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Ven. Vadzsramálá:

FELKÉSZÜLNI 
 A HALÁLRA

A halál az egyetlen olyan téma, amiről nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy minden embert közelről érint, akkor is, ha a legtöbben nem 

szívesen foglalkoznak ezzel a ténnyel.  

Sőt, sokan még akkor is megpróbálják eltávolítani maguktól, amikor ez az esemény – a halál 
– a saját környezetükben vagy saját magukat közvetlenül érintve bekövetkezik. Manapság a halál 
okairól úgy gondolkodunk, hogy az rendszerint betegség, baleset vagy pedig az öregség következ-
ménye. Úgy viszonyulunk ehhez, hogy azt reméljük, hogy mi azért nem fogunk megbetegedni vagy 
bennünket nem fog baleset érni. Úgy gondolkodunk, hogy bár az öregséget nem tudjuk elkerülni, de 
az még messze van, mire olyan öregek leszünk, hogy nekünk is számolnunk kelljen ezzel. Ez a fajta 
képzettársítás, amikor a halált automatikusan a betegséggel vagy az öregséggel kapcsoljuk össze, 
az egyik legalapvetőbb gondolkodási hiba, amit e jelenséggel kapcsolatban elkövetünk. Ez alapján 
képzeljük azt, hogy ha egy fiatal ember vagy egy gyermek meghal, akkor az valami kivétel vagy kü-
lönös csapás, s ezért az a dolgunk, hogy az ilyen balszerencsét vagy csapást megpróbáljuk elkerülni, 
amennyire csak lehetséges. 

Azonban a halál tulajdonképpeni mélyebb oka – amit a Buddha már kétezer ötszáz évvel ez-
előtt megfogalmazott – nem a betegség vagy az öregség, hanem a születés. A születés a meghalás oka 
és előidézője. Miközben a születést rendszerint nagy ünnepléssel fogadjuk és örömteli eseményként 
üdvözöljük, a halállal szemben nem tudjuk ugyanezt az örömteli, várakozó beállítódást létrehozni 
magunkban. Annak ellenére, hogy ez a két dolog – születés és halál – egymással elválaszthatatlanul 
összekapcsolódik. 

A japán kolostorokban minden reggel recitálnak egy mondást, amely állandóan a szerzete-
sek emlékezetébe idézi ezt a tényt, nehogy megfeledkezzenek arról, hogy ez a két dolog mennyire 
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szorosan összetartozik: „A születés és a halál ünnepélyes alkalmak. Milyen tünékeny is az élet! Szűken 
van mérve minden pillanat, az idő nem vár senkire.” 

Ez a beszorítottság, ez a feszültség a születés és a halál között, amelyet a tibetiek az élet vo-
natkozásában is bardónak, köztes létnek neveznek, ez olyan korlátozott intervallum, amely maga 
is további szakaszokra, időpillanatokra bomlik. Fel kell ismernünk ebből, hogy ez – az élet – valami 
olyasmi, ami határok közé van szorítva, és ezért rendkívül értékes; korlátozottan áll rendelkezé-
sünkre, ezért minden pillanat rendkívüli kincs. (De nemcsak a modern értelemben érték, ugyanis 
a mai ember is úgy gondolkodik, hogy az idő pénz, és mindaddig, amíg valamit pénzzel mérhet, 
addig nagyon is jól meg tudja becsülni a dolog értékes voltát, ott azonban, ahol ez az érték nem 
forintosítható, vagyis nem váltható át pénz-ellenértékre, rendszerint tanácstalanná válunk.) 

Ha az a célunk, hogy fel tudjunk készülni a saját halálunkra, sőt esetleg egy lépéssel tovább 
szeretnénk menni, és szeretnénk, hogy ebben a nagy jelentőségű életszakaszban mások mellé – a 
hozzátartozóink, a barátaink, a szeretteink mellé – is oda tudjunk állni, akkor fel kell ébresztenünk 
magunkban a készséget, a hajlandóságot arra, hogy szembemenjünk a modern kor e téren meglévő 
tanácstalanságával. Nem szabad, hogy megtévesszenek bennünket azok a reakciók, amelyeket az eb-
be a helyzetbe került, ezen életeseménnyel szembesülő emberek részéről tapasztalunk. 

Az egyetlen lehetőség, hogy e nehézségeket és tanácstalanságot a saját környezetünkben le 
tudjuk küzdeni, abban áll, hogy mi magunk egy szilárd meggyőződésből táplálkozó bizonyosságot 
fejlesztünk ki a halál vonatkozásában. Ezáltal olyan biztonságot tudunk a környezetünkre sugároz-
ni, amely átsegíti a többieket is a saját reménytelenségükön vagy tanácstalanságukon, és megmutat-
ja az ő számukra is, hogy lehetséges ezekhez az eseményekhez bizalommal közeledni. Felmutatja, 
hogy az utunk értelmes, jelentőségteli maradhat ebben a szakaszban is, s ezért érdemes hittel és bi-
zalommal egészen a végéig járni. 

Magam is átéltem ezeket a folyamatokat közeli hozzátartozóim halálakor, és kedvező tapasz-
talatokat szereztem. Olyannyira, hogy nemcsak a közvetlenül érintettek, hanem még a tágabb kör-
nyezet is, akiknek ezekkel az eseményekkel dolguk volt – orvosok, nővérek vagy akár a temetői 
személyzet –, az összes modern szokás ellenére hagyták magukat meggyőzni és vezetni attól a bel-
ső biztonságtól és bizonyosságtól, amit sugározni tudtam feléjük. Vagyis ilyen módon az ember  
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meg tudja adni a bátorítást akár a szakszemélyzet számára is ahhoz, hogy merjenek olyan utakra 
vagy irányba lépni, ami esetleg a modern szokásokkal, közfelfogással ellenkezik vagy attól idegenné 
vált, s amelyet így nem ismernek, mert nem tanította meg nekik senki. Sőt olyasmire is rá lehetett 
venni a személyzetet, amit esetleg a bürokratikus szabályok nem is engedtek volna meg a számukra. 

Gyakorlati szempontból is alapvető fontosságú, hogy saját magunkkal kezdjünk el dolgozni, 
hogy mi magunk tisztázzuk a halálhoz való viszonyunkat, és hozzuk létre önmagunkban azt a beál-
lítódást és bizonyosságot, ami aztán képessé tesz bennünket erre a segítségnyújtásra. 

Hogyan tudjuk felkészíteni magunkat egy haláleseményre? 

Ha mi magunk nem vagyunk felkészülve, senkinek sem fogunk tudni segíteni, sőt saját ma-
gunkon sem fogunk tudni segíteni, amikor ránk kerül a sor. Ha azonban megfelelően felkészültünk, 
képesek leszünk másoknak is segítséget nyújtani, akik éppen a haláluk felé haladnak, és támogatni 
tudjuk őket, melléjük tudunk állni ebben a helyzetben. A következő lépés az, hogy megtanuljuk, ho-
gyan tudunk gondoskodni és mit tudunk tenni buddhista értelemben azokért, akiknél már bekövet-
kezett a halál, akik azonban a buddhista tanítás és felfogás szerint közel sem annyira halottak, mint 
amennyire azt a mai modern felfogás szerint hisszük. Ez azt jelenti, hogy lehet ugyan, hogy a halott 
teste már nem mutat életjeleket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne rendelkezne továbbra is – mint 
eszmélő, tudatos lény – teljes értékű tudatossággal és tapasztalással. Sőt, éppen hogy a test halálá-
val egy olyan állapotba került, amely a szokott támaszték – a test – elveszítésével nagyon szokatlan 
és különös a számára, és ezért ebben a helyzetben különösen szüksége lehet a mi támogatásunkra, 
gondoskodásunkra és segítségünkre. 

Haldokló hozzátartozójaként manapság nagy valószínűséggel fogunk olyan helyzetbe kerül-
ni, hogy az ezen a területen működő szakemberekkel támad dolgunk – elsősorban egészségügyi 
dolgozókkal. Ezzel kapcsolatban jó tudatosítanunk magunkban, hogy a legtöbb orvos hivatástuda-
ta úgy működik, hogy azt tekinti feladatának, hogy megmentse az életet, vagyis gyógyítson. Ebből 
következően az orvos számára lélektanilag minden haláleset kudarcélmény. Ha olyan beteggel van 
dolguk, akiről a szakemberek megállapították, hogy gyógyíthatatlan, ez az átlagorvosból többnyire 
eleve kivált egy bizonyos rezignációt, elidegenedést és egy magára-hagyást, minthogy ez reményte-
len eset. Ha jó orvos, meg fog tenni mindent, hogy csillapítsa az illető szenvedéseit, de magában va-
lójában már leírja az ilyen esetet. 

Ez az oka annak, hogy az egészségügyi dolgozók a legtöbben nem szívesen foglalkoznak gyó-
gyíthatatlan beteggel. Úgy érzik, hasznosabban tudják eltölteni az idejüket, ha a munkájukat, ener-
giájukat azokra a betegekre fordítják, akiken még lehet segíteni, ahol még elérhetnek valamit. Ezzel 
kapcsolatban történtek tudományos felmérések is, és ezek azt mutatták, hogy az egész gyógyító sze-
mélyzetben – az orvostól a nővérig bezárólag – ha beteghez hívják, fellép egy húzódozás, ellenállás, 
hogy mennie kellene, de nem akaródzik. Kimutatható volt statisztikailag, hogy gyógyíthatatlan be-
teg esetében e húzódozás miatt hosszabb időt vett igénybe, mire az egészségügyi szakszemélyzet rá-
szánta magát, hogy kimenjen, mint azoknál, ahol még remény mutatkozott a gyógyulásra. E mögött 
a jelenség mögött egy olyan felfogás húzódik meg – amely a mai nyugati kultúrába nagyon mélyen 
beleivódott –, hogy a tulajdonképpeni érték az kizárólag az élet, és hogy a halál nem több, mint en-
nek az értékes életnek a vége, a megszűnése. Bár elkerülhetetlen, de önmagában nem hord semmi-
lyen értéket, kényszerű rossz. 
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Az ősi keleti kultúrák azonban másként szemlélték ezt a dolgot. Itt éppen fordítva van: az élet 
kizárólag a halál perspektívájából rendelkezik értelemmel, innen nyerheti el az értelmét. Egészen 
élesen fogalmazva, az ember tulajdonképpen azért él, az az életének az értelme, hogy megtanuljon 
meghalni. Ez a kétfajta megközelítés alapvetően szemben áll egymással. Ez az oka annak például, 
hogy a mi teljesítményorientált társadalmunkban a fiatal ember az, aki a legnagyobb értékkel bír, 
de ő is csak addig, amíg teljesítőképes, tehát amíg pénzt keres vagy létrehoz valamit. Ez azt jelenti, 
hogy nem az ember az érték többé, hanem a termelékenysége. 

Az ember olyan gépezetté fokozódott le, akinek az összes értéke és 
funkciója abban áll, hogy termékeket állít elő. 

Ebben a teljesítményorientált társadalomban teljesen normális és magától értetődő, hogy azok 
az életszakaszok, amelyek már nem termelékenyek, elveszítik a jelentőségüket és értéküket: ilyen 
például az öregkor, a betegség-állapot, sőt maga a halál is, ahol az összes termelőképesség végleg 
felhagy. Korábban tudták az emberek, hogy a betegség például fontos szerepet játszhat a személyi-
ség érésében, tehát nem pusztán negatív. Az idős embert pedig – aki már nem tud többet termelni 
–, megbecsülték és tisztelték amiatt az élettapasztalat és bölcsesség miatt, amelyet élete során össze-
gyűjtött és kiérlelt magában. 

Manapság az a feladatunk, hogy újra kutatás tárgyává tegyük a saját lényegünket, és tudatá-
ra ébredjünk a saját jelentőségünknek, fontosságunknak, ugyanis nagyon közel kerültünk ahhoz a 
ponthoz, ahol a szélsőségesen felfokozott termelékenység oltárán immár teljesen feláldozzuk és el-
pusztítjuk önmagunkat. A halálnak ezt az aspektusát a modern világban még nem, vagy csak alig 
tudatosítottuk, keveset foglalkoztunk eddig ezzel. Ez az egyik oka például annak, hogy az életünk 
annyira perverzzé vált. Egy olyasfajta kifordultság, perverzitás jellemzi az életünket, ami egészen a 
halálig tart. Ez nem azt jelenti, hogy a mai világban nem foglalkozunk többé a halállal és a megha-
lással; minden este ott ülünk például a képernyő előtt, és a televízión keresztül tömegesen jelenik 
meg a tudatunkban a halál; még egy kamaszodó gyermek is sok száz, akár több ezer halálesemény 
tapasztalatával rendelkezik, amit a képernyő leperget előtte. Vagyis nem mondhatjuk azt, hogy a 
halál olyasvalami, ami ismeretlen lenne számunkra, vagy aminek ne volnánk a tudatában, azonban 
érezzük, hogy a halállal történő ilyesfajta foglalkozás, amely a tévéképernyőn történik, egészen más, 
mint az, amire mint értékre tekinthetünk. 

De mi is történik itt, mitől torzul el a halálhoz való viszonyulás? 

Ugyanattól, amitől a valódi lényegünkről való tudás feledésbe merült – ugyanilyen módon merült 
feledésbe számunkra a halál valódi arca is. Feledésbe merült, ami azt jelenti, hogy a szorongásunk, 
az életmohóság miatt elrejtettük önmagunk elől. Azért, mert nem akaródzik a valóságot olyannak 
látni, amilyen az ténylegesen. Vagyis a mai korban éppoly feladatunk a halál valódi arcának az új-
rafelismerése, mint amennyire feladatunk a saját valódi lényegünk újrafelfedezése és tudatosítása. 

