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Ősidők óta felmerül a kérdés az emberben a halállal szembesülve: „Mi következik utána?” 
A legtöbb ősi kultúrában megvolt a hit a halál utáni életben vagy egyfajta újratestesülésben. Ezt 
a hitet alighanem a halál legyőzésének és az „örök” életnek a reménye hívta életre.

A jobb „túlvilágon” való továbbélés elképzelésén túl létezik a reinkarnációnak, továbbá az 
újraszületésnek az elképzelése is, amelyet a természeti népeknél sok helyütt megtalálunk: az 
inuitoknál, az új-zélandi maoriknál, az ausztráliai bennszülötteknél, a polinéziaiaknál csakúgy, 
mint az észak- és közép-amerikai indiánoknál, a majáknál és az inkáknál. A reinkarnáció taná-
nak neves képviselői voltak a görög filozófusok: Pithagorasz (Kr.e. kb. 570–496), Empedoklész 
(Kr.e. kb. 490–435) és Plátón (Kr.e. kb. 428–348). Később ez a gondolat a Plotinosz (205-270 
Kr. u.) által megalapított neoplatonizmusban élt tovább, amely hatással volt a római kultúrára 
is. A reneszánsz korában nyugaton is elterjedtek Platón és a neoplatonisták írásai, így hama-
rosan már az európai filozófusok is foglalkoztak a reinkarnációs tanokkal. Giordano Bruno 
(1548–1600) például a kozmológiájában tett hitet mellettük. Mivel azonban e tanok összeegyez-
tethetetlennek számítottak a keresztény hittel, többnyire elvetették őket. Kivételt képeztek a 
keresztény kathárok a 13. és 14. században, akik hittek a lélekvándorlásban. Az újkorban még-
is számos költő foglalkozott az újraszületés gondolatával, köztük Johann Wolfgang von Goe-
the A lélekvándorlásról című írásában, továbbá Friedrich Hebbel, Heinrich Heine, Ralph Waldo 
Emerson, sőt a filozófus Schopenhauer is.

                    
Ven. Vadzsramálá:

„Nem ugyanaz a lény születik újra, de nem is egy halhatatlan lélek, nem 
is egy én, és nem is ugyanaz a testi-lelki egyéniség aki korábban létezett. 
Ezzel szemben az elmúló tudat-pillanat máris szül egy újat: jóllehet nem 
ugyanazt, de nem is egy olyat, amely az előzőtől teljesen eltér.” 
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Még az iszlám misztikájában is találunk az újraszületésre vonatkozó gondolatokat, így 
például a perzsa költő és szufi mester Dsalal ad-Din Rumi (1207–1273) ismert költeményében:

„Meghaltam mint ásvány, és növény lettem,
Meghaltam mint növény, és állat lettem,
Meghaltam mint állat, és ember lettem.

Miért kellene félnem?
Mikor lettem kevesebb a halál által?

Még egyszer meg fogok halni mint ember,
Hogy az angyali áldással felszálljak az égbe.

De az angyali létből is tovább kell mennem…”

Míg a reinkarnáció, tehát az „újramegtestesülés” vagy szó szerint „újra testté válás” gon-
dolata a legrégebbi indiai szövegekben, a Védákban még nem szerepel, addig az Upanisádoknak 
(a legrégebbieket kb. Kr.e. 800 és 600 közé teszik) lényeges témájává válik az ismételt létezés, az 
„újra létrejövetel” (punarbhāva) elképzelése. Az egyéni lélek (ātman), az ember elpusztíthatatlan, 
változtathatatlan magja, amely azonos az istenivel, új testben születik újra. Eközben a szemé-
lyiségét az új létben is megőrzi. Az ember a szabadulást azáltal nyeri el, hogy a Brahmannal, az 
istenivel való azonosságában felismeri saját önazonosságát.

Mit mondott a Buddha az újraszületésről? 

A minden jelenség függő keletkezésére vonatkozó tanításában átvette a bhāva fogalmát, 
amely létrejövetelt, keletkezést, születést, de létet, állapotot, sőt még magatartást, viselkedést 
és szemléletet is jelent. Mivel azonban a születésre a Buddha a jāti szót használja – születés alatt 
mindazonáltal a nemzés időpontját értve –, ebből arra következtethetünk, hogy bhāva alatt a 
létesülés folyamatát érti, amely a hat léttartomány egyikében való születéshez vezet, és amelyet 
döntően a magatartás, viselkedés, szemlélet határoz meg. Ezzel az újraszületést minden kelet-
kezési folyamatra kiterjeszti – azokra is, amelyek az életidőn belül történnek –, és utal arra, 
hogy bármely viselkedés és szemlélet hozzájárul valami újnak a keletkezéséhez.

Fölébredése éjszakáján, miután az elmélyülés (jhāna) négy fokozatán keresztüljutott, az 
első éjjeli őrjárat idején a Buddha egész figyelmét a korábbi létformáira való visszaemlékezés-
re összpontosította. Egyre távolabbi múltra nyúlt vissza a létesülések láncolatában: „Ott ez volt 
a nevem, ehhez a nemzetséghez, ebbe a rendbe tartoztam, ilyen táplálékon éltem, ilyen boldogságot 
és szenvedést tapasztaltam, ennyi ideig éltem. Aztán onnan eltávoztam és amott születtem meg. Amott 
pedig az volt a nevem, ahhoz a nemzetséghez, abba a rendbe tartoztam, olyan táplálékon éltem, olyan 
boldogságot és szenvedést tapasztaltam, annyi ideig éltem. Aztán amonnan eltávoztam és emide ér-
keztem. Ily módon visszaemlékeztem számos különböző korábbi életem jellemzőire és körülményeire.” 
(MN 36).1

Több tanításában beszélt valamelyik korábbi életéről, miközben az „én” szót nem használ-
ta, ehelyett mint „a bodhiszattá”-ról beszélt magáról, tehát egy olyan lényként, amely megva-
lósítja a bodhit, a felébredést. Viszont határozottan elutasította azt az elképzelést, amely szerint 

1 A magyar fordítás forrása: http://a-buddha-ujja.hu/Szutta/Majjhima-36-cs1#fnref:1-mmd12
Fordította: A páli fordító csoport.



4 5

Ö
SV

ÉN
Y

egy állandó személyiségmag keresne magának újra meg újra új testet. Felismerte ugyanis, hogy 
minden összetett dolog (sabbe saṅkhāra) szakadatlanul változik és ezért múlandó (aniccā). 

Ezen az éjszakán látta a többi lény keletkezését és elmúlását is, és felismerte, hogy csele-
kedeteik (karma) okozzák a létesülésüket (bhāva), ilyen módon a születés és halál szenvedésteli 
körforgásához láncolva őket. Ezért már első tanításában, amelyet Sarnathban, a Gazellaliget-
ben adott az első öt szerzetesnek, a nem-énre (anātman) vonatkozó felismerését szembeállította 
az állandó és változhatatlan énre (ātman) vonatkozó elképzeléssel.

