ishte vështirë të gjendet përmbledhje më e mirë e mesazhit të Gitës kudoqoftë 

– dhe kjo, meqë ra fjala, nga dikush që konsiderohet ta përfaqësojë rrugën e njohjes. 

 Krishna e përmbyll krejt këtë në një varg të famshëm: “Braktisi të gjitha 

mbështetjet dhe më kërko mua për mbrojtje. Unë do të të pastroj nga mëkatet e së 

shkuarës; mos u pikëllo” (18:66). Krishna është Vetja; fjalët e kanë kuptimin thjesht 

të hidhen mënjanë rekuizitat dhe varësitë e jashtme dhe të mbështetemi veç në 

Veten, duke mos kërkuar fuqi askund pos përbrenda. 

 Pse veprimi pa-vete çon në realizim-të-Vetes? Nuk është çështje e veprimit “të 

mirë” që po shpërblehet hyjnishëm. Realizimi-i-Vetes nuk është ndonjëfarë 

kompensimi për veprat e mira. Ne mund t’i kuptojmë dinamikat nëse e kujtojmë se 

theksi i Gitës është te mendja. Shumica e aktivitetit njerëzor, edhe i miri edhe i keqi, 

njolloset nga përfshirja e egos. Aktiviteti i tillë nuk mund ta pastrojë vetëdijesinë, 

sepse vazhdon të prodhojë karmë të re në mendje – në terma praktikë, vazhdojmë të 

ngatërrohemi në atë që e bëjmë. Puna pa-vete e pastron vetëdijesinë sepse kur nuk 

ka gjurmë të përfshirjes së egos, nuk prodhohet karmë e re; mendja thjesht po e 

përpunon karmë që tashmë e ka grumbulluar. 

 Shankara e ilustron këtë me ngjashmërinë me rrotën e poçarit. Puna e egos është 

të vazhdojë pandërprerë ta rrotullojë rrotën e mendjes dhe të bëjë vazo karmike: ide 

të reja për të vepruar, merake të reja për t’i ndjekur. Kur ndalet ky aktivitet i 

pakuptimtë, nuk bëhen më vazo, por për ca kohë rrota e mendjes vazhdon të 

rrotullohet nga vrulli i karmës së vet të shkuar. Kjo është periudhë ankthi në jetën e 

secilit mistik: ke bërë gjithçka që mundesh; tash veç mund të pritësh me njëfarë 

durimi të paduruar. Dikur, për asnjë arsye që mund ta kuptojë njeriu, rrota vjen deri 

te ndalja, duke e tretur procesin mendor në samadhi. 
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NJË IMAZH MË I LARTË 

 

 Mbase mënyra më e qartë për ta rrokur Gitën është të shikohet mënyra se si i 

përshkruan ajo – ata që i mishërojnë mësimet e saj. Portrete të tilla ka në fillim të 

Gitës, në mes, dhe në fund, ku secili e ofron një model të potencialit tonë të plotë 

njerëzor. 

 I pari është dhënë në fund të kaptinës 2 (2:54-72), vargje të cilat Gandhi tha se e 

përmbajnë çelësin e tërë Gitës. Arxhunës sapo i është treguar për njohjen-e-Vetes; 

tani ai e bën një pyetje shumë praktike: kur një person e arrin këtë njohje, si shfaqet 

ajo? Si sillen njerëzit e tillë në jetën e përditshme? Ne e presim një listë të virtyteve. 

Në vend të kësaj, Krishna e shpalos një befasi: shenja më e sigurt është se ata i kanë 

dëbuar të gjitha meraket vetjake. Shqisat dhe mendja e tyre janë stërvitur plotësisht, 

ashtu që janë të lira nga dëshirat shqisore dhe vullneti-i-vetes. Të identifikuar 

plotësisht me Veten, jo me trupin a mendjen, ata e realizojnë pavdekësinë e vet këtu 

në tokë. 

 Implikimet e kësaj nuk përcaktohen; ato duhet t’i shohim në një person të gjallë. 

G. K. Chesterton tha njëherë se për ta kuptuar Predikimin në Mal, nuk duhet ta 

shikojmë Krishtin por Shën Françeskun (St. Francis). Për ta kuptuar Gitën shkova 

ta shikoj Mahatma Gandhi-n, që e kishte bërë më të mirën që kish mundur për dyzet 

vite për t’i përkthyer ato vargje në jetën e vet të përditshme. Duke e parë atë, e 

kuptova se ata “që e shohin veten në të tërën dhe të tërën në ta” thjesht nuk do të 

ishin në gjendje t’i dëmtonin të tjerët. Augustini e thotë me guxim: “Duaj, pastaj bëj 

si të pëlqen”: asgjë nuk do të dalë nga ti pos mirësi. E pashë edhe se çka domethënë 

ta shohësh trupin tënd me shkëputje: jo indiferencë, por kujdes me dhembshuri si 

instrument i shërbimit. E pashë çka domethënë të pushosh në vlug të veprimit 

intensiv. Më e rëndësishmja, e rroka një nga idetë më freskuese në misticizmin 

Hindu: mirësinë origjinale. Meqë Vetja është thelbi i çdo personaliteti, askush nuk 

ka nevojë të fitojë mirësi a dhembshuri; ato janë aty tashmë. Krejt çka nevojitet 

është të hiqen shprehitë vetjake që i fshehin ato. 