Azok az orvosok, akik nemcsak egyfajta technikai medicina felől közelítenek a halálesemény-
hez, hanem az orvoslás valódi értelmében, a gondoskodás felől, azok tisztában vannak vele, hogy ah-
hoz, hogy képesek legyenek a haldoklóról gondoskodni, egy olyan nyitottságra van szükség, amely-



6 7

Ö
SV

ÉN
Y

ben az orvos a saját halállal kapcsolatos szorongásait, bizonytalanságait már leküzdötte vagy feldol-
gozta. A régi háziorvosi rendszerben még voltak olyan orvosok, akik tisztában voltak ezzel a felada-
tukkal is. A modern orvostudomány azt kívánja a háziorvosoktól, hogy a halál előtt álló pácienseket 
segítsék abban, hogy a megszokott életfunkcióikat – ameddig csak lehetséges – normális módon el 
tudják látni, a megszokott környezetükben. Ez az elmélet, vagyis így kellene működnie. A valóság-
ban azonban rendszerint másként néz ki a dolog. Ugyanis a hozzáállás a gyakorlatban inkább az, 
hogy a betegért való aggódásban vagy az attól való szorongásban az orvos szeretne minden kockáza-
tot elkerülni, és ezért a hozzáállása – és sokszor valójában a hozzátartozók hozzáállása is – az, hogy 
szeretnének a felelősségtől szabadulni. Ez a leggyakrabban úgy történik, hogy átrakják egy kórház 
vállára a felelősséget. Azért, hogy ne kelljen utólag a külső vagy belső vádakat elviselni, hogy esetleg 
gondatlanul vagy nem kellő segítő szándékkal jártunk el. Ez a fajta ambivalens viszonyulás húzó-
dik végig az egész medicina elméletén és aztán az abból következő gyakorlaton is. A legtöbb orvos 
tisztában van azzal, hogy mi az, amire a haldoklónak valóban szüksége lenne és mi volna jó neki, de 
mégsem e belátásuk szerint cselekednek, hanem vélt elvárások szerint. 

Az édesanyámnak hosszú ideig egyáltalán nem volt háziorvosa, de az utolsó két évben ez már 
elkerülhetetlen lett. Az orvos odaadóan, gondosan kezelte őt, amikor azonban az édesanyám nagyon 
legyengült, és már láthatóvá vált, hogy meg fog halni, akkor még ez a megértő és bölcs háziorvos 
is mindenáron meg akart győzni bennünket, hogy azért csak jobb lenne bevinni a kórházba. Ezért 
nyíltan elbeszélgettem vele, mert észrevettem, hogy bár már idősebb, de benne is van valamennyi 
bizonytalanság vagy habozás ebben a dologban. Megpróbáltam tisztázni, hogy számunkra nem az 
az érdekes, hogy az édesanyám néhány nappal tovább vagy rövidebb ideig fog-e élni, hanem sokkal 
fontosabb az, hogy milyen körülmények között és milyen környezetben, milyen szellemi közegben 
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fog meghalni. Megpróbáltam megmagyarázni ennek az orvosnak, hogy a kórház a legalkalmatla-
nabb környezet erre. Azonban ez a fajta észérv nem tudta az orvost meggyőzni. Szerencsére eszembe 
jutott egy jobb ötlet, és visszakérdeztem, mit tenne akkor, ha az ő édesanyjáról volna szó. Erre az ille-
tő nagyon elcsendesedett, és elismerte, hogy ebben az esetben valószínűleg ő sem szállítaná már be. 
Ez az eset jó tanulsággal szolgált, mert megmutatta, hogy még egy alapvetően jó hozzáállású orvos, 
aki ráadásul vallásos ember is, még ő sem tud kibújni a szakmai neveltetése zubbonyából, hacsak az 
ember nem talál egy ilyen ötletet, amivel kisegítheti őt ebből. 

Ebben a helyzetben tehát nem is annyira az a fontos, amit az em-
ber az eszével tud, hanem az, hogy mélyen, belül a szívében meg 

legyen győződve arról, hogy mi a helyes.  

Az orvosi kézikönyvek azt tanácsolják másfelől, hogy a pácienst segíteni kell abban, hogy mi-
nél tovább aktív, tevékeny tudjon maradni. Ami azt jelenti, hogy az ideális az volna, ha a haldokló 
egészen az utolsó pillanatig sem tekintené magát valami különleges esetnek, és különösen nem ala-
kulna ki benne az a tudat, hogy ő beteg, akinek ágyban a helye. Ugyanilyen fontos volna az is, hogy 
a haldokló lehetőleg családi körben, a hozzátartozói között tudjon meghalni, tehát azok között, akik-
hez érzelmileg szoros kapcsolat fűzi, mert az a fajta intimitás és bizalom, ami a családban körülve-
szi, tud számára egy olyan belső nyugalmat és kiegyensúlyozottságot biztosítani, ami megkönnyíti 
számára a halál elviselését.
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Manapság ezért már egyre általánosabban hangoztatják az ember jogát a természetes – tehát 
nem gépek által levezérelt – halálra, arra, hogy emberhez méltó módon tudjunk meghalni. Ez a szép 
elmélet, amit eszmei szinten sokan felismernek, de amikor tényleg oda kerülünk, akkor a gyakorlat 
még mindig az, hogy az embereket röviddel a haláluk előtt kitesszük egy olyan igénybevételnek és 
rendkívüli megterhelésnek, amivel a kórházba történő beszállítás jár. Ilyen módon elszigetelődnek a 
hozzátartozóktól, bezárjuk őket gépek közé az intenzív osztályon, idegen emberek közé, idegen szo-
bába, elidegenedett környezetbe, és a külső és belső nyugalomról való gondoskodást – amire a hal-
doklónak szüksége volna – rendszerint feladjuk azért, hogy a felelősséget el tudjuk magunktól há-
rítani. Szorongunk a felelősségtől, és ez nagyon sajnálatos. Ha valaki esetleg ilyen helyzetbe kerül, 
érdemes feltennie önmagának a kérdést, hogy ha a saját halálát illetően teljesen szabadon dönthet-
ne, vajon mit választana? Vajon szeretne-e úgy meghalni, hogy az utolsó pillanatban is berángassák 
még az intenzív osztályra, és ott mindenfélével gyötörjék? Most nem arról beszélünk, amikor baleset 
történik, és van reális esély arra, hogy az intenzív beavatkozással esetleg tényleg meg lehet menteni 
– ilyen helyzetben természetesen mindent meg kell próbálni –, hanem azokról az esetekről, amikor 
mindenki – aki kellő nyíltsággal képes a halállal szembenézni – saját szemével láthatja, hogy az élet 
az illetőből immár végérvényesen visszahúzódott, hogy az életereje megfogyatkozott, sőt a tovább-
élés iránti érdeklődése, vágya is megszűnt.

A keleti felfogás szerint ugyanis a halál végső soron nem testi okokra vezethető vissza – el-
tekintve a balesettől és egyéb kivételektől –, hanem valójában abban a pillanatban következik be, 
amikor az egyén életerői kimerülnek. Ezt más szavakkal is ki lehet fejezni. Jézus azt mondta egy 
viszonylag megbízhatóan ránk maradt tanításában: „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket 
azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja 
pusztítani! Ugye két verebet adnak egy filléren? S Atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre. Nektek 
minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek a verebeknél.” (Máté 10, 28–31)  
Tehát nincs értelme félni. Vagy egy másik helyen az olvasható, hogy senki sem hal meg, mielőtt be 
nem töltötte volna a sorsát. 

Buddhistaként ezt úgy is megfogalmazhatnánk, hogy bármi le-
gyen is a látszólagos külső halálok, a halál tulajdonképpeni oka 
– ugyanúgy, mint az élet összes többi eseményének is – nem más, 

mint a saját karmánk.

 Vagyis a saját korábbi cselekedeteink következményei. Mindaddig, amíg ez a karma nem töl-
ti be önmagát – akár pozitív, akár negatív értelemben és módon –, meghalni sem fogunk. Azonban 
amikor a karmánkat betöltöttük, eljön az a pillanat, hogy a halálunknak be kell következnie a saját 
korábbi cselekedeteink következményeképpen. Ettől a pillanattól kezdve a legjobb orvostudomány 
vagy a legkifinomultabb technika sem fog tudni segíteni rajtunk. 

Ebből meríthetünk egy belső bizonyosságot, hogy tulajdonképpen nincs semmi, ami veszé-
lyeztethetne bennünket; semmi baj nem történhet velünk, kivéve abban az esetben, ha az van meg-
írva, hogy a dolog megtörténjen, az a sorsunk vagy küldetésünk, hogy valamit elszenvedjünk. Ha 
az ember ezt megérti, ez egy nagyfokú könnyedséggel, oldottsággal, belső nyugalommal ruház 
fel bennünket, egy olyan elengedettséget kölcsönöz számunkra, ami lehetővé teszi, hogy az egyes 
események – bármilyen esemény – jelentőségét se alá ne becsüljük, se túl ne becsüljük, hanem  
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megtanuljuk azt összefüggésében látni, és megértsük minden eseménynek az értelmét. A mi ese-
tünkben, amiről most itt szó van, például meglássuk a halál értelmét, és felismerjük a halál jelen-
tőségét a maga összefüggésében. Ez az elengedettség tudja számunkra megadni azt a belső erőt is, 
amely képessé tesz bennünket arra a nyitottságra, hogy a saját helyzetünket vagy egy hozzánk köz-
elálló szeretett személy állapotát a valóságnak megfelelően tudjuk látni. Ez szükséges ahhoz, hogy 
ne torzításokkal vagy elfedéssel értékeljük a helyzetet. 

Ahogy azt az előbb az orvos példáján megmutattam, a legtöbb ember nagyon is jól tudja, hogy 
mi volna a helyes, vagy mit kellene tenni, de nem meri azt tenni, amit egyébként helyesnek tartana. 
Ebben a helyzetben ez különösen tragikus, mert ennek az a következménye, hogy a haldokló magára 
marad, mert a környezet nem fogadja el, nem hajlandó tudomásul venni az állapotát. Így olyasfajta 
belső elszigeteltségbe és magányba kerül, aminek következtében lassanként azokban az emberek-
ben is elveszíti a bizalmát, akikben tulajdonképpen bízhatna, akiktől támaszt remélhetne. 

Végeztek felméréseket haldokló gyermekeknél, és megállapították, hogy

... a gyermekek a harmadik vagy negyedik életévtől kezdve nagyon 
is tisztában vannak azzal, hogy mit jelent az, hogy meghalni.  

Már akkor is, amikor még nem rendelkeznek azzal a nyelvi készséggel, hogy ezt ki tudnák fejezni 
egy olyan nyelven, amit mi felnőttek is megértünk. Megállapították, hogy ezek közül a gyerekek kö-
zül sokan – például akik leukémiában szenvednek – nagyon gyorsan felismerik a felnőttek rettegé-
sét, szorongását. Észreveszik, nagyon is tisztán látják, hogy a felnőttek milyen kínosan, kényelmet-
lenül érzik magukat az ő betegségük és közeli haláluk miatt. Miután ezt nagyon világosan érzékelik 
a felnőtt környezetben, ez az egyik oka annak, hogy szégyenkezésből vagy tapintatból inkább visz-
szahúzódnak, és nem beszélnek a betegségükről a felnőttekkel, gyakran még a saját szüleikkel sem, 
mert nem akarják, hogy a szülőnek ez még több fájdalmat okozzon. 
Ha tudatosítjuk ezt, talán segíthet abban, hogy mi magunk bátrabbakká váljunk, és képessé nyíltan 
beszélni ezekről a kérdésekről. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy egy adott helyzetben nekünk kel-
lene kezdeményeznünk vagy rá kellene terelnünk a beszélgetést erre a témára, hanem hogy készen 
kell állnunk, nyitottnak kell lennünk egy ilyesfajta párbeszéd irányába. Azonban egy ilyesfajta pár-
beszédre csak akkor válunk képessé, ha eljutottunk oda, hogy a halált és a meghalást a saját életünk 
szerves részévé tudtuk tenni, integrálni tudtuk az életünkbe. Valóban tragikus, amikor a környezet-
ben nincs egyetlen felnőtt sem, aki képes volna válaszolni azokra a kérdésekre, amiket egy haldokló 
gyermek szívesen megbeszélne. Például amikor megkérdezi a szülőjét: „Meg kell halnom?” Mennyi-
re egyszerű volna erre az a válasz: „Természetesen, mindenkinek meg kell halnia. Neked is meg kell 
halnod, nekem is meg kell halnom, sőt senkiről nem tudunk, akinek ne kellene meghalnia.” Ennek 
a tudatossága, ez a bizonyosság szilárdan meg kell, hogy gyökerezzék a tudatunkban. Ugyanis csak 
ebben az esetben leszünk képesek arra, hogy valóban teljes természetességgel, meggyőződéssel és 
bizonyossággal szóljunk erről. De ugyanakkor azzal a tiszteletteli hozzáállással is, amit a halál kér-
dése megkíván. Vagyis olyan szavakkal, amelyek bár nyíltak és elengedettek, ugyanakkor méltóak 
az alkalom ünnepélyességéhez, a dolog jelentőségéhez. Ahhoz, hogy képesek legyünk ilyen módon 
az életünk részévé tenni, alapvető feltétel, hogy mi magunk tisztába jöjjünk azzal, mi is történik a 
halálban. 
A legtöbb ember számára a halál az valami homály, sötétség, ismeretlen. Egy olyan kapu, ami  
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egyszer csak majd kinyílik, el fogunk tűnni mögötte, de senki nem tér vissza soha, és nem tudja el-
mondani, hogyan is néz ki ott. Teljesen természetes, hogy szorongásokhoz vezet, ha így látjuk a dol-
got, hiszen ha csak egy idegen országba utazunk, már maga az is szorongató élmény, különösen, ha 
olyan országba utaznánk, amelyről tudjuk, hogy még soha senki nem tért vissza onnan. Lehetséges 
persze, hogy most túl ünnepélyesen fogjuk fel a kérdést, mert fogalmazhatnánk úgy is, hogy végül 
is mi magunk bár már sok halált tudhatunk magunk mögött, eddig még valamennyit túléltük, mert 
az, hogy itt ülünk, az végül is azt jelenti, hogy megszülettünk. 
A keleti hagyományok egész Ázsiában meg vannak győződve arról, hogy nemcsak hogy minden 
születésre szükségképpen a halál következik, de ugyanennek a fordítottjáról is teljes bizonyosság-
gal tudnak: minden halált elkerülhetetlenül újabb születés követ. Aki azonban ennek most hirtelen 
megörülne, és azt gondolná, hogy akkor ez a halál talán nem is olyan rossz dolog, azt ki kell ábrán-
dítsam, ugyanis a nagy mesterek kicsit másképp látták élet és halál, születés és halál kérdését, mint 
mi, akik még nem vagyunk megvilágosodva. 
Ezek a bölcsek tudták ugyanis, hogy a halálban végül is nincs semmi különösen borzasztó, amitől 
rettegni kellene, hiszen minden halált újabb születés követ, és akkor megint vissza fogok kerülni 
olyan dolgok közé, amelyeket már jól ismerek és megszoktam, és valószínűleg a következő életben 
majd hasonlóan fog továbbmenni, mint most. Vagyis nincs ok az izgalomra. Megint meg fogok szü-
letni, lesznek szüleim, akik felnevelnek – jól vagy rosszul –, többé-kevésbé szeretni fognak, tanul-
nom kell majd, iskolába járni, lehet, hogy megint fogok családot alapítani és lesznek gyerekeim, el 
fogok követni mindent, hogy egy kis vagyont gyűjtsek. Aztán esetleg eljön az idő, amikor megint 
fel fog ébredni bennem az a kérdés, hogy mire is volt jó ez az összes erőlködés, hiszen minden, amit 
összegyűjtöttem, megteremtettem, minden, amiért küszködtem, minden öröm és bánat, amiben ré-
szem volt, mindez most örökösen ismétlődni fog? Ha most meghalok, akkor az egészet megint itt 
kell hagynom, a gyerekeket, akikért annyit fáradoztam, a szakmámat, amiért az egész életemben ke-
ményen dolgoztam, a feleségemet, akire egész életemben féltékenykedtem, amikor meghalok, akkor 
ez az egész odavan. Akkor mire van ez az egész küszködés?  
Milarepa tanítójának, Marpának az egyik kortársa, egy Jungnádzsor nevű jógi mondotta:

 

”A haláltól nem félek egy cseppet sem, mert tudom, hogy a kerék 
az tovább forog, és ha nem teszek semmit ellene, akkor a követke-
ző életem pontosan ugyanúgy fog lezajlani, mint ez a mostani. Az 

újraszületés az, amitől rettegek.”  