Ez egy egész sor kérdést vet fel: Ki születik újra? Ki viseli a cselekvés következményeit, 
ha nincs én? Milyen feltételek vezetnek az újraszületéshez? Befolyásolhatjuk-e ezeket? Egyálta-
lán kívánatos-e újraszületni, ha a következő élet újabb nehézségeket hoz? Milyen hatása van a 
buddhista világszemléletnek az életvezetésünkre?

Tehát ki születik újra? 

Az embernek tudati (nāma) és testi (rūpa) összetevői vagy skandhái vannak. Az egyik ilyen 
összetevő a cselekvésünk által, tehát karmikusan meghatározott potenciál (saṃskāra), ami haj-
lamainkban, tendenciáinkban, vagyis a karakterünkben és az adottságainkban,  képessége-
inkben mutatkozik meg. Ez a potenciál a „személy”-ben sűrűsödik össze egyéni létté. Ez a „sze-
mély” folyamatosan változik, mivel állandóan különböző hatásoknak van kitéve, és benyomá-
sok érik. Ezért mondta a Buddha, hogy a személyben nem találhatunk abszolút lényeget, és 
erre nincs is szükség. Más szóval: e személyben nincs állandó és önmagában létező mag, azaz 
„én”. E személy sokkal inkább a tudatosságpillanatok szakadatlan egymásutánját éli át, amely-
ben az egyes tudatosságpillanatok az előzőktől meghatározottak és azoktól függnek. A tuda-
tosság (vijñāna) létrejöttének, illetve egy tudatosság-pillanat minőségének feltételei – a függő 
keletkezés tana szerint – a karma-formációk, más néven samskārák (páli: saṅkhārā), amelyeket 
Govinda láma „karmikus képzőerők”-nek nevezett, utalva ezzel a hatásukra.

Ha pontosan szemügyre vesszük, személyiségünk (nāma-rūpa) csak egy pillanatig létezik, 
mert a következő pillanatban nemcsak a tudatunk változik meg, hanem még az olyannyira ál-
landónak látszó testünk is, amelyben szintén a legkülönbözőbb folyamatok zajlanak folyton. A 
meditációban ezt a folyamatszerűséget ismerhetjük fel, meghaladva ezáltal az állandó „lélek” 
vagy „én” létezésére vonatkozó káprázatot.

Tehát nem ugyanaz a lény születik újra, de nem is egy halhatatlan lélek, nem egy én, és 
nem is ugyanaz a tudati-testi személyiség, aki korábban létezett. Az elmúló tudatosságpilla-
nat máris szül egy újabbat: jóllehet nem ugyanazt, de nem is teljesen különbözőt az előzőtől. 
Ugyanis minden tudatosságpillanat feltételét képezi a következőnek. Egy idevágó példázat a 
páli kánonból még közelebbről megvilágítja ezt a törvényszerűséget:

„– Ha valaki meggyújt egy lámpást, éghet-e az egész éjjel? 
– Igen.
– Ugyanaz-e a lángja az első éjjeli őrjárat idején, mint a második idején? 
– Nem.
– Ugyanaz-e a lángja a második éjjeli őrjárat idején, mint a harmadik idején? 
– Nem.
– Akkor tehát különböző lángok égnek az egyes éjjeli őrjáratok idején? 
– Nem, a láng, amelyet az olaj táplált ugyanabban a lámpásban, egész éjjel égett.
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– Ugyanez történik az élőlényekkel. Egy meghal, egy születik; az egyik létezés megszakí-
tás nélkül követi a másikat, ugyanúgy, mint ahogy az élet folyamán egyik tudatosságpillanat 
követi a másikat.”2

A Buddha négyféle időbeli folytonosságot különböztetett meg:
– a testi folytonosságnak van kezdete (a nemzés) és vége;
– a nemtudásnak vagy szellemi vakságnak (avidyā) nincs kezdete, de lehet vége;
– sok tárgyi folytonosságnak van kezdete, viszont nincs vége. (Például egy üvegpohár eltö-

rik, a szilánkok ettől még továbbra is üvegből lesznek);
– a tudati folytonosságnak nincs sem kezdete, sem vége.

A testi folytonosság múlandósága nyilvánvaló. Vajon a tudati folytonosság végnélkülisége 
azt jelenti-e, hogy a tudatunk nem múlandó? Talán létezik mégis egy halhatatlan „lélek”? A 
„lélek” szó azt a benyomást kelti, hogy létezik „valami”, ami teljesen különbözik a testünktől, 
a „nāma-rūpa” kifejezés azonban arra utal, hogy személyiségünk e két aspektusa – a tudati és 
a testi – között szoros kapcsolat és kölcsönhatás áll fenn. A nyugati lélektan is kutatta ezt a 
kölcsönhatást, és a meditációban mi magunk is egyre finomabb szinten megfigyelhetjük azt. 
A pszichét nyugaton is különböző folyamatok összjátékaként fogják fel, amelyeket a Buddha 
észlelésnek (samjñā), érzetnek (vedana), karmikus képzőerőknek (saṃskāra) és tudatosságnak 
(vijñāna) nevezett. Ide tartoznak az érzéki tudatosságok mellett például a gondolatminták, az 
emlékek, az értelmezések, az elképzelések, a fogalmak és az emóciók, amelyek mindegyike a 
tudatosság szellemi aktivitása által jön létre. A vijnánát tehát nem mint valami szervet foghat-
juk fel, vagy mint egy helyet a tudatban, hanem mint egyfajta tudati tevékenységet, amely a 
jelenségek – például formák, színek, hangok, szagok stb. – tudatára ébred. Amikor a haldoklás 
folyamatában az észlelés abbamarad, az érzéki tudatosság működése is megszűnik.

A mahāyānához tartozó yogācāra-iskola képviselői ismernek egy hetedik érzéket is, a 
kliṣṭavijñānát – szó szerint „nyugtalan, megbetegítő, mérgezett tudatosság”-ot. Ebben – anélkül, 
hogy ennek tudatában lennénk – a mentális jelenségek összeolvadnak az öt érzékszerv észlelé-
seivel azokká a szokásszerű tudati tevékenységeinkké, amelyek majdnem mindig káprázatok-
tól meghatározottak. Mivel a kliṣṭavijñāna nem tud különbséget tenni a tudati jelenségek és az 
érzéki észlelések között, nem tudja felmérni, hogy a tudattartalmaink milyen mértékben pusz-
tán a képzeletünk termékei, így azok „objektív” valóságként jelennek meg. Ennek következté-
ben egy észlelő entitásnak – vagyis „énnek” – éli át és nevezi meg önmagát, a külső tárgyakat 
pedig szembeállítja az énnel, miközben mindkettőt realitásnak tekinti, jóllehet ezek csupán ab-
ban a tudatáramlásban léteznek, amely mindezeket átéli.