 Kapitulli 12 e jep një portret tjetër në vargjet e veta përmbyllëse (12:13-20), dhe 

këtu e marrim një listë frymëzuese të shenjave të atyre që e ndjekin rrugën e 

dashurisë: 

Atë e dua – që është i paaftë për emocione negative, që është miqësor e i dhembshur. 

Duke jetuar përtej asaj që e arrin “unë”-i dhe “e imja” dhe përtej asaj që e arrin qejfi e 

dhembja; të durueshëm, të kënaqur, të vetë-kontrolluar, të qëndrueshëm në besim, që më 

jepen me tërë zemrën dhe mendjen e vet – me të tillë si këta bie në dashuri. (12:13-14). 
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 Dhe përfundimisht vjen përshkrimi pasionant me të cilin mbaron Gita, kur 

Krishna i tregon Arxhunës se si ta njohë burrin a gruan që e ka arritur qëllimin 

suprem të jetës: 

Ai që është i lirë nga lidhjet vetjake, që e ka zotëruar veten dhe pasionet e veta, e arrin 

përsosmërinë supreme të lirisë nga veprimi. Dëgjo dhe do të ta shpjegoj tani, Arxhuna, se 

si dikush që e ka arritur përsosmërinë – e arrin edhe Brahmanin, përmbushjen supreme të 

urtisë. (18:49-50) 

 

 Këto nuk janë rrugë të ndara, ideale të veçanta. Të tri fragmentet e përshkruajnë 

një person: vital, aktiv, të dhembshur, që mbështetet në veten në kuptimin më të 

lartë, se te Vetja kërkon çdo gjë dhe s’i duhet asgjë nga jeta pos shansit për të dhënë. 

Më shkurt, një person i tillë e di se kush është, dhe në atë dije është gjithçka. 

 Kjo nuk është turrje ikëse nga jeta, siç pretendohet shpesh. Është turrje kah jeta, 

duar-hapur, krahë-hapur: “duke fluturuar, duke vrapuar e duke u gëzuar”, thotë 

Thomas à Kempis, se “ai është i lirë dhe nuk do të jetë i lidhur”, asnjëherë i 

ngatërruar në dyshime-të-vetes, konflikt a lëkundje. Larg nga të qenët pa-merak – 

shihe Gandhin, Katerinën e Sienës (Catherine of Siena), Shën Terezën (St. Teresa), 

Shën Françeskun (St. Francis) – burri a gruaja që e kupton-realizon Zotin ia ka 

nënshtruar të gjitha pasionet njerëzore – merakut mbizotërues për të dhënë e për të 

dashur e për të shërbyer; dhe në atë bashkim mund ta shohim, jo zhdukjen e 

personalitetit, por lulëzimin e tij të plotë. Kjo është domethënia e të qenët plotësisht 

njerëzor; jetët tona të zakonshme të stimulit e reagimit, marrjes e shpenzimit, 

krahasimisht duken po aq të zbehta sa ëndrrat që na kujtohen. Ky lulëzim i shpirtit 

e tërheq, ma merr mendja, secilin. “Ky është gëzimi i vërtetë në jetë”, thotë Bernard 

Shaw: 

qenia që përdoret për një qëllim të njohur nga vetja si [asi qëllimi] i fuqishëm;... të qenët 

forcë e Natyrës në vend se [të qenët] mpiksje vetjake e vockël e disponimeve të këqija dhe 

e fyerjeve që ankohet se bota nuk do ta përkushtojë veten të të bëjë të lumtur. 