Ez itt Európában meglehetősen zavarba ejtően hangzik, ugyanis az az elbűvöltség, amivel az 
újraszületés eszméjét az újabb korban a nyugati ember a magáévá tette és boldogan zászlajára emel-
te, az éppen nem az, ahogyan azt keleten gondolják. A nyugati ember azért vette olyan örömmel ezt 
a tanítást, mert abban reménykedik, hogy ez az örök élet lehetőségét hordja magában. Mi nyugati 
emberek tulajdonképpen nem akarunk meghalni. Ugyanúgy, ahogy az istenek sem akarnak meg-
halni, mi is abban bízunk, hogy azért csak tovább lehet élni, mivel jó dolgunk van. Kelet-Európában 
egy kicsit kevésbé jó, mint Nyugat-Európában, de ha összehasonlítjuk azzal, hogy például Indiában 
milyen, akkor itt még mindig egész jó. Nagyon ragaszkodunk ehhez, és szívesen születnénk meg 
újra, hogy megismételjük ezt az életet. Persze kigondoljuk, hogy azért itt-ott lehetne még egy kicsit 
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javítani rajta, azonban az alapvető életvágyon nem próbálunk változtatni. Azért esünk ebbe a téve-
désbe, mert nem értettük meg jól a karma tanítását. 

Jungnádzsor tanítása ugyanis folytatódik, és meg is magyarázza, miért retteg az újraszületés-
től. Azt mondja, hogy az újraszületés a karma lépéseit fogja követni. Mit jelent ez? Hogy az újraszü-
letésben nem leszünk szabadok. Vagyis nem úgy fogunk újraszületni, ahogy szeretnénk, nem a kí-
vánságainkat, vágyálmainkat fogja követni, hanem az újraszületésben az a karma fog beérlelődni, 
amelyet a múltban vetettünk el. Vagyis az elkövetkező életekben azokat a gyümölcsöket fogjuk le-
aratni, amelyeket az elmúlt cselekedeteinkkel hoztunk létre, akár tetszik, akár nem. Ezért irányul a 
keleti ember egész fáradozása arra, hogy valamilyen módot találjon a karma által való megkötöttség 
feloldására. A karma ugyanis olyanfajta létezésbe vet állandóan vissza bennünket, amely megfelel 
a rajtunk keresztül és bennünk megnyilvánuló belső hajlamainknak, tendenciáinknak. A nehézség 
abban rejlik, hogy még azok a hajlamaink is tendenciáink kiváltják a maguk hatását és előidézik a 
maguk következményeit, amelyek nem is nagyon tudatosak bennünk . 

Ezért fontos, hogy valamennyi élettapasztalatunkban felismerjük, melyek azok a bennünk 
magunkban rejlő tendenciák, hajlamok, amelyek lehetővé tették egy ilyesfajta élettapasztalásnak a 
megjelenését. Az átlagember, ha történik vele valami, rendszerint úgy gondolkodik, hogy ez a csa-
pás vagy nemkívánatos esemény valamilyen külső körülmény következtében érte őt, vagy hogy más 
emberek váltották azt ki, idézték elő. A karma tanítása értelmében azonban ez a fajta gondolkodás 
alapvetően téves.

Semmi olyasmi nem történhet velünk, és semmi olyasmivel nem 
találkozhatunk, amit nem mi magunk lendítettünk mozgásba. 

Lehet, hogy ez olyan időpontban történt, amire már nem is vagyunk képesek visszaemlékezni. 
Olyan hajlamainkon keresztül esetleg, amelyek hosszú időn keresztül a felszín alatt csörgedeztek, 
és amelyeket lefedtünk. A buddhizmusban azonban ennek a tanításnak nem az az értelme, hogy 
önvádlásokat építsünk ki, önmagunkat hibáztassuk vagy verjük a mellünket, hogy „Én egy nagy 
bűnös vagyok, és ezt érdemeltem, ez a vezeklésem.” A buddhizmusban arról van szó, hogy meg kell 
próbálnunk belátásra, megértésre jutni a saját természetünket illetően, rá kell döbbennünk arra 
sok gyakorláson keresztül, hogyan is működik a saját tudatunk, hogyan mozgatják a hajlamaink a 
tudatunkat, és hogyan gerjesztik ezen keresztül azokat a megismeréseket, élettapasztalatokat, ame-
lyekkel szembekerülünk. Hasonlóan ahhoz, ahogy az égben a felhők összesűrűsödnek, és aztán a 
különböző szelek az ég minden irányába sodorják őket. Ugyanígy sodorják a saját tudatunkat is, a 
saját tudatunkban megjelenő gondolatokat, képzeteket azok a belső szelek, amelyek a saját hajlama-
ink, tendenciáink, vágyaink. 

Vannak olyan emberek, akiknek a kedélyét inkább mozgatják a vágy, vonzódás, ragaszkodás, 
kötődés erői, és vannak olyanok, akiknek a tudatában inkább az ellenszenv és a gyűlölet szelei van-
nak jelen. Vannak, akikben a fő mozgatóerő a félelem, a szorongás, a bizonytalanság, másokban 
a gőg, a büszkeség, a hiúság vagy éppen az irigység. Nagyon sokféle ilyen mozgató emóció rejlik 
mindannyiunkban. Ezek az érzelmek azok, amelyek valóban mozgatnak bennünket, amelyek bele-
sodornak a különböző létállapotokba – ezeket nevezik a buddhizmusban világoknak vagy létsíkok-
nak –, amely világok arról ismerhetők fel, hogy ezekben jellegzetes, rájuk jellemző érzések és tapasz-
talási események az uralkodóak. Ezek között a világok között sodródunk a különböző születésekben 
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úgy, hogy gyakran az egyik végletből a másikba zuhanunk, például a gőg és az agresszió világából 
egy következő szakaszban esetleg átbillenünk a pokoli kínszenvedések világába. Mivel nem tudjuk 
elviselni ezeket a kínszenvedéseket, a tudat beszűkülésével védekezünk ellenük, így a következő 
életben megszületünk a tudati tompaság és elhomályosultság világaiban. A dolog lényege az, hogy 
amíg ezek a belső emóciók, hajlamok hajtanak bennünket, mindaddig nincs esélyünk arra, hogy 
kimeneküljünk vagy kiszakadjunk ebből az állandó körforgásból, ahol a különböző tapasztalási tar-
tományok között vándorlunk. Ez az oka annak, hogy az ázsiai ember retteg az újraszületéstől. Az új-
raszületéseknek a jelképét, a létkerék-szimbólumot ugyanis Jáma, a halál ura tartja a markában. Ha 
ezt úgy fogalmazzuk, hogy a halál az, ami az életet, az élet körforgását a kezében tartja és mozgatja, 
akkor ezt mi európaiak esetleg hajlamosak lehetünk pozitív módon felfogni vagy kedvezően érté-
kelni. Egy buddhista számára azonban mindezek a tünetek arra hívják fel a figyelmet, hogy a halál 
ura, Jáma az olyasvalami, amit le kell győzni, amit le kell küzdeni, különben az ember kilátástalanul 
benne marad a létkerékben. 

Hogyan győzhető le a halál ura, hogyan lehet ehhez a kérdéshez 
közelíteni? 

Ezzel kapcsolatban Alexandra David Neel írja az egyik könyvében a következő kedves történe-
tet. Egy fiatalember nagyon sikeres üzletemberként működött Tibetben, ügyes kereskedelmi utazá-
sokat tett és ezen keresztül jelentős vagyonra tett szert. E vagyonnal már álomszép feleséget is tudott 
keríteni magának, aztán szép gyermekei születtek, és alapvetően nagyon elégedett lehetett az életé-
vel. Egy nap azonban észrevett magán egy különös bőrkiütést. Elment az orvoshoz, megvizsgáltatta 
magát, és az orvos megállapította, hogy sajnos bizony leprája van. Ez egy olyan betegség, ami azon 
a tájékon még ma is gyakori. A történet ettől kezdve nagyon tibeti módon folytatódik – nem tudjuk, 
hogy vajon a nyugati emberek között volnának-e olyanok, akik hasonlóképpen lépnének ebben a 
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helyzetben. A főszereplő a következőket mondja magának: „Végül is ez azt jelenti, hogy kézhez kap-
tam a halálos ítéletet. Lehetséges ugyan, hogy a leprával még el lehet éldegélni néhány évig esetleg, 
de a feleségem biztosan nem akar tudni már rólam, s a barátaim sem fognak találkozni velem ebben 
az állapotomban.” Ezért aztán elbúcsúzott a környezetétől és otthagyta a családját és egy remete-
barlangba vonult. Megállapodott a fivérével, hogy az minden évben egyszer visz neki egy nagy zsák 
árpát. Noha korábban semmilyen szellemi életet vagy lelki gyakorlatot nem folytatott, annyira el-
mélyedt a halállal történő szembenézésben, hogy ezen a gyakorlaton kívül semmi más nem létezett 
többé a számára. Nem is tudta, mennyi időt töltött el így pontosan. Egy nap kiesett egy kő a remete-
lak falából, de nem vette a fáradtságot, hogy visszarakja a téglát a falba, mert nem akarta ennyi időre 
sem megszakítani a meditációját. Ennek következtében, ahogy a hónapok továbbra is teltek-múltak, 
a fal egyre inkább omladozni kezdett, és a befalazott bejárat egyszer csak teljesen összeomlott. Ek-
kor vetett egy pillantást önmagára, ránézett a bőrére, és a betegségnek semmi jelét nem látta magán. 
Vagyis a gyakorlatai nyomán a halált nemcsak meditációban győzte le, hanem testileg is leküzdötte. 
Mire azonban erre a pontra eljutott, nem érdekelte már többé, hogy vajon meggyógyul-e vagy sem, 
még az sem, hogy tovább él-e vagy meghal. Ezért aztán otthagyta a remeteséget, de nem tért többé 
vissza az elhagyott otthonába – ahogy esetleg mi tennénk –, ugyanis a halál legyőzése azt jelenti, 
hogy az ember mindent maga mögött hagyott, nincs már többé otthon, ahova visszatérhetne. 

Ez az önmagunk mögött hagyás olyasvalami, amit mi magunk is elkezdhetünk gyakorolni, 
csak mi ritkán figyelünk fel azokra az alkalmakra, amikor lehetőségünk nyílna ilyesfajta gyakorla-
tot végezni. Megtehette volna ez a fiatalember is, hogy sorscsapásnak tekinti a betegségét, ő azonban 
ehelyett úgy tekintette, mint jó alkalmat arra, hogy elkezdje ezt a bizonyos meditációt. Ugyanígy 
mi is, ha nyitva tartanánk a szemünket, igen sok alkalmat vehetnénk észre, amelyek segítségünkre 
lehetnének abban, hogy felkészüljünk a halálra. Gondoljunk csak arra, mennyi mindent kell elsa-
játítanunk az életünk folyamán gyakorlás útján: az írást és az olvasást, kézműves képességeket, és 
így tovább.

 

A halálról pedig azt gondoljuk, hogy tanulás, gyakorlás és felké-
szülés nélkül is sikerülni fog. Ez azonban alapvető tévedés. 

Valójában a halált is gyakorolnunk kell – mégpedig nagyon tudatosan – ahhoz, hogy képessé 
váljunk azt kezelni. Milyen gyakran van részünk olyan szituációkban, amikor el kell szakadnunk 
vagy el kell válnunk dolgoktól vagy emberektől: például egy életszakasztól vagy élethelyzettől, egy 
hivatástól, állástól, egy embertől, akit szeretünk, a gyermekeinktől, akik idővel elhagyják a házat? 
Végtelenül sok ilyen esemény történik mindannyiunkkal. Azonban ezeket az alkalmakat mi rend-
szerint nem üdvözöljük, nem örülünk neki, nem úgy tekintjük, mint esélyt, és nem azt mondjuk, 
hogy „Ó, milyen érdekes, milyen fantasztikus lehetőségek rejlenek ebben a veszteségben, amely en-
gem most ért; milyen jó alkalmat kaptam arra, hogy gyakoroljam az elszakadást és a búcsúvételt, 
hogy tapasztalatokat szerezzek arról, milyen érzéseim támadnak, mi minden bontakozik ki ben-
nem az elszakadás kapcsán, hiszen most megismerhetem, hogyan reagálok egy ilyen helyzetben!” 
Ugyanis az, ahogyan ilyen helyzetekben reagálunk, mély bepillantást enged számunkra annak a 
megismeréséhez, milyen hajlamok munkálnak bennünk, milyen erők azok, amelyek mozgatják a 
reakcióinkat. Vagyis ezekben a helyzetekben bepillantást nyerhetnénk azokba az erőkbe, amelyek 
a karmánkat teremtik és ezen keresztül a sorsunkat meghatározzák. Ebben az értelemben ezek az 
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események igen értékesek lehetnének a számunkra, nagy segítséget nyújthatnának, azonban tudat-
lanságunkban legtöbbször úgy reagálunk, hogy elutasítjuk, eltoljuk magunktól ezt a lehetőséget. 