E modell szerint minden tapasztalat a raktártudatban (ālayavijñāna), a nyolcadik tudatos-
ságban tárolódik el. Ez magában foglalja az összes tudati viselkedés- és szokásmintát. Olyan 
ez, mint a vetőmag, amely egy genetikai mintával rendelkezik –a raktártudattól meghatáro-
zott saṃskārákat energetikai mintázathoz hasonlíthatnánk. Mindezek a minták ugyanakkor 
újabb és újabb hatásoknak és változásoknak vannak kitéve, tehát ezek sem állandók. A raktár-
tudat szubjektíven átszínezett tapasztalatokon alapul, ezért minden káprázat forrásának te-
kintik. Ha új tapasztalatok társulnak a tárolt emlékekhez és reakciómintákhoz, akkor ez az  

2 A páli fordítócsoport fordítása alapján.
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energetikai mintázat még mélyebben rögzül az ālayavijñānaban. Ha 
azonban felismerjük, hogy ezek a minták tudati folyamatok eredményei, 
elveszítik a vonzerejüket. De amíg a vonzerő működik, újraszületés tör-
ténik, mégpedig a hatóerők irányában. A tudat képzésével, a szellemi 
gyakorlás által megtanuljuk átélni a folyamatszerűséget, és így képessé 
válunk eloldani magunkat az én-entitás képzetétől.

Az az elképzelés, hogy egy lény meghal és azután egy másik lény-
ként újraszületik, szintén téves. A buddhista pszichológia szerint a tuda-
tosság elhagyja a tudatnak a haldoklási folyamatban még meglévő ko-
rábbi testi alapját (nissaya). A korábbi tudatosságot, ami valójában csak 
egy tudatosságpillanat, a testtől való elváláskor „meghalás”-nak (cuti) – 
szó szerint „levágás” –, a későbbi tudatosságot egy új testtel való össze-
kapcsolódásakor (patisandhi) pedig újraszületésnek hívják. Nincs tehát 
valamiféle „tudatosságmag”, ami a korábbi életből a következő életbe 
vándorolna.

Ha nincs én...

De ha nincs én, akkor hogyan lehetséges, hogy „énnekem” kell 
hordoznom cselekedeteim (karma) következményeit vagy gyümölcseit 
(phala)? A Buddha e kérdésre ismét példázattal válaszolt, amelyben az 
okokat és a következményeket ahhoz hasonlította, ahogyan a tejből vaj 
lesz. Jóllehet a vaj a tejből jön létre, nem azonos a tejjel, sem külsejében, 
sem állagában, sem felhasználásában. Mindazonáltal vaj előállítása tej 
nélkül nem lehetséges. És a tej és a vaj között vannak bizonyos hasonló-
ságok. Ha ebben a folyamatban a tej és a vaj teljesen azonosak lennének, 
akkor a tejből sohasem jöhetne létre vaj, ha viszont teljes mértékben kü-
lönböznének, akkor a vaj nem függene a tejtől. Ezt az összefüggést min-
den függő módon keletkezett dolog esetében megfigyelhetjük.

Egy másik példázat a Milinda-Pañhából származik; beszélgetés 
Milinda (Menandros) görög király és a buddhista szerzetes Nāgasena kö-
zött:
„– Tiszteletreméltó Nāgasena, létezik valamely lény, amely a halálban az 
egyik testből a másikba átvándorol? 
– Nem, ó király.
– Ha azonban ez így van, ó uram, akkor nem menekül-e meg az ember 
gonosz cselekedeteinek következményétől? 
– Ha az ember nem születik újra többet, akkor megmenekül. De amíg az 
ember újraszületik, addig nem kerülheti el gonosz tetteinek következ-
ményeit.
– Magyarázd ezt meg nekem! 
– Ha egy ember egy másiktól mangót lopott, büntetést érdemel?
– Kétségkívül, büntetést érdemel, uram. 
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– Miért? Nem azt a mangót lopta el, ame-
lyet a másik elültetett.
– De azon (elültetett) mangó eredménye-
képpen jött létre amaz (ellopott) mangó. 
Ezért érdemel büntetést.
– Ugyanígy, ó király, ez által a tudati-tes-
ti kapcsolat által jó és rossz cselekedetek 
jönnek létre, és e cselekedetek következ-
ményeként egy új tudati-testi kapcsolat 
jön létre. Ezért nem menekül meg az em-
ber a gonosz tettek következményétől.
– Bölcs vagy, tiszteletreméltó Nāgasena!”

Amikor felismerjük, hogy tetteink 
gyümölcseit aratjuk, az újraszületésről 
való tudás fontos témává válik az éle-
tünk alakítása szempontjából. Ennek a kivétel nélkül mindenkire érvényes törvényszerűség-
nek a belátása visszatarthatná az emberiséget önpusztító magatartásától. Mert például ki pusz-
títaná a környezetet, ha abba hamarosan újra bele fog születni? És ki ártana másoknak, ha tette 
őrá szállna vissza? Őszentsége a Dalai Láma okos egoizmusnak nevezi ezt: amíg csak a saját jó-
létünkre gondolunk, addig legalább önmagunknak ne ártsunk, még a jövőre nézve sem.

A Buddha élete és munkássága jól mutatja, mit érhet el egy ember, aki mély belátás révén 
megszabadul a káprázattól és az abból eredő szenvedéstől, és másoknak is képes megmutatni 
a kiutat belebonyolódásaikból és szenvedéseikből. Ez a lehetőség teszi az emberi életet annyi-
ra értékessé. De mivel a tökéletes megszabadulás csak ritkán lehetséges egyetlen életen belül, 
megnyugtató tudni, hogy üdvös cselekvéssel megteremthetjük az okait kedvező újraszületések-
nek, és ezáltal annak lehetőségét, hogy a valóságot és annak törvényszerűségeit mind jobban 
átlássuk. Az újraszületés tehát esély lehet ennek a célnak az eléréséhez, ha szellemi gyakorlás-
ra használjuk, és ilyen módon megszabadítjuk magunkat a tudati mérgektől, tudattalan ösz-
tönzésektől (āvaraṇa) és romboló hajlamoktól. Mert addig, amíg ezeknek a hatása alatt állunk, 
ki vagyunk szolgáltatva olyan belső kényszereknek, amelyek a sóvárgás, elutasítás és közöny 
körforgásában és állandóan ismétlődő gondolati és viselkedésminták fogságában tartanak ben-
nünket. A gyakorlásnak ezen az ösvényén lassanként megvalósítjuk teljes emberi potenciálun-
kat, és egyre ügyesebbé válunk abban, hogy a velünk élő többi lény hasznára legyünk.

Ezzel az elhatározással értelmet és jelentőséget adunk az újraszületésnek. Így nem ellenér-
zéssel, netán kétségbeesve lépünk egy újabb létezésbe, hanem arra használjuk azt, hogy meg-
nyissuk a szívünket a lények szenvedése felé, hogy megtanuljunk velük részrehajlástól mentes 
kapcsolatban élni, anélkül, hogy egyeseket előnyben, míg másokat hátrányban részesítenénk. 
Ilyen módon arra fordítjuk az életidőnket, hogy a valóság törvényszerűségét és saját tudatun-
kat mind mélyebben megértsük, míg végül felismerjük a tudat természetét.