 

Në vend të “Natyrës” me N të madhe, natyrisht, Gita do të thoshte “instrument i 

Vetes”: por ky është dallimi i vetëm. Një nga veçoritë më tërheqëse të Gitës për 

kohët tona është se i qartëson keqkuptimet për jetën shpirtërore dhe e shfaq atë siç 

është: aktive, e gëzueshme, e qëllimshme, rrugë e mesme ndërmjet ekstremeve që e 

zbukuron jetën e përditshme. 
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BESIMI DHE EVOLUCIONI SHPIRTËROR 

 

 Edhe një koncept të fundit të papërkthyeshëm
a
 dhe pastaj do ta lë Gitën të flasë 

vetë për veten. Ai koncept është shraddha, dhe ekuivalenti i vet më i afërt anglisht 

është faith (besim, fe). Unë e kam përkthyer ashtu, por shraddha domethënë shumë 

më shumë. Tekstualisht është “ajo që është e vendosur në zemër”: të gjitha besimet 

që i mbajmë kaq thellësisht sa që kurrë nuk mendojmë t’i vëmë në pyetje, t’i 

shqyrtojmë. Është grupi, seti i vlerave, i aksiomave, i paragjykimeve dhe i para-

ndikimeve të favorshme që i ngjyros perceptimet tona, e qeveris të menduarit tonë, i 

dikton reagimet tona dhe i formëson jetët tona, përgjithësisht pa qenë ne as të 

vetëdijshëm për prezencën dhe fuqinë e saj. 

 Kjo mund të tingëllojë filozofike, por shraddha nuk është abstraksion 

intelektual. Është pikërisht vetë substanca jonë. Gita thotë: “Një person është ajo 

çfarë është shraddha e vet” (17:3). Bibla i përdor pothuaj të njëjtat fjalë: “Siç 

mendon njeriu në zemër, i tillë është”. Shraddha reflekton gjithçka që e kemi bërë 

vetë dhe tregon kah ajo që jemi bërë. Por nuk ka asgjë pasive në lidhje me 

shraddhën. Ajo është plot potencë, se e nxit veprimin, e kushtëzon sjelljen dhe e 

përcakton se si shohim dhe prandaj si reagojmë ndaj botës përreth nesh. 

 Kur Norman Cousins flet për një “sistem të besimeve” të ngjashëm me sistemin 

e organeve të trupit, ky është një aspekt i shraddhës; ai po i referohet fuqisë për të 

shëruar apo për të dëmtuar që është e qenësishme në idetë tona për veten. Një 

person me sëmundje serioze beson se ka për t’ia dhënë një kontribut botës dhe 

kështu shërohet; një tjetër beson se jeta e vet është e pavlerë dhe vdes: kjo është 

fuqia e shraddhës. Ngjashëm, imazhi-i-vetes është pjesë e shraddhës. Një person 

beson se do të ketë sukses në jetë dhe tejkalon pengesa të mëdha; një tjetër, që beson 

se s’mund të bëjë asgjë, mund të jetë më i talentuar dhe të përballet me më pak 

vështirësi por të arrijë shumë pak. 

 E megjithatë shraddha nuk është përcaktim brutal apo fantazi që ka shumë pak 

gjasa të ndodhë. Kur Shën Gjoni i Kryqit (St. John of the Cross) thotë “Ne jetojmë 

në atë që e duam”, ai po e shpjegon shraddhën. Kjo është bota jonë. Jetët tona janë 

shprehje elokuente e besimit tonë: asaj që e konsiderojmë t’ia vlejë ta kemi, ta bëjmë, 

ta arrijmë, të jemi. Ajo për çka përpiqemi e shfaq atë që e vlerësojmë; ne e 

mbështesim shraddhën me kohën tonë, me energjinë tonë, me vetë jetët tona. 

 

a
 Kjo është pjesa e fundit e parathënies. Shih para kësaj pjesët “Esenca e Gitës” dhe “Një imazh më i lartë” të 

botuara në blogun e njëjtë si ky botim. 
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 Kështu shraddha e përcakton fatin. Siç e formulon Buddha: “Krejt çka jemi 

është rezultat i asaj që e kemi menduar. Ne ndërtohemi nga mendimet tona; ne 

formësohemi nga mendimet tona.” Siç mendojmë, ashtu bëhemi. Kjo është e vërtetë 

jo veç për individët por edhe për shoqëritë, institucionet dhe qytetërimet, sipas ideve 

dominuese që i formësojnë veprimet e tyre. Besimi në teknologji, për shembull, 

është pjesë e shraddhës së qytetërimit bashkëkohor. 

 “Shraddha e drejtë”, sipas Gitës, është besimi në ligjet shpirtërore; në unitetin e 

jetës, në prezencën e hyjnores në çdo person, në natyrën esencialisht shpirtërore të 

qenies njerëzore. “Shraddha e gabuar” nuk është patjetër moralisht e gabuar, po 

thjesht injorante. Ajo domethënë të besohet se në jetë nuk ka më shumë se 

ekzistenca fizike, se qenia njerëzore është veç entitet biokimik, se lumturia mund të 

fitohet duke ndjekur interesa private dhe duke e injoruar pjesën tjetër të jetës. 