Ha azonban ez történik – tehát elhárítjuk magunktól –, akkor nem fogunk tudni tanulni sem 
belőle. Ha pedig nem tanulunk belőle, akkor ugyanez a helyzet újra meg újra fel fog merülni, ismét-
lődni fog állandóan – talán kisebb módosulásokkal –, mert elszalasztottuk az alkalmat, hogy felte-
gyük a kérdést, hogy melyek voltak azok a tendenciák bennünk, amelyek ezekben az eseményekben, 
ebben az élethelyzetben manifesztálódtak. Csak abban az esetben tudjuk elérni, hogy az ilyenfajta 
események, tapasztalások ne tudjanak többé megnyilvánulni vagy megteremtődni, ha sikerül ezeket 
a hajlamokat, tendenciákat saját magunkban feloldani. Ami a konkrét témánkat illeti: mindaddig, 
amíg elmulasztjuk a halállal való szembenézést, és elmulasztjuk tudatos tapasztalássá tenni azt, ami 
a halálban lejátszódik, újra meg újra, állandóan ismétlődve el kell azt szenvednünk, passzív és öntu-
datlan módon sodortatva végig ezen a folyamaton. 

A húzódozás attól, hogy az ilyesfajta tapasztalásokat önként és tudatosan vállalva magunkra 
vegyük, abból fakad, hogy nem ismertük fel, nem értettük meg, milyen lehetőségek rejlenek ebben, 
ehelyett inkább hagyjuk, hogy az érzelmeink rángassanak bennünket ide-oda. Ebben a rángatott-
ságban annyira kiszolgáltatottá válunk, hogy nem vagyunk többé abban a helyzetben, hogy egyálta-
lán észlelni tudjuk, fel tudjuk ismerni azokat az erőket, amelyek ezt az egészet mozgatják. Ha meg-
látnánk ezekben az eseményekben azt az lehetőséget, ami a mindenkori helyzetünk tudatos meg-
tapasztalásában, az azzal való szembenézésben rejlik, valószínűleg annyira elbűvölne bennünket a 
megismerhetőségnek az a hallatlan gazdagsága, ami feltárul, hogy soha többé nem szalasztanánk el 
egyetlen alkalmat sem arra, hogy ilyen tapasztalatokat szerezzünk. 

Rendszerint csak azt vesszük észre ezekben a helyzetekben, hogy elveszítünk valamit. Teljesen 
ez van jelen a köztudatban is, hogy ha az ember meghal, akkor mindent elveszít. Ebben a jelenlegi 
életben pedig, amikor egy élethelyzet feloldódik vagy egy életszakaszt egy következő vált fel, gon-
dolhatjuk azt, hogy elveszítettünk valamit vagy akár azt is, hogy mindent elveszítettünk. Azonban 
tényleg így van ez? Nem lehet, hogy amit nyerünk a változás következtében, az sokkal nagyobb, 
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több, átfogóbb? Gondoljunk például a lepkére, amely amikor kikel, bebábozódik, és egy olyan tehe-
tetlen létállapotba kerül, ami nem enged számára semmilyen mozgást, majd pedig amikor ebből ki-
száll, teljesen átváltoztatja az alakját egy gyönyörű, repülni képes rovarrá! Vajon a báb veszteségként 
értékeli-e az otthagyott létállapotát, amikor kikerül a szabad térbe, ahol oda repülhet, ahova kedve 
tartja? Természetesen ez a hasonlat csak akkor volna érvényes, ha feltételeznénk, hogy a rovar ezt az 
átváltozást teljes tudatossággal tudja végigkövetni és átélni, vagyis tudná, hogy honnan hová érke-
zett. Azt nem tudjuk, hogy tud-e erről, mert már nem emlékszünk arra, milyen volt, amikor bábok 
vagy lepkék voltunk, de valójában a folyamat a saját magunk átváltozásaival kapcsolatban is nagyon 
hasonlóan zajlik – és ez sok tanításban, hagyományban fellelhető.

Mi magunk olyan bábhoz vagyunk hasonlatosak, aki húzódozik 
attól, hogy lepkévé váljék, s ragaszkodik ahhoz, hogy megmarad-

jon a saját begubózottságában. 

Ha képessé tennénk magunkat arra, hogy ezt az átváltozást tudatosan tapasztaljuk, tudatosan 
tudjunk átmenni a lepke állapotába, az valóban tudna rajtunk segíteni. Ez a tulajdonképpeni célja 
valamennyi olyan meditációs gyakorlatnak, amely a halállal foglalkozik. Úgy mondják ugyanis az 
ősi írások, hogy azok, akiknek sikerül a meditációjuk során keresztülmenniük ezeken a tapasztalá-
sokon, azok számára lehetségessé válik a halál tudatos megtapasztalása. Sőt, nemcsak hogy képes-
sé válhatunk e gyakorlatokon keresztül a halál tudatos tapasztalására, de a halálnak ez a tudatos 
átélése egy mély találkozást tesz lehetővé a legbensőbb valódi lényegünkkel. Vagyis a halál minden 
lény számára olyan tudatos tapasztalásra ad esélyt, amelyet mi buddhisták megvilágosodásnak ne-
vezünk, s amely az élet során csak sokévi kemény gyakorlás útján lehetséges. Vagyis a buddhista 
gyakorló számára a halál nem a végét jelenti valaminek, hanem sokkal inkább egyfajta áttörési le-
hetőség a saját legbelső lényegéhez. Egy olyan lehetőség, amely nagyon sok fáradságos erőfeszítést 
megtakarít a számára. Olyan esemény, amelyet az ember mintegy ajándékba kap. Egy különleges le-
hetőség, amely az ölünkbe hull, azonban a felkészültségünkön múlik, hogy élni tudunk-e vele, hogy 
képesek vagyunk-e ezt az eseményt valóban teljes tudatossággal tapasztalni, vagy pedig egyszerűen 
csak keresztülszalad rajtunk ez az egész eseménysor anélkül, hogy a valódi jelentőségéről akárcsak 
sejtelmünk is támadna. Ilyenformán a buddhista gyakorló számára a halál tulajdonképpen életének 
a megkoronázása, csúcspontja, és minden, amit az életében tesz, erre irányul, a meghalás e pillana-
tának az előkészítésére. Azért, mert ez az élet legjelentősebb pillanata. 

Amikor ezt mondjuk, ezzel azt is kifejezésre akarjuk juttatni, hogy az, amit halálnak neve-
zünk, az élet szerves része. Olyan tudatállapot, amely a legtöbb ember számára annyira ismeret-
len, hogy nem tud vele mit kezdeni, és ezért értelmezni sem képes azt. A jelenségeket, amelyeket 
az ember ebben a tudatállapotban átél, a legtöbben nem tanulták meg érteni, értelmezni. Azt, amit 
nem tudnak megérteni, tudatlanságukban úgy nevezik, hogy halál. Ugyanis közülünk nagyon ke-
vés olyan ember van pillanatnyilag, aki képes volna ennek a halálnak nevezett eseménysornak az 
éber tudattal történő átélésére. Egyszerűen olyan tüneteket tudunk csak megfigyelni, hogy a testi 
működés felmondja a szolgálatot, a test nem tud többet megmozdulni, hogy a légzés nehézzé, lassú-
vá válik, hörögni kezd, majd végül teljesen leáll, hogy a testi meleg fokozatosan elhagyja a testet, s 
a test kihűl. Vagyis az egész, amit látunk belőle, hogy az eseménysor végén ott marad egy élettelen-
nek kinéző test. Az azonban, amit hullának nevezünk – tehát az életműködések nélküli test, ami a  
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halálesemények végén visszamarad – nem mutat mást valójában, mint hogy az az erő, amely ezt az 
élettelen testet éltette és mozgatta, a halál eseményei során kiköltözött ebből a testből, attól elvált. 
A test most éppen olyan, amilyen valódi természete szerint mindig is volt: halott anyag. De ha a test 
mindig is halott anyag volt, akkor olyasmit, hogy halál, elvileg nem is tapasztalhat a test. Ha pedig 
az, ami ezt a testet éltette és most elhagyta, tehát a tudat vagy szellem, amely a testet átlelkesítette, 
lélekkel és mozgással töltötte meg, ha ez olyasvalami, amely tapasztalni tudja a halált, és tudatosan 
át tudja élni ennek a átváltozásnak vagy átmenetnek az egyes szakaszait, sőt ezt követően képes ar-
ra, hogy új alakot öltsön és egy új testi formát bontakoztasson ki, akkor ennek a szellemnek a szá-
mára a halál ugyancsak nem jelent semmit. 

Mi az, hogy halál egyáltalán? A halál nem lehet azonos a halott anyaggal, mert az sosem élt, 
nincs semmi, ami megváltozott volna rajta, hiszen a test csak annyiban rendelkezik élettel, ameny-
nyiben tudat tölti meg. Ha pedig a tudat olyasvalami, ami nem hal meg, akkor a halál valójában sem-
mi más, mint egyfajta fogalom, egy olyan elképzelés, amelyet olyan emberek alkottak maguknak, 
akik tudatlanságukban nem voltak képesek a halál tudatos átélésére, tehát nem tapasztalták a való-
ságnak megfelelően ezt a folyamatot. Ezért aztán olyan következtetésre jutottak, hogy kell valami-
nek léteznie, amit halálnak nevezünk. Rendelkezünk azonban sok olyan tapasztalattal, amely olyan 
mesterektől származik, akik képesek voltak ezeket a történéseket tudatosan átélni és tapasztalni, és 
ők valami egész másról számolnak be. Arról, hogy olyan, hogy halál, tulajdonképpen nem is létezik, 
az csak egy elképzelés, egy fogalom. Azok a tapasztalások, megismerések, amelyeket az úgynevezett 
meghalás során szerezhetünk, annyira mély élmények, amilyeneket nagyon kevés más élethelyzet-
ben van alkalmunk ugyancsak tapasztalni. A halálhoz való célszerű hozzáállást leginkább talán a 
kisgyermek karácsonyhoz való viszonyához lehetne hasonlítani. 

Korábban úgy történt ez, hogy a szülők zárt ajtók mögött díszítették fel a karácsonyfát, és 
azt a gyerekek elől az ünnepet megelőzően nagyon titkolták, aztán az ajándékokat kirakták a kará-
csonyfa alá. A gyerekek tele voltak feszültséggel, amely egyre fokozódott, és abban az eseményben 
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csúcsosodott ki, amikor egyszer csak feltárult az ajtó, és megpillantották a gyertyák és csillagszó-
rók ragyogását. Egy olyan sugárzó fényt, amely ma, a neonreklámok korában talán már nem olyan 
elementárisan érinti az embert, de a gyerekkorunkból talán néhányan még emlékszünk erre. Erre 
a fajta örömteli találkozásra, az örömteli feszültség extázisszerű tapasztalására, amely a karácsony-
fa megpillantásában tetőzik, mindannyiunknak módunk volna, ha ezzel a várakozással és nyitott-
sággal tudnánk a saját halálunkba belépni, ha megértenénk, hogy most az fog megvalósulni, és azt 
fogjuk megpillantani, amiért egész életünkben fáradoztunk. Így egy gyakorló számára, aki az életét 
meditációval töltötte, a halál nem valamiféle gyászesemény, hanem sokkal inkább örömünnep. Nem 
olyasvalami, amitől félni kellene, ami szorongást kellene, hogy keltsen bennünk, hanem az a pilla-
nat, ami a legmagasabb elvárásaink örömteli beteljesülése. Egy olyan pillanat ez, amely lehetőséget 
nyújt számunkra arra, hogy kiemelkedjünk a megszokott hétköznapi emberi világunk kereteiből. 
Ebből a perspektívából tekintve talán érthető, hogy e különleges élmény, e minden keretet szétfe-
szítő és felszabadító élmény megkívánja a megfelelő körülmények és a megfelelő környezet megte-
remtését, ami ehhez méltó és alkalmas. Amelyben ennek a tapasztalásnak a lehetőségei valóban ki-
meríthetők, és a haldokló teljes mélységéig élni tud ezekkel. Ezért oly végtelenül fontos számunkra, 
buddhisták számára – talán mondhatnánk, hogy a legfontosabb gondoskodási feladat, különösen, 
ha olyasvalaki távozik az életünkből, akit igazán szeretünk –, hogy módja legyen az illetőnek a le-
hető legkedvezőbb és legjobban előkészített körülmények között találkozni az életének eme legna-
gyobb pillanatával.

Bármennyire szeretnénk is bíztatni mindenkit, hogy vállaljon magára ilyesfajta felebaráti 
szolgálatokat, tudnunk kell, hogy ez mindig nagy felelősséget is jelent. Amilyen nagy segítséget 
nyújthatunk ugyanis ebben a helyzetben, ugyanolyan nagyok a veszélyek is, amiket előidézhetünk, 
tehát ugyanolyan sokat árthatunk is a haldoklónak abban az esetben, ha nem a megfelelő megértés-
sel vagy hozzáállással végezzük ezt a szolgálatot.
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A helyes beállítódás nem azt jelenti, hogy megpróbáljuk rákény-
szeríteni a haldoklóra azt, amit mi helyesnek vélünk.

Ugyanis a halál fényében nincs olyan, hogy helyes vagy helytelen, különösen világnézet vagy 
felfogás nem létezik helyes vagy helytelen. A halál minden ember számára ugyanaz, legyen az ke-
resztény vagy buddhista, hívő vagy nem hívő. Azok az egyéni különbségek, amelyeket esetleg ta-
pasztalhatunk, egyike sem olyan, amely az ember valódi lényegét érintené. Ezért nagyon világosan 
és határozottan le kell szögeznünk, hogy a halálban történő segítségnyújtás vagy melléállás esetén 
soha nem lehet szó valamiféle világnézet közvetítéséről vagy meggyőződés átadásáról, hanem sok-
kal inkább arról van szó, hogy egy ember számára egy nagyon nehéz életszakaszban egyszerűen sze-
retettel és együttérzéssel az oldalára állunk, és segítünk neki abban, hogy olyan tiszta tudatossággal 
tudjon keresztülmenni ezen a megismerésen, amennyire csak lehetséges, és úgy tudja azt megismer-
ni, ahogyan az számára jelentkezik. 

Ha ebben a helyzetben félretesszük az elképzeléseinket és a szemléletbeli különbözőségeinket, 
akkor ez mind a két résztvevő számára segítséget tud nyújtani ahhoz, hogy közel kerüljön annak a 
megtapasztalásához, amely bennünket, embereket – valamennyi embert – összeköt. Ez a közös ta-
pasztalás, ez a valamennyiünket összekötő lényeg nem más, mint a tiszta tudatosság megtapaszta-
lása,  amelyet nem homályosít el és nem zavar meg többé semmilyen emóció, elképzelés, világszem-
lélet, koncepció. Az az ember, aki saját tudatának tisztaságában, önmaga lényegében nyugszik, vagy 
ide vissza tud térni, képessé válik arra, hogy békében haljon meg, és lehetősége nyílik arra, hogy 
eljusson a legmélyebb tapasztaláshoz, amely ember számára egyáltalán lehetséges. Ezért a halál-
ban minden véleménykülönbség, sőt minden hit és vallásbeli különbség is végleg eltűnik. A cél az, 
hogy önmagunk gyökeréhez érkezzünk vissza. Az életünknek, élményeinknek ezt a végső gyökerét 
a buddhizmusban a szellemünk vagy tudatunk őseredeti, primordiális állapotának nevezzük. A ha-
lál lehetőséget ad számunkra arra, hogy a tudatunknak ezt az őseredeti állapotát átéljük. Ha ezzel 
a tudatossággal megyünk keresztül az egész meghalási folyamaton, akkor ebben egyúttal meg is 
szabadulunk. 