A buddhizmusban az újraszületés egy folyamat, folytonosság, s nem ugyanannak a visz-
szatérése. Az újraszületés tökéletes megértése lényeges az üresség (śūnyatā) megértése érdeké-
ben is, amelyet a Buddha többek között a kölcsönös függésben történő feltételes keletkezésről 
(paṭiccasamuppāda) szóló tanításban magyarázott meg. Mert ugyan mely feltételek volnának 

Az okság elve és a függőség kapcsolata
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fontosabbak az életünk szempontjából azoknál, amelyeknek alá vagyunk vetve, és amelyeket 
újra meg újra magunk hozunk létre? Ez a keletkezési folyamat mindaddig ismétlődik, amíg 
gondolkodásunkat és tetteinket a megragadás vagy elutasítás hajlamai szabják meg. Ha tudat-
talan ösztönzések irányítják ezeket a hajlamokat, minel erősebbek ezek, annál jobban ki va-
gyunk nekik szolgáltatva, és annál kevésbé tudjuk mi magunk meghatározni a létesülés fo-
lyamatát, hanem az sokkal inkább ezeknek a mozgatóerőknek és hajlamoknak fog megfelelni.

Minden egyes lény, akit szándékok (cetana) vezérelnek, az ezek által meghatározott irányba 
fog fejlődni. Mi több: a valóságot a hozott tapasztalatai, látásmódja és fogalmai alapján éli át. Ily 
módon a nézetek és vélemények fátylát borítjuk a dolgokra, amely fátyol többé-kevésbé elfedi 
a valóságot. Ezt a szubjektív valóságot nemcsak észleljük, hanem minden pillanatban létre is 
hozunk egy ilyet, s ezzel egyfajta folytonosságot teremtünk. Azt a lényt, amely ezt a folytonos-
ságot átéli, „én”-nek nevezzük.

Nem mindig, sőt inkább ritkán ismerjük fel, hogy életünk minden pillanata egy előző pil-
lanatbeli gondolatunk, beszédünk vagy tettünk eredménye. A Buddha egy helyen így beszélt a 
tetteink (karma) újraszületésre gyakorolt hatásáról: „A lények, ó szerzetesek, tetteiknek birtokosai 
és örökösei, saját tetteikből sarjadtak ki, azokkal vannak összekötve, és örökölni fogják saját jó és 
rossz cselekedeteiket.” (Anguttara Nikaya X.205.) Az események, amelyeket átélünk, az ok és oko-
zat törvényszerűségét követik. Ezt a törvényszerűséget egy adott jelenség – amely aztán ismét 
továbbiak feltételét képező okká válik – sokrétű okainak, vagy inkább feltételeinek bonyolult 
szövedékessége miatt olyan nehéz átlátni.

A pszichés állapotok sem születnek újra, hiszen ebben az esetben pontosan azonosnak kel-
lene lenniük azokkal, amelyek előzőleg jelen voltak. De vajon nem azt tapasztaljuk-e nap mint 
nap, hogy milyen gyorsan megváltoznak az érzelmeink, és hogy a gondolataink mennyire tü-
nékenyek? 

Az újraszületés tehát nem egy lélek továbbvándorlása, hanem egy olyan folyamat, amely a 
bennerejlő energetikai dinamika révén egy új létezés létrejöttéhez vezet. Ahogy a visszhang is 
hasonlít ahhoz a kiáltáshoz, amely kiváltotta azt, de nem azonos azzal, vagy ahogyan a pecsét-
lenyomat mutatja a pecsétnyomó mintázatát, vagy ahogyan a tükörkép is hasonlít a benne tük-
röződő tárgyhoz, ugyanúgy az új élet sem azonos az előzővel, de nem is más.

Befolyásolhatjuk-e az új létezést? 

Mivel a jövőbeli tudatosság is karmikus képzőerők (samskāra) függvénye (páli: saṅkhāra-
paccayā viññānam), az embrió nem előzetes okok nélkül jön létre. Ha üdvös képzőerőket terem-
tünk, ezek üdvös létesüléshez fognak hozzájárulni. Ha a képzőerőket a mohóság és a szellemi 
vakság uralja, a mohó tudatosság egy kívánatos tárgyra fog irányulni, és nem ismeri fel, hogy 
az szenvedést okozó potenciált hordoz magában. Szabadítsuk meg hát a tudatunkat a mohó és 
gyűlölettel teli hajlamoktól, gyakorlás révén szoktassuk rá a szeretetteli és együttérző minőség-
re, és műveljük a tiszta éberségünket, hogy a káprázat fátylai ne takarják el a valóságot. Ha így 
teszünk, nyugodtan tekinthetünk életre és halálra.

(Fordította:  Fráter Ágota)

☸  ☸  ☸
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Az átlagember hisz érzéki világa és indi-
viduális léte valóságosságában. A gondolkodó 
kijózanodik, mert felismeri, hogy a lét nem va-
lóságosabb az álomnál.

A bölcs azonban – bárha a lét illuzórikus 
karakterével tisztában van – művészhez ha-
sonlóan a mulandótlanság hordozóivá teszi az 
illuzórikus formákat és a mulandó anyagot, és 
olyan valósággal tölti meg azokat, mely túljut 
individuális léte határain. 

Azt tudni, hogy egy szobor közönséges 
agyagból és kőből készült, még nem mond 
semmit a szobor való természetéről; az anyag 
ismeretével még nem közelíthetjük meg a mű-
alkotás lényegét. Hasonlóképpen az emberi 
test, a lelki tulajdonságok, tudatfaktorok és 
szellemi funkciók analízise sem juttat  minket 
közelebb az élet lényegéhez vagy értelméhez.

Azt tudni, hogy a lét illúzió, még nem 
akadályozhat meg minket abban, hogy azt 
„műalkotássá”, a belső és külső harmónia al-
kotásává tegyük. A létnek nem önmagában 
van értelme, hanem oly értelmet nyer, amilyet 
mi magunk képesek vagyunk adni annak.

Konfuciusz  mondja: Nem az igazság az, 
ami az embert naggyá teszi, de az ember teszi 
naggyá az igazságot. Ennek alapján mondhat-
juk: Nem az élet az, amely naggyá teszi az em-
bert, de az ember teszi naggyá az életet.

Élet mindenütt van, de csak akkor nyeri 
el ama erőt és képességet, amelynek segítsé-
gével személyfeletti, mindent átfogó természe-
tének tudatára ébred, ha individuális gyújtó-
ponttá koncentrálódik.

Ebben áll a szellem nagy paradoxonja: 
ahhoz, hogy univerzalitása tudatára ébredhes-
sék, szüksége van az individualizálódásra. Az 
individualitásnak azonban szüksége van ál-
landó feloszlatásra, kitágításra és fellazításra, 
hogy meg ne merevedjék, meg ne keményed-
jék, hogy őseredeti funkcióit derűsen végez-
hesse. Szüksége van halálra, újrabeolvadásra 
és cseppfolyósításra, hogy megmenekülhes-
sen a lelki haláltól, a stagnálás, a megmereve-
dés és a kezdet egészétől való különválás ha-
lálától. 