Besimet e tilla janë të papërshtatshme: ne e kemi ngjitur shraddhën tonë me besime 

që jeta nuk mund t’i vërtetojë. Herët a vonë ato duhet të dalë se janë false, dhe pastaj 

shraddha jonë ndryshon. Porsi të menduarit tonë, pra – porsi ne vetë – evoluon edhe 

shraddha. Qëllimi i karmës është t’i shpjegojë pasojat e shraddhës, ashtu që përmes 

të provuarit e të gabuarit, jetë pas jete, shpirti individual e fiton llojin e besimit që 

çon në përmbushjen e qëllimit suprem të jetës. Krishna e shpjegon dinamikën: 

Kur një person i përkushtohet diçkaje me besim të plotë, unë e unifikoj besimin e tij në 

atë gjë. Pastaj, kur besimi unifikohet plotësisht, njeriu e fiton objektin e përkushtimit. Në 

këtë mënyrë, çdo merak përmbushet nga unë. (7:21-22) 

 

 Ky është mbase kuptimi i brendshëm intuitiv më me dhembshuri në 

evolucionin njerëzor – që është shprehur ndonjëherë. Gita është e zhytur në të, por 

ai nuk është ekskluziv për Gitën apo për Hinduizmin. “Ju pëlqeu apo jo, e dini apo 

jo”, thotë Meister Eckhart, “fshehtësisht Natyra kërkon dhe gjurmon dhe përpiqet ta 

shpalosë e ta qesë në dritë pistën në të cilën mund të gjendet Zoti.” I tërë qëllimi i 

çdo përjetimi, i çdo aktiviteti, i çdo zotësie, është ta kthejë qenien njerëzore 

përbrenda dhe ta çojë secilin nga ne prapa te burimi ynë hyjnor. Kështu çdo person 

që kërkon kënaqësi në botën përjashtë – qejf, fuqi, profit, prestigj – realisht po e 

kërkon Zotin: “Siç më afrohen, ashtu i pranoj. Të gjitha shtigjet, Arxhuna, çojnë tek 

unë” (4:11). 

 Dy forca e përshkojnë jetën njerëzore, thotë Gita: shtytja përpjetë (telart) e 

evolucionit dhe ngrehja teposhtë e të shkuarës sonë evolucionare. Në fund të fundit, 

pra, Gita nuk është libër i urdhëresave por libër i zgjedhjeve. Ajo nuk e përmend 

mëkatin, por kryesisht flet për injorancën dhe pasojat e saj. Krishna i tregon 

Arxhunës për Veten, forcat e mendjes, marrëdhëniet midis mendimit e veprimit, 
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ligjin e karmës, dhe pastaj konkludon: “Tani, Arxhuna, reflekto për këto fjalë dhe 

pastaj bëj si të duash” (18:63). Përpjekja e madhe është ndërmjet dy gjysmave të 

natyrës njerëzore, dhe zgjedhjet parashtrohen në çdo moment. Secili që e ka pranuar 

këtë sfidë, ma merr mendja, do të dëshmojë se jeta nuk ofron betejë më të ashpër se 

sa kjo luftë përbrenda. Ne nuk kemi zgjedhje në lidhje me luftimin; ai është i 

integruar në natyrën njerëzore. Por e kemi zgjedhjen se në cilën anë do të luftojmë: 

Duke më kujtuar mua, do t’i tejkalosh të gjitha vështirësitë përmes mirësisë sime të 

hijshme. Por nëse nuk ma vë veshin dhe nuk je i vëmendshëm për mua në vetë-vullnetin 

tënd, asgjë nuk do të të hyjë në punë. Nëse thua në mënyrë egotiste (të vetëkënaqur): 

“Nuk do të luftoj në këtë betejë”, vendimi yt do të jetë i padobishëm; vetë natyra jote do 

të të fusë në të. (18:58-59) 

Prandaj, më kujto në çdo kohë dhe vazhdo të luftosh. Me zemrën dhe mendjen tënde të 

synuar tek unë, sigurisht që do të vish tek unë. (8:7) 

 

 Kështu Gita e vë fatin njerëzor plotësisht në duart njerëzore. Bota e saj nuk 

është deterministike, por as s’është shprehje e shansit të verbër: ne i formësojmë 

vetet tona dhe botën tonë përmes asaj që e besojmë dhe e mendojmë dhe mbi të cilën 

veprojmë, qoftë për mirë apo për keq. Në këtë kuptim Gita hapet jo te Kurukshetra 

(qyteti) po te dharmakshetra (vendi i shenjtë), fusha e dharmës, kur Arxhuna dhe 

Krishna po qëndrojnë fort për të gjithë ne. 
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