Az ezzel való mindennemű foglalkozás és a segítségnyújtás, amit másoknak adunk e folyamat-
ban, egyben önmagunknak történő segítségnyújtás is, mivel ez a segítő számára is lehetőséget ad 
arra, hogy közel jusson, bepillantást nyerjen egy olyan misztériumba, amelyet a maga ténylegességé-
ben tulajdonképpen csak a meghaló személy tapasztal meg. Amíg mi magunk csak nézői vagy kísé-
rői vagyunk, addig nem tudunk teljes bepillantást nyerni ennek valódi mélységeibe. Amit végzünk, 
az tulajdonképpen arra szolgál, hogy felkészítsen bennünket erre a tapasztalásra. Ugyanakkor ezek 
a gyakorlatok egyszersmind az életünket is szolgálják, mivel az élet minden egyes pillanata, minden 
légvétel egyszerre megszületés és meghalás is. 

Fordította: Lílávadzsra
(Elhangzott a Búcsú és remény című előadássorozatban 1995-ben)

☸  ☸  ☸
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Egy halhatatlan lélekben való puszta hit, 
vagy az a meggyőződés, hogy bennünk valami 
túléli a halált, még nem tesz minket halhatatla-
nokká. Tudnunk kell tehát, mi az, ami túléli a 
halált, és értenünk kell ahhoz, hogy ezzel a va-
lamivel magunkat azonosítsuk. Valóban meg-
adatott az embernek, hogy egy mulandó testben 
halhatatlan legyen. De a legtöbben a halhatat-
lanság helyett a halált választják, mivel magu-
kat a mulandóval azonosítják, és makacsul ka-
paszkodnak a testbe vagy jelenlegi személyisé-
gük mindenkori elemeibe, melyeket hibásan a 
„lelküknek”, illetve a nekik lényeges életformá-
nak vélnek.

 Más szavakkal: a halhatatlanság ben-
nünk van, de olyanok vagyunk, mint a koldus, 
aki nem tudja, hogy a házában kincs van elrejt-
ve, és ezért a kincsnek nem veheti hasznát. Amíg 
nem tudjuk, hogy miben áll a halhatatlanság, az 
részünkre éppen oly haszontalan, mint az elrej-
tett kincs, amiről semmit nem tudunk.

 Ha egy ember meghal és újraszületik, 

anélkül, hogy felismerné az előző életével va-
ló identitást, úgy valóban meghal és ezentúl is 
meg fog halni minden halhatatlansága közepet-
te. Mindaddig, amíg egyik életről a másikra az 
összeköttetést helyreállítani nem vagyunk ké-
pesek, a halhatatlanság számunkra puszta foga-
lom marad, s nem válhat bizonyossággá.

 De miért is törekedjünk arra, hogy egyik 
életről a másikra a kapcsolatot helyreállítsuk 
ahelyett, hogy mindegyik önmagára hagyatkoz-
zék?

 Ám ilyen alapon azt is kérdezhetnénk, 
hogy miért törekednénk arra, hogy egyik nap-
ról a másikra kapcsolatot teremtsünk, miért 
nem kezdünk reggelenként mindent elölről? A 
válasz egyszerű: ha így tennénk, akkor az álla-
ti lét nívójára süllyednénk le, csupán testünk 
követelményeinek tennénk eleget, a múltra va-
ló tekintet vagy a jövőről való gondoskodás nél-
kül. Életünk és halálunk kizárólag külső körül-
ményektől függne. Talán boldogabbak lennénk 
– legalábbis mindaddig, amíg testünk kívánal-

Halhatatlanság 1

Lama Anagarika Govinda
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Miért menekültök a halál elől, 
 ti, kik az életet keresitek?
Pedig hát a halál ama forrás,
 melyből az életet meríthetitek.
Nem menekültök-é vajon naponként
 vissza a sötétség forrásába,
Mint ahogy a nyilat hátrahúzzák
 kilövése előtt?

Minél jobban hátrahúzzák
 a nyilat,
Annál nagyobb lesz 
 annak ereje.

Élet és halál 2

1 Megjelent a Meditációs gondolatok c. kötetben a Buddhista Misszió kiadásában 1986-ban.

2 Gyenes József fordítása

Mégsem csak az erő,
csak az íj,
Hanem csupán a cél az, 
 aminek értelme van számunkra.

De ha a célt már eltaláltuk,
 az utolsó nyílnak mi haszna?
Mihez kellene az íj azután,
 és mi számunkra élet és halál?

21

mait ki tudnánk elégíteni –, de mindent fel kelle-
ne adnunk, ami értékes: emberi természetünket, 
eredményeinket, kultúránkat, szellemi törekvé-
seinket; röviden mindefajta értelmes cselekvést, 
vagyis mindazt, amit önmagunk fölé emelt.

 Az egymás után következő életeink kö-
zötti kapcsolat helyreállítása, illetve belső össze-
függésük felismerése tehet minket képessé arra, 
hogy tökéletesedésünk művét tudatosan irányít-
suk és befejezzük. 

 Nem szükségképpen jelenti ez azt, hogy 
meg kellene kísérelnünk felkelteni magunkban 

előző életeink emlékeit. Inkább arról van szó, 
hogy szellemi gyakorlataink segítségével oly ké-
pesség birtokába jussunk, amely meghatározza 
elkövetkező létünk irányát, sőt újraszületésünk 
jellegét, és így tudatosan lépjük át a halál küszö-
bén. Erre tanít a Tibeti Halottaskönyv (Bardo 
Thödol), melynek tanításait még ma is sokan 
megvalósítják azok, akik misztériumaiba beava-
tást nyertek.

☸  ☸  ☸
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Nos, előfordulhat egy tanulatlan átlagem-
berrel, hogy valami, ami ki van téve az öregedés-
nek, az megöregszik. Annak a megöregedésével, 
ami ki van téve az öregedésnek, ő nem ekként 
gondolkodik: ’Ez nem csupán velem esik meg, 
hogy ami ki van téve az öregedésnek, az meg fog 
öregedni. Mert mindegyik lénnyel – amelyik volt 
a múltban és lesz a jövőben, mindig elmúlva és 
újrakeletkezve – megtörténik ez, hogy ami ki van 
téve az öregedésnek, az meg fog öregedni. És ha 
a megöregedésével annak, ami ki van téve az öre-
gedésnek, én búsulok, bánkódom, jajveszékelek, 
verem a mellem és szinte tébolyult leszek, akkor 
nem bírok enni sem, a testem taszítóvá válik, 
hétköznapi dolgaim elvégezetlenek maradnak, 
mindezzel az ellenségeimnek örömet fogok okoz-
ni, a barátaimnak pedig boldogtalanságot.’ És 
így, a megöregedésével annak, ami ki van téve az 
öregedésnek, ő búsul, bánkódik, jajveszékel, veri 
a mellét és szinte tébolyult lesz. Ezt hívják tanu-
latlan átlagembernek, akit eltalált a bánat mérge-
zett nyila, és gyötrelmet okoz magának.

Továbbá előfordulhat egy tanulatlan átlag-
emberrel, hogy valami, ami ki van téve a megbe-
tegedésnek, megbetegszik… ami ki van téve a ha-
lálnak, meghal… ami ki van téve az elmúlásnak, 
elmúlik … ami ki van téve a pusztulásnak, elpusz-
tul. Az elpusztulásával annak, ami ki van téve 
pusztulásnak, nem ekként gondolkodik: ’Ez nem 
csupán velem történik meg, hogy ami ki van téve 
a pusztulásnak, az el fog pusztulni. Mert mind-
egyik lénnyel – amelyik volt a múltban és lesz a 
jövőben, mindig elmúlva és újrakeletkezve – meg-
történik ez, hogy ami ki van téve a pusztulásnak, 
elpusztul. És ha az elpusztulásával annak, ami ki 
van téve a pusztulásnak, én búsulok, bánkódom, 
jajveszékelek, verem a mellem, és szinte tébolyult 
leszek, akkor nem bírok enni sem, a testem ta-

Egy alkalommal a Magasztos Szávatthi mel-
lett, a Dzsétavana-ligetben, Anáthapindika kertjé-
ben tartózkodott.

Ekkor a kószalai Paszénadi király ment a Ma-
gasztoshoz, és érkezéskor meghajolva előtte, leült 
az egyik oldalra. Éppen akkor halt meg Malliká ki-
rályné. Egy bizonyos személy lépett a királyhoz és 
a fülébe súgta:

– Felséges uram, Malliká királyné meghalt.
E szavak elhangzása után a kószalai Paszénadi 

király ott ült szerencsétlenül és lesújtva, vállait leejt-
ve, szomorú arccal, komoran, szótlanul. A Magasz-
tos látta a királyt ott ülni szerencsétlenül és lesújt-
va… szótlanul, és így szólt hozzá:

– Öt olyan dolog van, nagy király, ami fölött 
nem rendelkezhet sem remete, sem pap, sem déva, 
sem Mára, sem Brahmá, sem senki a világon. Me-
lyik ez az öt?

’Ami ki van téve az öregedésnek, ne öregedjen 
meg!’ Ez az, ami fölött nem rendelkezhet sem reme-
te, sem pap, sem déva, sem Mára, sem Brahmá, sem 
senki a világon.

’Ami ki van téve a betegségnek, ne legyen be-
teg!’ Ez az, ami fölött nem rendelkezhet sem reme-
te, sem pap, sem déva, sem Mára, sem Brahmá, sem 
senki a világon.

’Ami ki van téve a halálnak, ne haljon meg!’ Ez 
az, ami fölött nem rendelkezhet sem remete, sem 
pap, sem déva, sem Mára, sem Brahmá, sem senki 
a világon.

’Ami ki van téve az elmúlásnak, ne múljon el!’ 
Ez az, ami fölött nem rendelkezhet sem remete, 
sem pap, sem déva, sem Mára, sem Brahmá, sem 
senki a világon.

’Ami ki van téve a pusztulásnak, ne pusztuljon 
el!’ Ez az, ami fölött nem rendelkezhet sem remete, 
sem pap, sem déva, sem Mára, sem Brahmá, sem 
senki a világon.

AN 5.49

A kószalai
Kosala Sutta
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Kosala Sutta szítóvá válik, hétköznapi dolgaim elvégezetlenek 
maradnak, mindezzel az ellenségeimnek örömet 
fogok okozni, a barátaimnak pedig boldogtalan-
ságot.’ És így, az elpusztulásával annak, ami ki 
van téve a pusztulásnak, ő búsul, bánkódik, jaj-
veszékel, veri a mellét és szinte tébolyult lesz. Ezt 
hívják tanulatlan átlagembernek, akit eltalált a 
bánat mérgezett nyila, és gyötrelmet okoz magá-
nak.

Előfordulhat egy jól képzett, nemes tanít-
vánnyal, hogy valami, ami ki van téve az örege-
désnek, megöregszik. Annak a megöregedésével, 
ami ki van téve az öregedésnek, ő ekként gondol-
kodik: ’Ez nem csupán velem esik meg, hogy ami 
ki van téve az öregedésnek, az meg fog öregedni. 
Mert mindegyik lénnyel – amelyik volt a múltban 
és lesz a jövőben, mindig elmúlva és újrakeletkez-
ve – megtörténik ez, hogy ami ki van téve az öre-
gedésnek, az meg fog öregedni. És ha a megöre-
gedésével annak, ami ki van téve az öregedésnek, 
én búsulok, bánkódom, jajveszékelek, verem a 
mellem, és szinte tébolyult leszek, akkor nem bí-
rok enni sem, a testem taszítóvá válik, hétköznapi 
dolgaim elvégezetlenek maradnak, mindezzel az 
ellenségeimnek örömet fogok okozni, a barátaim-
nak pedig boldogtalanságot.’ És így, a megörege-
désével annak, ami ki van téve az öregedésnek, 
ő nem búsul, nem bánkódik, nem jajveszékel, és 
nem veri a mellét és nem lesz szinte tébolyult. 
Ezt hívják jól képzett, nemes tanítványnak, aki 
kihúzza a bánat mérgezett nyilát, amivel átütve a 
tanulatlan átlagember gyötrelmet okoz magának. 
Bánat nélkül, nyíl nélkül a nemes tanítvány meg-
tapasztalja a belülről fakadó teljes szabadságot.

Továbbá előfordul egy jól képzett tanítvány-
nyal, hogy valami, ami ki van téve a megbetege-
désnek, megbetegszik… ami ki van téve a halál-
nak, meghal… ami ki van téve a befejezésnek, 
bevégződik… ami ki van téve a pusztulásnak, el-
pusztul. Az elpusztulásával annak, ami ki van téve 
pusztulásnak, ő ekként gondolkodik: ’Ez nem 
csupán velem történik meg, hogy ami ki van téve 
a pusztulásnak, az el fog pusztulni. Mert mind-
egyik lénnyel – amelyik volt a múltban és lesz a 
jövőben, mindig elmúlva és újrakeletkezve – meg-
történik ez, hogy ami ki van téve a pusztulásnak, 

elpusztul. És ha az elpusztulásával annak, ami ki 
van téve a pusztulásnak, én búsulok, bánkódom, 
jajveszékelek, verem a mellem, és szinte tébolyult 
leszek, akkor nem bírok enni sem, a testem ta-
szítóvá válik, hétköznapi dolgaim elvégezetlenek 
maradnak, mindezzel az ellenségeimnek örömet 
fogok okozni, a barátaimnak pedig boldogtalan-
ságot.’ És így, a pusztulásával annak, ami ki van 
téve a pusztulásnak, ő nem búsul, nem bánkódik, 
nem jajveszékel, nem veri a mellét és nem lesz 
szinte tébolyult. Ezt hívják jól képzett, nemes 
tanítványnak, aki kihúzza a bánat ütötte mérge-
zett nyilat, amivel átütve a tanulatlan átlagember 
gyötrelmet okoz magának. Bánat nélkül, nyíl nél-
kül a nemes tanítvány megtapasztalja a belülről 
fakadó teljes szabadságot.