Az életet naggyá úgy tehetjük, hogy 
nem ragaszkodunk hozzá görcsösen. Erre ta-
nítanak minket a test különböző funkciói is, 
amely testben az élet törvényei tükröződnek. 
Hiszen minden anyag melyhez ragaszkodunk, 
melyet visszatartunk – legen az levegő, vagy 
táplálék – méreggé válik. Kilégzés és kiválasz-
tás vitathatatlanul épp annyira létfontosságú 
funkciók, mint a születés. Csak azáltal, hogy 
azt a test szétesésével és feloszlatásával azono-
sítjuk, nem véve figyelembe az egyidejű szelle-
mi regenerálódási folyamatot, csak ily módon 
jutunk el a halálról való egyoldalúan negatív 
felfogásunkhoz. 

A halál tényében bontakozik ki az élet 
legmélyebb misztériuma. A fizikai halál szük-
ségszerűsége a teremtő szellem elevenségéből 
adódik, mely teremtő szellemnek egyetlen 
egyedi forma sem lehet tartósan elegendő. 

Születés és halál egyugyanazon folya-
mat két oldala, mely az élet minden pillana-
tában végbemegy, miként a be- és kilégzés.  

Az élet és a halál 
            misztériuma 1

Lama Anagarika Govinda
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Háromszoros az élet ritmusa
 vevő,
  adó,
   magába merülő:
Belélegezvén magamba veszem a világot, 
Kilélegezvén magamat adom a világnak,
Megüresedvén önmagamat élem –
 élek
  éntelenül
   és újra megnyílok.

Belélegezvén magamba veszem a világot, 
Kilélegezvén magamat adom a világnak,
Megüresedvén a teljességet élem át,
Alaktól mentesen kitöltöm a formát.

Életritmus 2

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

2 Megjelent a Meditációs költemények c. kö-
tetben a Buddhista Misszió kiadásában 1986-ban.  
Gyenes József fordítása

A halál nem ellenpólusa az életnek, de alap-
funkciója magának a létnek, mely a születés-
től semmiképpen nem választható el.

Ezért mondja már Plutarchos is, hogy 
a halál pillanatában a lélek ugyanazt éli át, 
mint a nagy misztériumok beavatottjai. Mert 
a beavatottak már a beavatás aktusában át-
mennek a halál és újjászületés kapuin, és tu-
domást szereznek e kettő elválaszthatatlan 
egységéről az élet áramában. E misztérium 
felőli tudás eleven maradt mind a mai napig 
Tibetben, s a Tibeti Halottaskönyv tanításai-
ban és szimbólumaiban van lefektetve. Való-
di címe a következő: „Az átmeneti állapotból 
(tib.: bardo) való kiszabadulás (az igazság) hal-
lása útján” (tib.: thos-rol, ejtsd: thö-dol), tehát 
„Bar-do thos-grol”. Ezért e mű sokkal több, 
mint utasítás a halott részére, vagy mint ha-
lotti szertartás, vagy vezető az átmeneti álla-
potban. Ez a könyv a beavatottak részére író-
dott, s az élőket hivatott vezetni. 

Ez az átmeneti állapot azonban nem 
csak a halál és az újjászületés közötti átmene-
ti állapot, de ama állapotok sora, melyek pil-
lanatról pillanatra követik egymást létünk 
során. A fel-nem-ébredett ember élete nem 
egyéb, mint egy ilyen átmeneti állapot, amely-
nek valóságossága nem haladja meg az álom 
és más illuzórikus (azaz csak korlátozott érte-
lemben »valóságos«), időtől függő szellemi ál-
lapotok élményeinek a realitását.

Azok azonban, akik nemcsak fizikai fü-
leikkel, hanem belső füleikkel hallanak, és 
már életük során megvalósították e tanok lé-
nyegét, az illuzórikus átmeneti állapotból a 
valóságra ébredtek és ezzel életük és haláluk 
mestereivé váltak. Tibetben az ilyen embe-
reket »tulkuknak« (sprul-sku) nevezik, tehát 
olyanoknak, akiknek a teste (tib. sku) szelle-
müknek tudatos vetülete, vagy alkotása (sprul, 
kiejtve: tul).  A közönséges emberek teste  

ezzel ellentétben tudattalan hajlamok és vá-
gyak produktuma. 

Az ilyen tulkukat (az én gurum is ilyen 
volt) a nyugatiak tévesen „élő Buddháknak” 
szokták nevezni, ami teljesen félrevezető – mi-
ként a legtöbb közlés, amelyet Tibetről hallhat 
az ember. A „sprul” a szellem teremtő ereje, és 
aki ezt az erőt uralja, az „tulku”. Amennyiben a 
szellem tagadása és a technikai civilizáció bru-
tális erőszakossága a Bardo Thödol élő hagyo-
mányait és Tibet szellemi kultúráját kioltaná, 
úgy az emberiség megfosztatna az utolsó kap-
csolattól is a régmúlt nagy misztériumaival. 

☸  ☸  ☸
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De miféle nyo-
morúságot találsz 
bennük, hogy mind-
ezeket nem fogadod el, 
mintha teljesen alaptalan 
nézetek lennének.
– Nos, Vaccsha, az, hogy a világ örök, csak 
nézet. S mint nézet, sűrű vadon, kínlódás és 
vergődés, béklyó. Szenvedésteli, gyötrelmes és 
kínzó; nem vezet a világból való kiábrándulás-
hoz, szenvedélymentességhez, önlebíráshoz, 
elcsituláshoz, felismeréshez, felébredéshez, 
ellobbanáshoz. De az is csak nézet, hogy a vi-
lág nem örök. És ugyanígy van az összes többi 
kérdéseddel is.
– De van-e bármilyen nézete Gótama Úrnak?
– Nézet? Vaccsha, a Tathágata már túl van 
ezen! A Tathágata lát: belátta, hogy mi a test, 
a test keletkezése, a test elmúlása; mi az érzet, 
mi a felfogás, mik a meghatározottságok, mi a 
tudat, és mindezeknek mi a keletkezése és el-
múlása. Ezért a Tathágata az összes vélekedést 
és tépelődést, az énközpontúság, az önzés és 
az önteltség hajlamát teljességgel elpusztította, 
kiküszöbölte, elhagyta és elvetette, szenvedély-
mentessé és közömbössé vált irántuk: és így 
megszabadult.
– És ha a szerzetes tudata eképpen megszaba-
dult, akkor ő milyen csodás helyre kerül majd, 
Gótama?
– Vaccsha, nem állítható, hogy kerülne  
valahová.

Így hallottam:
Egy alkalommal a Magasztos Szávatthiban, a 
Dzséta-ligetben Anáthapindika parkjában tar-
tózkodott. Vaccshagotta, egy vándoraszkéta 
elment a Magasztoshoz, barátságosan üdvö-
zölték egymást, baráti és udvarias szavakat 
váltottak. Vaccshagotta oldalt leült, majd kér-
dezgetni kezdte a Magasztost:
– Mondd, Gótama Úr, a te nézeted szerint a vi-
lág örök, és csakis ez az igazság, minden más 
ostobaság?
– Nincs ilyen nézetem, Vaccsha.
– Hát akkor nézeted szerint a világ nem örök, 
és csakis ez az igazság, minden más ostoba-
ság?
– Nincs ilyen nézetem.
– És nézeted szerint a világ véges, és csakis 
ez az igazság, minden más ostobaság – avagy 
éppenhogy végtelen?
– Egyik sem nézetem.
– És nézeted szerint azonos a test és ami élteti, 
és csakis ez az igazság, minden más ostobaság 
– avagy éppenhogy különböznek?
– Egyik sem nézetem.
– És nézeted szerint egy tathágata a halálon 
túl is létezik, és csakis ez az igazság, minden 
más ostobaság – avagy éppenhogy nem léte-
zik? Avagy létezik is meg nem is – avagy sem 
nem létezik, sem nem nem létezik?
– Egyik sem nézetem.
– Mindegyik kérdésre és az ellenkezőjére 
is az válaszoltad, hogy nem ez a nézeted.  

MN 72

Vaccsha és a tuz
Aggivacchagotta Sutta
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– Akkor nem kerül sehová? Vagy kerül is, nem 
is? Vagy talán sem nem kerül, sem nem nem 
kerül sehová?
– Egyik sem állítható, Vaccsha.
– Gótama, mindegyik lehetőségről azt mond-
tad, hogy az nem állítható. Ezt én nem értem, 
itt összezavarodtam! A Gótama Úrral folytatott 
vita és beszélgetés eleje még úgy-ahogy tet-
szett, de ez már egyáltalán nem.
– Persze, hogy nem érted, Vaccsha, persze, 
hogy összezavarodtál! Mert ez a Dharma mély-
séges, nehéz átlátni és megérteni, nyugalmas, 
emelkedett; túl van az elemezgetésen, magas 
szintű, csak a hozzáértők foghatják fel. Nehe-
zen értheted ezt te, aki másban hiszel, mást fo-
gadsz el, másnak örülsz, máshoz kötődsz, más 
a mestered.
Vaccsha, most akkor én kérdezek tőled. Vála-
szolj, ahogy jónak látod. Mit gondolsz, ha tűz 
ég előtted, akkor azt fel is ismered?
– Igen.
– És ha megkérdezik, hogy miből származik az 
előtted égő tűz, mit válaszolsz?
– Azt, hogy a tüzelőből – fűből és fából szár-
mazik.
– Ha az a tűz kialszik előtted, azt is felismered, 
hogy kialudt?
– Igen.
– És ha megkérdezik, hogy a kialudt tűz hova 
távozott el – keletre, délre, nyugatra vagy 
északra, mit válaszolsz?
– Gótama, az nem állítható, hogy valahová el-
távozott, ugyanis az a tüzelő – fű és fa, amiből 
származva égett a tűz, elfogyott, s mivel nem 
tettek rá másikat, táplálás nélkül maradt és 
megszűnt, ezért is mondjuk így, hogy kialudt.
– Ugyanígy, Vaccsha, ha valaki meg akarja 
mondani, hogy mi egy tathágata, az megha-
tározhatná a teste alapján – de azt immár el-
hagyta; gyökerestül kitépte, elnyeste, mint 
pálmafőt, megszüntette a létesülését, és így a 
jövőben sem jöhet létre. Egy tathágata, mivel a 
teste teljességgel elfogyatkozott, megszabadult.
Mélységes, felmérhetetlen, a mélye kifürkész-

hetetlen – olyan mint az óceán.Nem állítható, 
hogy valamely csodás helyre kerül, sem az, 
hogy nem kerül, sem az, hogy kerül is nem 
is, sem az, hogy sem nem kerül sem nem nem 
kerül.
Ugyanígy, Vaccsha, ha valaki meg akarja mon-
dani, hogy mi egy tathágata, az meghatároz-
hatná az érzetei, a felfogása, a meghatározott-
ságai vagy a tudata alapján – de mindezeket 
immár elhagyta; gyökerestül kitépte, elnyes-
te, mint pálmafát, megszüntette a létesülésü-
ket, és így a jövőben sem jöhetnek létre. Egy 
tathágata, mivel az érzetei, a felfogása, a meg-
határozottságai és a tudata teljességgel elfo-
gyatkoztak, megszabadult. Mélységes, felmér-
hetetlen, a mélye kifürkészhetetlen – olyan 
mint az óceán. Nem állítható, hogy valamely 
csodás helyre kerül, sem az, hogy nem kerül, 
sem az, hogy kerül is nem is, sem az, hogy sem 
nem kerül sem nem nem kerül.
Ezután Vaccshagotta, a vándoraszkéta így szólt 
a Magasztoshoz:
– Gótama úr, mondjuk van egy nagy sálafa, 
egy falu vagy vásáros hely közelében. Ha a mu-
landó részeit, ágát, lombját, kérgét, háncsát, 
szíjácsát lehántják, akkor tisztán megmarad a 
legjava, a belső keményfa. Ugyanilyen tisztán 
áll előttünk Gótama úr szava is: ágak, lomb, 
kéreg, háncs, szíjács nélkül, csak a legjava.
Bámulatos, Uram, bámulatos! Mint amikor az 
ember a lefelé fordítottat felfordítja, az eltakar-
tat felfedi, a tévelygőnek az utat megmutatja, 
vagy a sötétségben olajlámpást tart – hogy 
akinek szeme van, lássa, ami látni való: a 
Magasztos ugyanígy számos megközelítésből 
megvilágította a Dharmát. Ezért most, Uram, 
a Magasztos oltalmába térek, a Dharma és a 
Szerzetesi Közösség oltalmába.] Mától fogva 
tartson meg engem a Magasztos, mint oltal-
mába tért, életet nyert hívét.

Fordította: A páli fordító csoport
Forrás: http://a-buddha-ujja.hu/
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Egy kis buddhista kozmológia

A buddhista világkép szerint három nagy létbirodalom alkotja a szamszárát, a halál és 
újraszületés kezdettelen körforgását: az érzéki vágyak birodalma (kāma-vacara, vagy kāma 
loka), a finomanyagi birodalom vagy a formák birodalma (rūpa-vacara), és a formanélküliség 
birodalma (arūpa-vacaravacsara). Ezek alá tagozódik be az összes létsík.

 Az érzéki vágyak birodalma a legalsó a három közül, nevét arról kapta, hogy ebben a 
birodalomban az öt érzékszerv uralja a lények cselekedeteit. Mivel jelenleg itt tartózkodunk, és 
nagy eséllyel a következő életünk is ide vezet minket, érdemes alaposan szemügyre venni, mi 
várhat még ránk ebben a létbirodalomban. Hat létsík tartozik ide: az istenek (devák), a félistenek 
(asurák), , az éhes szellemek (preták), az emberek, az állatok, és a poklok világai.