Ez az öt dolog, nagy király, ami fölött nem 
rendelkezhet sem remete, sem pap, sem déva, 
sem Mára, sem Brahmá, sem senki a világon.

Nem siránkozással, 
nem jajveszékeléssel éred itt el a célod,
egyáltalán nem [ezekkel].
Ha tudják azt, hogy búsulsz és telve vagy fájda-
lommal, ellenségeid örvendeznek.
De ha egy bölcs tudatosan meghatározza a célját,
nem inog meg a balszerencsével szemben,
ellenségei bosszúsággal
látják rezzenéstelen arcát.
Ha eljön a gyászbeszédek,
kántálások, szép mondások,
adományok és családi hagyományok ideje,
kövesd ezeket szorgalmasan a megfelelő módon.
De ha észreveszed, hogy ez már nem hasznos,
sem neked, sem másoknak,
nyugodj bele [a dolgok természetébe]
siránkozás nélkül ezzel a gondolattal:
’Mi fontos dolgom van most?’

AN 5.49, Thanissaro Bhikkhu fordítása,

magyar nyelvre fordította: Sándor Ildikó

Forrás: a-buddha-ujja.hu



Ha a cím nem árulkodna, akkor feltennénk a 
kérdést: Milyen ember az, aki elhanyagolja a gye-
rekeit, gyűlölet van benne ártatlan gyermekek és 
anyjuk iránt, aki nem képes fékezni az indulata-
it, aki hallucinál, és halott férjét látja a lakásban? 
Talán mégis meglepő a válasz: teljesen normális 
emberek teljesen normális reakciója egy megvál-
tozott élethelyzetre. Ők ugyanis gyászolnak, és 
a gyász akkora terhet ró az emberi lélekre, hogy 
nem ritkák az ilyen szélsőségesnek tűnő megnyil-
vánulások sem. 

 Mi a gyász? 
A gyász a veszteségre adott reakció. Költö-

zés, barátok elvesztése, bizalom elvesztése, mun-
kahely elvesztése, válás, szakítás, egészségrom-
lás, végtagelvesztés, vetélés. És a legfájdalmasabb 
természetesen a haláleset, erről esik a továbbiak-
ban szó. 

Minden gyász egyéni
Megtörténik az is, hogy a halál megköny-

nyebbülést hoz a hozzátartozók számára, gon-

doljunk csak a sok évig ápolásra szoruló, rossz 
természetű beteg halálára, akinek a gondozása 
nagy terhet rótt a családra. Szeretetkapcsolatban 
is járhat együtt a gyásszal a megkönnyebbülés a 
beteg szenvedései és a hozzátartozóra mért fizi-
kai és lelki megpróbáltatások miatt. Ismerünk öz-
vegyasszonyokat, akiket éppen a halál szabadított 
meg egy rossz házasságtól, és igen hamar túljutva 
a gyászon felszabadultan élnek, és férfiakat, akik 
rövidesen újranősültek, és akár boldogabbak, 
mint az előző kapcsolatukban. Másoknak az új-
raházasodás csak menekülési kísérlet a fájdalom 
elől, nem hoz megnyugvást, sőt, az új család min-
den szereplője áldozatul esik a fel nem dolgozott 
gyász következményeinek. 

Sokan mély fájdalmat élnek át, és egyenesen 
azt gondolják, ennek a szenvedésnek soha nem 
lesz vége. Az űr, amit a szeretett hozzátartozó 
halála hagyott maga után, úgy érzik, teljességgel 
betölthetetlen. Lázadnak a sors, az Isten, az élet 
ellen, és haragszanak az egész világra. Naponta 
ezerszer felteszik a kérdést, miért történt, ami 
történt, miért éppen velük, miért, miért, miért? 

Gyász   
Mit gondoltok ezekről az emberekről: „Nem törődöm a gyerekeimmel, 
terhemre vannak. Éppen csak a legszükségesebbeket tudom elvégezni velük 
kapcsolatban.”„Gyűlölöm a várandós kismamákat, és a kisbabákat is. Még a 
szomszéd kisgyereket is utálom, pedig nagy kedvencem volt korábban.” „Állandóan 
a halott férjemet látom, ha kimegyek a konyhába, ott bukkan fel, ha bemegyek a 
szobába ott. Hallom a hangját is, szól hozzám.” „Akkora indulatok vannak bennem, 
hogy mindenkivel összeveszek, mindenkivel kiabálok.”

Singer Magdolna:

24

fotó: Saraswati Mag Mónika
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Gyakori a bűntudat, önvádlás is, amelyben sok-
szor csak az a remény fejeződik ki, hogy vissza-
fordítsák az idő kerekét, és a hibásnak vélt lépés 
helyett a megfelelő cselekedettel megmentsék 
szerettüket. „Ha felismertem volna, hogy beteg!” 
„Ha elmegyek érte az edzésre!” Kétségbeejtő a 
beteljesületlenség érzése is: „Nem mondtam neki, 
mennyire szeretem, és már nem is tudom meg-
mondani, soha többé!”

A gyász jellemzői:
Ellentmondásos érzelmek, bűntudat, harag, 

idealizáció, kristalizáció, bűnbakkeresés, saját 
halállal kapcsolatos gondolatok, a halálfélelem 
megjelenése, változások a gondolkodásban, válto-
zások a magatartásban, szomatikus tünetek.

Mi lesz velem ezután? Identitáskrízis
Gyakran újra kell tanulni az életet, hiszen 

minden megváltozik. Felborul az addig megszo-
kott élet rendje, át kell venni az elhunyt felada-
tait, vagy éppen ellenkezőleg: megszabadulva egy 
esetleges ápolás feladataitól, teljességgel üressé 
válhat az élet – például egy édesanya számára, aki 
évek óta beteg gyermekének gondozására áldozta 
minden percét. Ahogy csendesedik a gyász fájdal-
ma, a gyászoló személy identitáskrízist is átélhet. 
Először az a kérdés merül fel, hogy egyáltalán 
hogyan éljen tovább az elhunyt nélkül, de később 
már az is, min kellene változtatnia ahhoz, hogy 
méltó módon éljen? A gyászoló ráébred saját ha-
landóságára is, és életútvizsgálatot tart, akárcsak 
az elmenni készülők. Olyan kérdésekkel találja 
magát szemközt, amikkel talán még soha egész 
addigi élete során. Sokan úgy érzik, eltékozol-
ják az életüket, olyan munkát végeznek, amiben 
nincs benne a lelkük, olyan kapcsolatban élnek, 
amely méltatlan hozzájuk, és évek óta azzal áltat-
ják magukat, hogy majd „holnap” változtatnak az 
életükön. Néha éppen egy nagy veszteség kény-
szerít egy döntő lépésre. 

Milyen a gyász iránya? 
A gyászfolyamat hullámhegyek és hullám-

völgyek váltakozása, de szemléltethetjük spi-
rális folyamatként is, ahogyan Jung tette ezt az 
életünkre vonatkoztatva. Ilyenkor dönthetünk, 
hogy a metszéspontnál tovább haladunk-e, vagy 
körbe-körbe járunk még egy ideig, amíg képessé 
válunk a továbblendülésre.

A normál gyász lélektani folyamatai 
A gyász folyamatát vizsgálva Elisabeth 

Kübbler-Ross úgy vélte, a gyásznak hasonló sza-
kaszai vannak, mint a haldoklásnak: elutasítás, 
düh, alkudozás, depresszió, elfogadás.

Hazánkban a többféle kutatást összegezve 
dr. Pilling János foglalta össze a gyász folyama-
tát: anticipációs vagy megelőző gyász, sokk- 
fázis, kontrollált szakasz, tudatosulás, átdolgo-
zás, adaptáció.

Tanácstalanság a gyászban 
Napjaink gyászolói igen rászorulnak a me-

leg emberi támogatásra, hiszen nagyon magukra 
hagyottak. Nincsenek már meg a régi közösségek 
megtartó tradíciói, az évszázadok alatt kikristá-
lyosodott rítusok. Zavarban van a gyászoló sze-
mély környezete éppen úgy, mint maga a gyászo-
ló. Sokan nyúlnak a telefon után, hogy felhívják 
kedves ismerősüket, akinek meghalt valakije, de 
elakad a mozdulatuk: „Jaj, de mit is tudnék mon-
dani? Majd holnap.” Telnek a napok, és soha nem 
meri átlépni önmaga korlátait. A barát kerüli a 
találkozást, a szomszéd, aki eddig naponta bekö-
szönt, most hallgat. A munkatársak úgy gondol-
ják, jobb, ha „nem tépik fel a sebeket”. A gyászoló 
kirekesztettnek érzi magát, és egyre magányo-
sabb. De ő maga is tanácstalan: „Merjem terhelni 
a szomorúságommal a barátnőmet?” „Sírhatok a 
kollégáim előtt, vagy jobb, ha elrejtem a bánato-
mat?” „Kinek beszélhetek a legbelső érzéseimről, 
a bennem dúló haragról, a bűntudatról? Megért-e 
engem bárki is, ha soha nem élt át hasonló szen-
vedést?”

fotó: Saraswati Mag Mónika



Mi segít? 
A „gyászmunkát” – Freud nevezte el ilyen ta-

lálóan – el kell végezni, végig kell élni a vele járó 
erőteljes érzésekkel együtt. Nem szabad sürget-
ni a folyamatot, türelmetlenkednünk, gyorsabb 
haladásra ösztönözni magunkat vagy másokat. 
Sokat segíthet az érzelmek átélése és kifejezése, 
ezért forduljunk a minket szerető családtagok, 
barátok felé, vagy keressünk gyászfeldolgozó 
csoportot, ahol sorstársak közt oszthatjuk meg 
a fájdalmunkat. Olvassunk gyásszal kapcsolatos 
könyveket, tanulmányokat! Segítenek a rítusok 
is, melyeket magunk találhatunk ki: írhatunk le-
velet az elhunytnak, naplót a bennünk zajló ér-
zelmekről. 

Növekedés, bölcsülés, 
személyiségfejlődés, gazdagodás

Egy szeretett személy elvesztésének a gyá-
sza nemcsak fájdalmat hozhat számunkra, ha-
nem benne rejlik a növekedés lehetősége is. „A 
gyász értelmetlen, ha nem tudjuk hasznosítani” 

– mondja Judy Tattelbaum a Bátorság a gyászhoz 
című könyvében. Ugyancsak ebben a könyvében 
olvashatjuk: 

„Aki meg akarja óvni magát a szükséges és 
lehetséges veszteségektől, képtelen rá, hogy va-
lódi kapcsolatokat létesítsen, megfosztva magát 
az intenzíven megélt élet perspektívájától, elve-
szít mindent, elveszti a természetes és spontán 
életvitel lehetőségét. Aki nem tud gyászolni, az 
az örömnek sem tudja átadni magát, nem meri 
vállalni az élet szenvedélyét. Biztos, hogy valami-
lyen veszteséget mindannyian el fogunk szenved-
ni, és ha lesújt, meg kell találni a túlélés módját, 
s ezen túl ott lesz a lehetőség, hogy épüljünk és 
fejlődjünk. Gyermekből felnőtté nőhetünk, elmé-
lyülhetünk, alkothatunk, szolgálhatunk, tanít-
hatunk, megtanulhatjuk értékelni az életünket. 
Leginkább azt remélem, megtanulunk a jelenben 
élni, beteljesült, jó életet.” 

☸  ☸  ☸

Gyerekkoromban a családunk nem nagyon 
járt nyaralni, aminek valószínűleg a pénzhiány 
volt az oka. Tizennégy éves koromban voltam elő-
ször igazi egyhetes nyaraláson a Balatonon, az is-
kola szervezésében. Ez a hét nagyon mély hatás-
sal volt rám. A víz, a szabadság, a gyerektársak. 

Még a levegőnek is más illata volt. Teljesen eufó-
rikus állapotba kerültem az élmények kavalkádjá-
tól. Eltűnt az időérzékem, elfelejtettem az otthoni 
dolgokat, minden pillanat új tapasztalatot hozott.

Aztán eltelt a hét, és haza kellett jönnünk. 
A hazatérés élménye is megdöbbentett: minden 

Élettel betelve
Khémá Ligeti Erika:

„Hogyan lehetne, hogy ötvenkét héten át boldog legyek? Hiszen ez 
az én életem, és nem szeretnék arra berendezkedni, hogy egy évben 
csak egy heti boldogságom legyen.”



olyan más volt. Újra felfedeztem a házat, a tárgya-
kat, a növényeket, a szüleimet. Meglepett az érzé-
sek és tapasztalások intenzitása.

A következő évben ismét mehettem nyaralni 
az iskolával. Vágytam újra megélni a gyönyörűsé-
ges átváltozást. A Balatont, a napfényt, a nádast… 
Már maga a vonatozás is élmény volt. Aztán elő-
ször megpillantani a vizet, és belezuhanni ebbe a 
gyönyörű, másik világba. Minden épp olyan volt, 
mint előző évben, sőt még szebb, és én nagyon 
boldog voltam.

A harmadik évben már életem részének 
éreztem ezt az egy hetes különleges boldogságot. 

De a hét közepe táján különös szomorúság 
kerített hatalmába. Tudtam, hogy a csodának 
nemsoká vége lesz. Újra haza kell menni, ahol 
nem történik semmi. Az utolsó pár napban már 
egyáltalán nem tudtam örülni.

A következő évben – már tizennyolc évesen 
– igen elgondolkodtam ezen a nyaralás-dolgon. 
Már nem is vágytam rá olyan nagyon. Tudtam, 
hogy jó lesz a hét első fele, de utána jön a második 
fele, amikor majd szomorú leszek, és megint jön 
egy év, amikor nem történik semmi.

Aztán arra gondoltam, hogy itt valami nem 
stimmel. Ez így nem jó. Ötvenkét hétből egy hét 
boldogság, ötvenegy meg unalom. Mit tudok ten-
ni? Ötvenkét héten át nem lehet nyaralni.

Hogyan lehetne, hogy ötvenkét héten át bol-
dog legyek? Hiszen ez az én életem, és nem szeret-
nék arra berendezkedni, hogy egy évben csak egy 
heti boldogságom legyen.

Amikor hazajövök erről az egy hétről, foly-
tatni szeretném a boldogságot. Nézzük, minek is 
lehetne örülni? Szépen elkezdtem összeszedeget-

ni, mi az, ami jó itthon, és ettől megnyugodtam. 
Ennek a nyaralásnak a második része már nem 
lett szomorúság, ugyanis tudtam, hogy a hazaté-
rés után is jó dolgok várnak.

Ettől kezdve minden napra úgy tekintettem, 
mint a boldogság lehetőségére.