Folytatása következik...
 de hogyan?

– Az életváltás mikéntjéről

„A halál csupán a kezdet. A vég kezdete.“ hangzott el a misztikus, sokat 
sejtető frázis kamaszkorom egyik kedvenc hollywoodi mozijában. Ma úgy 
hiszem, hogy halálunk után újraszületünk valamilyen létformában. S mivel 
nem mindegy, hogy milyen testben találja magát az ember következő szü-
letésekor, tekintsük át, mit mond erről a buddhista tanítás. Megvizsgáljuk a 
tradicionális buddhista világképet egy olyan nézőpontból, amely közelebb 
áll a hétköznapi tapasztalatainkhoz. Bemutatjuk a karma természetét, majd 
betekintünk abba, mi történik velünk a halál után, és hogyan zajlik az újra-
születés. Végül pedig megvizsgáljuk közelebbről a buddhizmus énképét és 
annak személyes vonatkozásait.

Horváth Diána Szubhá:



14

Ö
SV

ÉN
Y

15

A buddhista pokol neve szanszkrit nyelven 
naraka. Többféle pokol létezik aszerint, hogy milyen 
kínokat kell átélniük azoknak, akik ide születnek. 
A mahájána szútrákban olvashatunk tüzes és jeges 
poklokról. A tüzes poklokban a lényeket katlanokban 
vagy sütőkben főzik-sütik meg, és válogatott kínzá-
soknak vetik alá. Majd amikor valaki már teljesen 
megfőtt, megégett, feldarabolódott vagy szétmorzsoló-
dott, ismét életre kel, és kezdi elölről az egészet. A jeges 
poklokat pedig fagyott, sivár síkságként vagy hegy-
vidékként írják le, ahol a lényeknek mezítelenül kell 
lenniük, legszörnyűbb változatában a testük annyira 
megfagy, hogy darabokra esik szét. A pokolbéli újra-
születés leggyakoribb okai a haraggal vagy gyűlölettel 
elkövetett, önmagunkat vagy másokat megkárosító 
tettek. Ám a vétkek karmája idővel kimerül, és az illető 
elhagyhatja a poklot, miután tettei gyümölcseit keserű szájízzel elfogyasztotta. 

A poklokat ecsetelő borzalmas leírásoknak nyilvánvalóban az lehetett a célja, hogy elijesz-
szék és távol tartsák az embereket a tévúton való járástól. Ami minden bizonnyal sok esetben 
sikerült is.

Az éhes szellemek vagy preták világában a lényeket 
folyamatos szomjúság és éhség gyötri. A fukarság, a 
mohóság és a ragaszkodás juttatta őket ide. A pretákat 
csontsovány alakként ábrázolják, nagy, kidomborodó 
hassal, hosszú, vékony nyakkal, rendkívül apró szájjal 
és torokkal. Ez valójában a mentális állapotuk meta-
forája: hatalmas az étvágyuk, amelyet rendkívül kis 
eséllyel tudnak kielégíteni, és ha sikerül is enniük, 
az sosem okoz számukra kielégülést. Helyzetük a 
múltban szerzett karmájuktól függően eltérő. Néme-
lyikük képes enni keveset, de rendkívül nehezen jut 
élelemhez vagy folyadékhoz. Mások találnak ételt és 
italt is, viszont nehezen tudnak nyelni. Egyesek torkát 
nyeléskor égeti a táplálék, mások meglátnak valami 
élelmet, de mire odaérnének, elillan a szemük elől. 
Az éhségen felül a preták hatalmas hőséget és hideget 
kénytelenek elviselni, emiatt a szenvedésük valame-
lyest hasonló a pokollakók szenvedéséhez. Akadnak buddhista kolostorok, ahol a szerzetesek 
együttérzésből étel- vagy virágfelajánlásokat tesznek az éhes szellemek javára.

Az állati létforma legfőbb jellemzője a félelem és az erős, tompítatlan ösztönök. A káprázat, 
a zavarodottság és az ostobaság juttatja ide a lényeket. Ebben a léttartományban a lények 
kiszolgáltatottak az embereknek, el kell tűrniük, hogy a húsukért, csontjukért, bőrükért 

A pokol birodalmai

Az éhes szellemek birodalma
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vagy egyéb értékes részükért leöljék őket, s eközben 
hatalmas kínokat kell elszenvedniük. Az állatok visel-
kedése ösztönök által vezérelt, így alig van tudatos 
választási lehetőségük. Buddha idején Indiában sok 
parkba és ligetbe telepítettek állatokat, több tanítóbe-
széde is ilyen helyeken hangzott el (mint például az 
Őz-parkban Benáreszben). A híres mesterek is gyakran 
alapítottak állatmenhelyeket, és látogatták ezeket a 
szerzetesekkel, hogy tapasztalatot szerezhessenek az 
állatok szenvedéseiről.

Az emberi létben (ITT ÁLL ÖN) a szenvedés fő 
oka az öregedésbe, a betegségbe és a halálba bele nem 
törődés. Ennek ellenére Buddha rámutatott arra, hogy 
a létezés összes síkja közül a mi világunk a legkedve-
zőbb hely a megvilágosodás keresésére, éppen ezért 
az ebbe a létformába születést „szerencsés emberi 
születés”-nek szokták nevezni. Az emberi lét elnyeré-
sével kapcsolatban a szanszkrit durlabham szót is hasz-
nálják, melynek jelentése „nehezen elérhető”. Mindkét 
elnevezés arra utal, hogy igenis tekintsük magunkat 
kivételes helyzetben lévőnek azért, mert ilyen testben, 
ilyen világban születtünk meg. Itt ugyanis egyen-
súlyban vannak az élet ellentétes tényezői. Az emberi 
élet nem telített kibírhatatlan szenvedéssel (mint 
például a poklokban), de nem is olyan kellemes, hogy 
elmerüljünk a létezés élvezetében (mint a mennyei 
világokban), ugyanakkor elég rövid ahhoz, hogy 
belássuk az állandó változás igazságát. De ami még 
ennél is lényegesebb: az emberek világában megada-
tott számunkra a szabad, tudatos választás lehető-
sége, a magunk útját járhatjuk. „Ember voltunk aján-
déka, hogy képesek vagyunk egy pillanat alatt egész 

eddigi életünkön változtatni.”  Ezzel szemben a többi öt létsík esetében körülményeinket szinte 
kizárólag a korábbi tetteink összessége határozza meg. 

A Buddha ide vonatkozó beszédei közül a Csiggala szutta a kedvencem, amelyben a követ-
kező hasonlattal próbálja érzékeltetni emberi mivoltunk értékességét: tegyük föl, hogy az egész 
földet ellepi a víz, és egy ember eldob egy karikát, amely egyre sodródik a víz felszínén. A 
vízben egy vak teknős él, aki százévente egyszer följön a felszínre. Amennyi esély van arra, 
hogy ez a vak teknős felbukkanva éppen a karikába dugja a fejét, éppen annyi a valószínűsége 
annak, hogy emberi születésre teszünk szert. Mennyire más lenne az élet, ha eszerint ítélnénk, 
értékelnénk magunkat és másokat!