Persze ez tizennyolc évesen könnyen megy.
Azóta eltelt negyven év. Már a nyaralás má-

sodik felében járok…
Negyven éve gyakorlom, hogy a dolgokat 

meg kell becsülni, törődni velük, értékelni, az 
utolsó cseppig, az utolsó pillanatig. Nem gondo-
lok semmiféle „nyaralás” végére. Minden nap 
igyekszem teljes szívvel azt tenni, amit aznap ten-
nem kell. Ez Vörösmartynak arra a verssorára 
emlékeztet engem, amikor így szól: „Ez jó mulat-
ság, férfi munka volt.”

Ha az ember mindent megtesz, amit az éle-
te során tennie kell – kapcsolati-anyagi-spirituális 
tennivalókat –, akkor nem lesz hiányérzettel és 
félelemmel tele a lelke. Akkor az utolsó napra is 
juthat feladat, juthat mosoly.

Számomra célkitűzésként jelenik meg Jób 
könyvének utolsó sora: „Öregen halt meg Jób, az 
élettel betelve.”

Hogyan lehet az élettel betelni? Úgy biztos 
nem, ha félúton azt számolgatom, mennyi van 
még hátra.

Inkább úgy, ha azt nézem, mit is tegyek ma 
a magam és mások boldogságáért.

Minden nap – ma van. Minden nap lehet 
boldogítani és boldognak lenni. 

Gate, gate, gate …

☸  ☸  ☸

fotó: Saraswati Mag Mónika



Közös nevező
„Mi lehetne dermesztőbb kritikája a modern világnak, mint 

az a tény, hogy a legtöbb ember úgy hal meg, hogy nem készült 
fel a halálra, mint ahogy úgy is élt, hogy nem készült fel az életre.”

(Szögyal Rinpocse: Tibeti könyv életről és halálról)

Mi az, ami közös benned, Elton John-ban, a közértes néniben, ben-
nem és a Dalai lámában? Az, hogy embernek születtünk, képesek va-
gyunk tapasztalni, van szabad akaratunk, ugyanarra használjuk a wc-t 
és tömérdek más dolog mellett még az is, hogy egészen biztosan mind 
el fogunk távozni egyszer.

A buddhista tanítások azért ragadtak meg 
engem, mert nagyon keményen és ellentmondá-
sok nélkül fogalmazzák meg az elmúlás tényét és 
mindenkire érvényes voltát. A tibeti buddhista 
hagyomány rávilágít arra, hogy valójában szüle-
tésünktől kezdve minden egyes percben haldok-
lunk, egyre csak haladunk a halálunk felé. Ilyen 
módon semmi olyan nem fog megtörténni ve-
lünk életünk végén, ami most ne történne meg.

Ezt és az ehhez hasonló tanításokat olvasni 
olyan, mintha arcul csapnának. Ezzel a témával 
kapcsolatban úgy gondolom, ez a megfelelő mód-
ja annak, hogy felrázzuk magunkat. Hiszen gon-
doljunk csak bele, hogy a hétköznapi életünkben 
olyannyira megszokott „ejj, ráérünk arra még...” 
hozzáállást csak akkor vagyunk képesek leküzde-
ni, ha mindenekelőtt könyörtelenül szembesü-
lünk az igazsággal.

Kétségtelenül könnyebb lenne a helyzetünk, 
ha ez a szembesülés már gyerekkorban megkez-
dődne, és nem lenne tabu beszélni a halálról, el-
menni egy temetésre, vagy akár az, ha a gyere-
künk „halottasat” szeretne játszani.

Amíg a közvetlen környezetemben, a csalá-
domban nem szembesültem a halállal, addig én is 
a „halogatók” csoportjába tartoztam, és nem sze-
rettem ezzel a témával foglalkozni. A szüleim kis-
koromban sosem tiltottak el attól, hogy temetésre 
menjek, elmagyarázták, hogy a halál természetes 
dolog, mégis rosszul voltam már a gondolattól is, 
hogy anyu és apu egyszer majd nem lesz többé, és 
reménykedtem, hogy ha mással meg is történik, 
velük nem fog soha.

Másfél éve hirtelen, egy balesetet követően, 
pár nap leforgása alatt elvesztettem a nagymamá-
mat. Így visszagondolva még mindig borzasztó 

Szubhá Horváth Diána:



érzés, hogy egy kórházban és nem a saját ottho-
nában ment el, mégis szerencsésnek tartom ma-
gam, mert elmondhattam neki, hogy szeretem, és 
foghattam a kezét. 

A megrázkódtatás ellenére és saját tudtán kí-
vül nagyon sokat segített nekünk, miután beke-
rült a kórházba. Tél volt, már csak pár nap volt 
hátra karácsonyig, az utak csúszósak voltak. Ami-
kor nagymamám megtudta, hogy édesanyámék 
kocsival jöttek föl Pestre, csak annyit mondott, 
hogy „vigyázzanak a hazafelé úton”, mintha csak 
az lett volna akkor a legfontosabb... 

Az ilyen helyzetekben az ember szinte ön-
kéntelenül is elkezdi mondogatni, hogy „nem 
lesz semmi baj”, miközben retteg a legrosszabb-
tól. Érdekes belegondolni, hogy ezt nem is annyi-
ra mások, mint saját magunk megnyugtatására 
ismételgetjük, hiszen az eltávozottal nem törté-
nik semmi olyan, ami ne lenne természetes. Jó 
lett volna, ha ismerek akkor néhány gyakorlatot, 
amivel segíteni tudtam volna neki, a családom-
nak és magamnak átvészelni azt az időszakot, 
ám ezeknek híján maradt a kézfogás és a nyugal-
mam (látszólagos) megőrzése, ami bevallom, nem 
ment jól.

Éppen ezért fontosnak tartom, hogy felké-
szítsem a tudatomat az elmúlásra, dolgozzak az 
élményekkel.

A munkálkodás során lényeges dolog meg-
különböztetni a haláltól való félelmet és a halállal 
való belső munkát. Ugyanis igaz, hogy mindkét 
esetben aktívan foglalkozunk az elmúlás gondo-
latával, de korántsem ugyanolyan módon. Ha fé-
lünk a haláltól, az egyfelől jó, hiszen azt jelenti, 
hogy elismerjük, belátjuk, hogy nincs mese, ez 
bizony meg fog történni velünk is és mindenki 
mással. Ugyanakkor magától az élet élvezésétől 
fosztjuk meg magunkat azzal, ha rettegünk az el-
kerülhetetlentől. Ezzel szemben belső, szellemi 
munkával lehetőségünk nyílik leküzdeni ezt a fé-
lelmet, és egyfajta alapként felhasználni, beépítve 
az elmúlással kapcsolatos tapasztalataink, isme-
reteink közé. Mert amit megismerünk, az sokkal 
kevésbé lesz számunkra félelmetes.

Évek múltán is eszembe jut Lílávadzsra egyik 
hétfő esti előadása, ahol arra bíztatott mindenkit, 
hogy számoljuk ki, hány napunk, óránk, percünk 
van még hátra az életből. A születéskor várható 
élettartam hazánkban a férfiak esetében 72, 2 év, 
a nőknél pedig 79,1 év. Eszerint van még hátra 
hozzávetőleg 50,1 évem, vagyis 18 286 és fél na-
pom. Az annyi, mint 438 876 óra, melyek egyre 
csak fogyatkoznak, miközben írom ezeket a soro-
kat. Tegyük föl, hogy mindenki, aki olvassa ezt a 
cikket, kiszámolja, hogy számára mennyi idő van 
még hátra, majd nekiáll és készít egy jó vaskos 
naptárat annyi rubrikával, amennyi nap kijött a 
számítás során. Majd ezután minden egyes este, 
mielőtt elalszik, egy vastag fekete filctollal végér-
vényesen kihúz egyet. Mint a rabok a börtönben, 
akik kitörő lelkesedéssel várják az utolsó rubri-
kát: a szabadulást. 

Vajon továbbra is...
...mérgelődnénk a dugóban?
...lefeküdnénk aludni haraggal a szívünkben?
...megvennénk a huszonharmadik cipőt és/vagy 
ruhát, amire semmi szükségünk?
...azt hazudnánk a hajléktalannak, hogy nincs ná-
lunk apró?
...megkérdeznénk, hogy „hogy vagy?”, majd fity-
tyet sem hánynánk a válaszra?
...meg lennénk győződve arról, hogy a mi problé-
máinknál nem létezik nagyobb?

Aztán ahogy telnek a napok, lapozzuk a nap-
tárat és gyarapodnak a fekete ikszek, még az is 
lehet, hogy egyszer csak rájövünk, hogy tulajdon-
képpen ugyanazt várjuk mi is, mint a rabok, csak 
a mi cellánk falai jóval távolabb vannak... 

Nosza, filctollakat kézbe! 

☸  ☸  ☸



Búcsú Szudhanától

Szabbé szankhárá aniccsá’ti – minden, ami 
megformálódott, elmúlik, minden vég valaminek 
a kezdete, s minden távozás máshonnan nézve 
megérkezés. Tudván ezt, a tanítónak mégis épp-
oly szomorú feladat búcsúztatnia tanítványát, 
mint amikor szülő temeti gyermekét. Váratlanul 
ért minket a fájdalmas hír, hogy szeretett testvé-
rünk, barátunk, rendtagtársunk

Rev. Szudhana Dr. Koródi Tivadar 

2015 április 23-án, 71. életévében, rövid, sú-
lyos betegséget követően keresztülment a nagy át-
változáson.

Tivadar röviddel a második világháború be-
fejezése előtt született a Vízöntő jegyében. A hat-
vanas évek elején gépészmérnöknek tanult, majd 
érdeklődése a pszichológia felé fordult. Műszaki 
tanári, majd munkapszichológus oklevelet szer-
zett, és doktori disszertációját is ilyen témából 
írta. Világi pályáján szervezetfejlesztőként dolgo-
zott, és kommunikációs tréningeket vezetett kü-
lönböző vezetőképző intézetekben, majd később 
önálló vállalkozóként.

Már fiatal korában érdeklődött a keleti tanok 
iránt, az egyetem mellett jógát tanult Lemhényi 
Zoltántól. 1987-től a Buddhista Misszió egykori 
papképző iskolájában, a Kőrösi Csoma Sándor 
Buddhológiai Intézetben kezdte meg buddhista, 
s folytatta jógatanulmányait. Az Árya Maitreya 
Mandala tanfolyamainak és nyári elvonulásainak 
lelkes látogatója volt. Rövidesen menedéket vett, 
és belépett az Árya Maitreya Mandala  közösségé-
be, ahol tanítói iránti odaadása jeléül az Ánanda 
rendi nevet kapta.

Elkötelezettsége nemcsak szellemi tanulmá-
nyainak komolyságában nyilvánult meg: ami-
kor 1997-ben irányításommal megkezdődött a 
magyarországi Buddhista Misszió újjászervezé-
se, ügyvivőhelyettesként egészen nyugdíjba vo-

nulásáig tevékenyen részt vállalt az ezzel járó 
feladatokban. Szinte bármely területen számít-
hattam segítő közreműködésére, legyen szó 
szervezésről, oktatásról, állami szervekkel vagy 
társegyházzakkal való tárgyalásról. Embersége 
és szeretetteljes attitűdje, erőszakmentes kom-
munikációs stílusa egyházon belül és a Buddhis-
ta Misszió külső kapcsolataiban egyaránt sokszor 
segített átlendíteni az emberi problémákból, bi-
zalmatlanságból, érdekekből képződött akadá-
lyokon. A Dharma magyarországi terjesztésének 
egyik leghitelesebb egyénisége volt, aki szemé-
lyes életével és viselkedésével jelenítette meg a 
megértést és az emberiességet – a Buddha taní-
tásának lényegét.

1999-ben rendünk szellemi vezetője, 
Ven. Vadzsramálá előtt letette a bódhiszattva-
fogadalmat, ezzel végleg elkötelezte magát a 
mahájána szellemi ösvénye mellett. Ekkor kap-
ta a Szudhana rendi nevet. Rendtaggá avatására 
2004. szeptember 20-án került sor. Ettől kezdve 
közösségen belüli tevékenységében a tanítói és 
papi feladatok ellátására összpontosított. Beve-
zető kurzusokat tartott a hínajána és mahájána 

Lílávadzsra:



buddhizmus tanaiba, meditációs foglalkozásokat 
vezetett az Árya Maitreya Mandala rendnél. Szel-
lemi frissességét idősebb korában is megőrizte. 
Elsajátította az internetes kommunikációs eszkö-
zök használatát, és a tanulásban és a tanításban 
egyaránt az elsők között alkalmazta azokat.

Egyéni élettörténete magyarázza, hogy Ti-
vadar mind vallási téren, mind az emberi intéz-
ményekben nehezen viselte el a formalizmust, a 
személytelen struktúrákat. Alkotóereje, kitartá-
sa, embersége képessé tette arra, hogy független 
egzisztenciát teremtsen magának, és saját útját 
szellemileg is kiküzdje. Élete utolsó szakaszában 
a buddhizmus terén is a kevésbé strukturált, a ta-
pasztalás közvetlenségét hangsúlyozó és a szívtől 
szívig történő átadáson alapuló dzogchen hagyo-
mány felé fordult. Ugyanezt a közvetlenséget és 
nyitottságot, a szellemi fölfedezés örömét és fris-
sességét igyekezett átadni tanítványainak is, aki-
ket mindvégig szellemi társainak, egyenrangú 
partnereknek tekintett.

Távozása közösségünknek fájdalmas veszte-
ség, a tettei és szeretete révén elhullajtott magok 
azonban barátai és tanítványai tudatában már 
most, bódhiszattva-fogadalma szerinti újrateste-
sülése előtt termőre fordultak.

A tested távozott, Tivadar, de a szellemed szívünk-
ben tovább él.

Kívánjuk, hogy utad vezessen boldog jövő felé!
Hozzon elmúlt életed jó gyümölcsöt!
Bárcsak embernek születnél ismét, önmagad s 
minden lény javára!
Bárcsak újra találkoznál a Dharmával, s képes 
lennél folytatni
a bódhiszattvák útját sok lénynek javára!
Együttérzésből a világ iránt,
Istenek, emberek és állatok üdvére, javára!

SZARVAMANGALAM

Bártfai Attila Márk:

    Ősz

vadalmán szelíd, könnyű görbülés,

friss körtén mohó, öreg ropogás;

eső mosta tőkén ízes locsogás,

cafrangos lombon nimfapördülés.

eltátott szájú barlangáhítat,

völgyekbe bőgő agancsos költemény;

egekbe tördelt örök hős remény,

otromba szele mindent átitat.

semmink telére nyíló csúf kilátás.

bárgyú árnyak nőnek rőt fényeken,

gombák, színtiszta égi lényeken.

utolsó szó jogán madárkiáltás;

minden levél elgépelt vádirat,

hallgatásuk hatalmas. kőkemény.

eltiporja őket talmi törpe kény,

nagy idő közelg’ s mindent ránk irat;

félre vert dobon, végső döndülés.

ágak közén szorongó, lágy ropogás;

tájakra szögezett zord lobogás,

medertelen mély csöndbegördülés.
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Fuszekli már érti...
Gacsal Krisztina Zenghi:

Éppenottanföldjén van egy nagy rét. A rét szélén áll egy öreg körtefa. Ennek a fának a gyökerei 
között, egy fűvel borított kis kotorék mögött rejtőzik Fuszekli, a kis mezei nyuszi otthona. Fuszekli a 
mamájával Pántofüllel és papájával Somival él itt.  Takaros, kuckós kis üreg az övék, biztonságos is, 
mert a nyúlszülők nagyon alapos és kitartó keresés után választották ezt a helyet azután a kora tavaszi 
nap után…

Ez a nap is ugyanúgy kezdődött, mint mindegyik. Fuszekli a mezőn zsenge hajtásokat és gyöke-
reket keresett magának, amiket jóízűen rágcsált. A meleg nap simogatta puha bundácskáját, szél sem 
járt a réten, minden békés és nyugodt volt. Miközben a tapsifüles egy friss levélkét rágcsált, gondol-
kodóba esett. Aztán annyira elgondolkodott, hogy még rágcsálni is elfelejtett. A mamája vette észre, 
és így szólt:

– Fuszekli, min jár az eszed? Látom, annyira elgondolkodtál, hogy még a zsenge lóhere is kipoty-
tyant a szádból.

A kis nyúl anyja hangjára összerezzent, majd tanácstalanul nézett rá.
– Mama! Hogy lehet az, hogy Édesmézesnek, a barátomnak négy testvére van, Ugrancsnak öt, 

nekem viszont egy sincs? Az összes kis nyuszinak, akikkel a játszóréten szoktam hancúrozni, van test-
vére. Nekem miért nem nincs?

– Nem úgy mondjuk, hogy „miért nem nincs”, hanem így: miért nincs – javította ki fiát nyúl-
mama, majd egy pillanatra összeszorította szívét annak a kora tavaszi napnak minden fájdalma. Nem 
tudta, hogy fia megérti-e majd, de úgy érezte, el kell mondja Fuszeklinak testvérei történetét.

– No, ha már így rákérdeztél, elmesélem neked. De előre szólok, picit hosszabb beszélgetés lesz, 
mint amennyi ideig nyugton tudsz maradni. Szerinted menni fog ugra-bugra és hempergés nélkül? – 
kérdezte nyúlmama, aki jól ismerte izgő-mozgó fiát.
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rajzolta: Molnos Anna Eszter 
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– Persze mama, persze! – vágta rá Fuszekli, és elszántságának azonnali leheveredéssel adott nyo-
matékot.

– Talán még emlékszel rá, hogy nagyon pici nyuszi korodban, amikor még csak akkorka voltál, 
mint egy leheletnyi szőrpamacs, máshol laktunk. A mostani odunkat már együtt találtuk, miután el 
kellett költöznünk az előző fészkünkből. 

– Háááát, arra nem emlékszem mama. De miért költöztünk el? 
– Azért, mert nem volt biztonságos. Mindez nem sokkal a születésetek után történt.
– Születésünk? Juj, de jó! Mégis vannak testvéreim? És hol vannak most? – kérdezte izgatottan.
Mamája türelemre intette tekintetével, majd kissé halkabban és lassan folytatta:
– Három kis nyuszinak adtam életet ezen a tavaszon. Már jó néhány naposak voltatok, amikor 

magatokra hagytalak titeket, mert táplálékot kellett szereznem, hogy csillapítsam az éhségemet. Az-
nap reggel nyitottátok ki a szemeteket, úgyhogy elérkezettnek láttam az időt, hogy elmenjek hazulról. 
Szóval, elsiettem, hogy egyek valamit, és amikor visszatértem, azt láttam, hogy egy hatalmas kígyó 
mászik be a fészkünkbe és körétek tekeredik. Gondolkodni nem volt időm. Nekiestem a kígyónak, rúg-
tam, haraptam, letepertem, nem kíméltem, mindent elkövettem, hogy egyre távolabb kerüljön tőletek. 
Te voltál a legügyesebb, mert amint a kígyó szorítása enyhült, azonnal felpattantál és elszaladtál. Olyan 
sebesen, hogy még a szél sem ért volna utol.

– Tényleg? Én tudok a szélnél is gyorsabban futni? – kérdezte tátott szájjal Fuszekli.
– De még mennyire! Nagyon ügyes nyuszigyerek vagy!
– És a testvéreim, ők is olyan gyorsan elfutottak?
– Várd ki a történet végét, és szépen ülj vissza nyugodtan – intette türelemre fiát nyúlmama. – 

Nos, a kígyónál tartottam, ugye? A kígyót sokáig kergettem, többször letepertem, jól megharapdáltam, 
hogy soha többé ne legyen bátorsága a közeletekbe menni. Amikor már biztos távolban csúszott-má-
szott, visszasiettem a fészkünkhöz. 

És amit akkor láttam, azt sosem felejtem el. Két kis testvérkéd mozdulatlanul feküdt a pihe-puha 
fűfészekben, hiába ébresztgettem, hiába bökdöstem őket az orrommal, nem keltek fel. Sok időbe telt, 
mire felhagytam a szólongatásukkal és végül megértettem: a kígyó végzett velük. Sok időm nem volt 
keseregni, azonnal elkezdtelek keresni téged. Hívó szavamra csak nagy sokára válaszoltál, végül mesz-
sze a régi otthonunktól találtunk rád a papával, aki aznap látogatóba ment Nagyapóhoz és csak későn 
tért vissza. Nagyon megörültünk, hogy legalább te életben maradtál.

– Csak én? A többiek hogyhogy nem? Mit jelent az, hogy a kígyó végzett velük? Mivel végzett? 
Mama, én ezt nem értem… – a nyuszi kétségbeesetten nézett a mamájára.

– Hogy is mondjam el neked te kicsi kis nyuszi, hogy könnyen megértsd azt, amit mi nagy nyulak 
sem igazán tudunk elmagyarázni? – merengett el nyuszimama, de aztán hirtelen eszébe jutott valami.

– Fuszekli! Nézz csak fel erre a nagy fára, aminek a gyökerei alatt van az üregünk! Tudod, hogy 
miből lett ez a körtefa?

– Nem tudom. Miből lett? – kérdezte a kis nyúl.
– Egy icike-picike magból. Az a mag pedig egy körte belsejében volt sok más maggal együtt. Azt 

a gyümölcsöt egy másik, a miénknél is öregebb fa termette. És az az öreg fa is egy irinyó-pirinyó mag-
ból lett.

– Mama, én ezt nem értem! Mi köze ennek a kígyóhoz és a testvéreimhez?!
– Bizony, nem könnyű a kettő között elsőre meglátni az összefüggést. Az én mamám nekem 

úgy tanította, hogy nincs kezdet és nincs vég. Az Élet örök körforgását nagyon nehéz megérteni. Gon-
dolj csak bele, Fuszekli. Amikor te születtél, tavasz volt. Kora tavasszal a fák – nyúlmama az öreg 
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körtefára mutatott – még ko-
paszak. Nincs rajtuk egy levél 
sem. Aztán ahogy süt a Nap, 
esik az eső, előbújnak az apró 
kis rügyek, majd a levelek, és a 
fa kizöldül. A fa ugyanaz a kör-
tefa, mint télen volt, de már új 
levelek nőnek az ágain. Aztán 
virágba borul a zöldelő fa, dol-
gos méhek repkednek virágról 
virágra és nemsokára elkezd 
apró, pici, zöld kis körtéket nö-
veszteni az ágain. Ez még min-
dig ugyanaz a körtefa, de már 
gyümölcsöket nevel. Később, 
ahogy a nyár melege érleli a 
gyümölcsöket, az ágak egyre 
nagyobb terhet viselnek, mert a gyümölcsök, ahogy nőnek, egyre súlyosabbá válnak. A fa a gyökere-
in keresztül táplálja gyümölcseit, és ezek segítenek abban is, hogy a nyári zivatar szele ne döntse ki a 
törzsét. A gyökér láthatatlanul ott van a fa alatt, nélküle a fa nem létezne. Ahogy a nyár elbúcsúzik ma-
dárdalával, zamatos illatával és melegével, helyébe a hűvös ősz lép, a fa levelei megsárgulnak, az érett 
gyümölcsök pedig eleresztik addig éltető faágaikat és lepotyognak, de a körtefa a gyümölcsök nélkül 
is körtefa marad. A megsárgult, elszáradt faleveleket felkapja az őszi szél és magával hívja hetyke tán-
cára. A lehullott körtéket megeszik az erre járó állatok, az ide repülő madarak és talán távoli tájakon 
ejtik el a körte magjait, ahol azok a földre hullva beágyazódnak a talajba. A tél beköszöntével a magok 
nyugovóra térnek. Ilyenkor a növények alszanak. Kipihenik a tavasz, a nyár és az ősz történéseit. Majd 
a hideg tél is átadja helyét a vidám tavasznak, amikor a Nap sugaraival felmelegíti a télen keményre 
fagyott talajt, az eső öntözi őt, és a pici körtemag kicsírázik, gyökeret ereszt, és pöttyöm csemeteként, 
majd ifjú körtefaként kezdi meg életét. Az Élet nagy körforgása így megmutatja neked, hogy azért, 
mert valamit nem látunk többé a szemünkkel, attól az még tovább élhet, és ha elég türelmesen várunk, 
akkor újra megláthatjuk talán egy másik formában. Talán egy pirinyó körtefa csemetében, aki nagyra 
nőve a gyökerei alatt talán pont egy nyuszi családnak nyújt majd otthont…

Így már érted, hogy miért mondtam, hogy nincs kezdet és vég? Hiszen ha megkérdeznéd tőlem, 
hogy melyik volt az első körtefa, azt mindig megelőzné egy gyümölcs, azt pedig a saját fája. Látod, 
habár a testvéreid életét kioltotta a kígyó, meglehet, valamelyik tavasszal újra köztünk lesznek, csak 
másként. 

Fűszálak nesze hallatszott a körtefa mögül. Valaki mozdult. Nyúlpapa volt az, aki éppen hazatért 
az erdőből. Nem tudta, mi történhetett a két mezei nyuszi közt, de meghatottan nézte Pántofült és 
egyszem fiát. Lépteivel nem akarta megtörni ennek a pillanatnak a varázsát. 

Fuszekli nem szólt semmit, csak csukott szemmel átölelte a mamáját, és úgy bújt hozzá, mint még 
soha. Aztán elengedték egymást, és a kis nyúl hálával ölelte meg az öreg körtefát. 

Fuszekli már érti... 

rajzolta: Czuhorka Áron András
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„Én-te, én-világ, én-isten. 
Ezeket a merev skatulyákat 

a humorérzék 
egy szempillantás alatt feloldja.” 

(Csögyam Trungpa)A váróterem falán áll a falfirka: 
 „Isten halott“ 
            (Nietzsche)
Alá ezt írták: 
 „Nietzsche halott“  
           (Isten)

Ha megvagy koffein nélkül is,
Ha vidám tudsz lenni akkor is, ha fájdalma-
id vannak,
Ha lepereg rólad a panaszkodás,
Ha megérted, hogy az, akit szeretsz, néha 
nem ér rá veled foglalkozni,
Ha neheztelés nélkül viseled a kritikát,
Ha megállod, hogy ne javítsd ki, ha a bará-
tod valamit rosszul tud,
Ha ugyanúgy kezeled a tehetős embertársa-
dat, mint a szegényt,

Ha csalás és hazugság nélkül tudsz a világ elé 
állni,
Ha le tudod győzni a stresszt gyógyszer nél-
kül is,
Ha ital nélkül is tudsz lazítani,
Ha el tudsz aludni altató nélkül.
Ha őszintén állítod, hogy nincsenek vallási, 
faji, nemi vagy politikai előítéleteid,
Akkor a spirituális fejlődésben már majdnem 
elérted azt a szintet, ahol a macskád áll.

(Forrás:  www.enlightened-spirituality.org
fordította: Amóghavadzsra Hargitai Gábor

Szerencséd, hogy 
tágas életszemlé-
letet bontakoz-

tattam ki.

Bodhi szentül meg van győződve arról, hogy tökélyre fejlesztette az ügyetlenkedésemmel 
szembeni felülemelkedettségét. A jelek szerint azonban ez csak egy alkalomra szól. 

SZELLEMI FEJLŐDÉS
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Ezért 
nem ragaszkodom 
a vagyontárgyaim-

hoz.

DE ELŐ NE FORDULJON 
MÉG EGYSZER!!!

Graffiti

Mennyire vagy megvilágosodva? 



Ven. Vadzsramálá
A dákini tánca – kihívás és inspiráció
A titkos dákini a bölcsességnek a legszubtilisebb, legmélyebb szintje, 
amely valamennyi megnyilvánulás alapja.

A mahájána szútrák varázslatos világa
A mahájána szútrák a csodák fantasztikus világának ajtaját nyitják meg 
az olvasó előtt. Tanításaik értelmét ott találhatjuk a szimbólumok, díszek, 
bódhiszattvák varázslatai, titoktatos tettei és misztikus lények között.

Púdzsá és tantrikus szádhana-gyakorlás
Amitájusz gyakorlatával megteremtjük a feltételeit annak, hogy akár egyet-
len életen belül elérhessük a megvilágosodást.

Ven. Lílávadzsra
Felkészülés a halálra és az életre
Az őszi félévben folytatjuk a tudat világosságtermészetének kisugárzásá-
ból születő halál utáni látomások, a csönyi bardó részletes tárgyalását.

Buddhizmus itt és most
Minden buddhista meditáció kiindulópontja, hogy létrehozzuk és meg-
erősítsük magunkban a jelen tudatosságát.

Meditáció a Fehér Napernyő Úrnőjéről
Ebben a félévben egy új szöveg, a Súrangama-szútra Szitátapatrá istennő 
meditációját leíró fejezetének fordításába kezdünk, aki egyike a legössze-
tettebb buddhista istenségeknek.

A BUDDHISTA MISSZIÓ 
KÖVETKEZŐ SZEMESZTERÉNEK PROGRAMJAIBÓL