Azok a lények érdemlik ki az emberként való újraszületést, akik kifejlesztették magukban 
a bölcsességet és az erényességet. Azok számára pedig, akik elérték a „folyamba lépett” (páli: 
sotāpanna) szintet, garantált az emberi- vagy magasabb világokban történő újraszületés. 

Az emberek síkja

Az állatok birodalma
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A Buddha apjának, Suddhódana királynak előadott tanítóbeszédéből  azt is megtudhatjuk, 
hogy az első emberek istenekből lettek, az alsóbb létformák pedig az emberek erénytelen csele-
kedetei folytán keletkeztek.

A félistenek vagy asurák világa az isteni és az 
emberi világ között helyezkedik el. E birodalom lakói 
sokkal kellemesebb életet élnek, mint az emberek, 
azonban ők az indulatoknak és a szenvedélyeknek 
a rabjai, s emészti őket az istenek iránti irigység. 
Három fejjel és több karral szokták ábrázolni őket. Ezt 
a létsíkot az eredeti csoportosításban az istenek vilá-
gához sorolták, a hatos felosztás csak később szüle-
tett meg. A mítosz szerint az istenekkel együtt éltek 
a Méru-hegy tetején, ám mértéktelen viselkedésük 
miatt letaszították őket, így kénytelenek voltak a hegy 
lábánál letelepedni. A félisteneket a harag, büszkeség, 
hamisság, hatalomvágy és a becsvágy jellemzi. Irigy-
kednek az istenekre, ezért számtalan háborút vívtak 
velük, de sorra elvéreztek, így idővel részleges egyez-
ményt kötöttek. Ebbe a létformába a féltékenység és az 
irigység juttatja a lényeket.

Az istenek vagy devák világát mennyei világoknak 
is szokták nevezni. Az itt tartózkodó lények szépek, 
boldogok és erősek, ám mielőtt elkezdenénk ide vágya-
kozni, jó ha tudjuk: ők is ki vannak téve az elmúlásnak. 
Ragaszkodnak boldogságukhoz, hosszú, szórakoztató 
életükhöz, így életük végén nagy szenvedés sújtja őket, 
amikor mindennek vége szakad, hiszen nem készí-
tették föl magukat a halálra. A legenda szerint Jáma, 
a Halál Ura gyakran feljön az istenekhez az alvilágból, 
hogy emlékeztesse őket életük múlandó voltára. Ő 
tartja kezében a Létkereket, amely egy hatalmas tükör-
ként emlékeztet mindenkit a tettek eredményére.  A 
büszkeség, az arrogancia és az én-központúság vezet 
a devaként való újraszületéshez. A mennyek biro-
dalmához tartozik a Tusita mennyország is, ahol a 
Maitréja az eljövendő buddha is várja, hogy emberként 
megszületve elérje a tökéletes megvilágosodást.

A fent taglalt hat létsík közül csupán kettő számít szerencsés helynek (sugati) az újraszü-
letéshez: az emberi világ és a mennyei világok. Érdemes tehát betáplálnunk ezek koordinátáit 
tudatunk GPS-ébe. A többi négy létsíkot a boldogtalanság síkjának (dugati) nevezik. Ezek azok 
a helyek, ahol semmi esetre sem szeretnénk újraszületni. 

A félistenek birodalma

Az istenek birodalma
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Túl az érzéki vágyakon

Ha sikerül függetleníteni magunkat az érzékszervek keltette vágyaktól és ragaszkodá-
soktól, akkor képesek leszünk elhagyni az érzéki vágyak birodalmát, és belépni a formák biro-
dalmába. Ennek a birodalomnak a lét- és tudatállapotai annyira eltérnek a hétköznapi tapasz-
talásainktól, hogy csak jelképesen ábrázolhatók. A létezés ezen állapota sokkal tisztább, mint 
a mennyei világokban, a tudat fényessé és ragyogóvá válik. A durva anyagi test itt már nem 
létezik, a lényeknek ragyogó finomanyagi testük van. Az élet rendkívül örömteli, sok világ-
korszaknyi időn át tart, ám egyszer ez is véget ér. Azok a lények kerülhetnek ebbe a biroda-
lomba, akik elérték a szellemi megvalósítás bizonyos fokát, elsajátították az első négy dhyāna  
(páli: jhāna) valamelyikét és sikerrel leküzdötték magukban a rosszindulatot és a gyűlöletet. 
Ha valaki úgy hal meg, hogy éppen elmerül ezekben a meditatív állapotokban, akkor az adott 
meditációnak megfelelő létállapotban születik újra. Ehhez a birodalomhoz az Abhidharma  
szerint tizenhét mentális sík tartozik, ezeket tizenhét különféle isteni létforma népesíti be. A 
legmagasabb finomanyagi birodalmakban azok születnek újra, akik megvalósították a „vissza 
nem térő“ szintet.

A finomanyagi birodalom fölött már csak a formanélküliség birodalma foglal helyet. A 
létezés állapota itt teljesen tudati természetű, nincs többé fizikai test, a tudat elmerül a békében 
és az egykedvűségben. Ennek a birodalomnak nincs térbeli elhelyezkedése, négy világra oszt-
ható, melyek azok számára hozzáférhetők csupán, akik megvalósították a négy alaktalan 
dhyāna valamelyikét.

Az első formanélküli megvalósítás a végtelen tér állapotának felel meg, a második a 
végtelen tudatosságnak, a harmadik a „nincs semmi a tudatban” állapotnak. A legfelsőbb alak-
talan dhyāna megvalósítása pedig a „sem észlelés, sem nem észlelés birodalmá”-ba vezet, ahol a 
lények úgy látják a valóságot, ahogyan az van, kendőzetlenül.

Noha emberi mértékkel mérve rendkívül hosszú ideig tart az élet a fenti két létbiroda-
lomban, ezek az emelkedett tudatállapotok is feltételekhez kötöttek: a lények felhalmozott 
karmája elkerülhetetlenül kimerül, és máshol kell újraszületniük. Tehát ezen állapotok elérése 
nem egyenlő a megszabadulással.

Szó szerint vagy átvitt értelemben?

Az egyes birodalmakat nem feltétlenül kell konkrét helyekként értelmeznünk. Például a 
létsíkok képviselhetik saját változó pszichológiai állapotunkat, tudatállapotunkat vagy szemé-
lyiségtípusainkat, de értelmezhetőek a tudati valóság egyfajta kivetítésének jelképes ábrázolá-
saként is. Ez utóbbi értelmezés bárki számára könnyen elfogadható, hisz mindannyian találtuk 
már magunkat olyan élethelyzetekben, amik a mennyhez vagy épp a pokolhoz hasonlatosak.

Valószínűleg nem visz minket közelebb a megvilágosodáshoz, ha a létsíkokat szó szerint 
értelmezzük, sőt, sok buktatót rejthet magában. Azt gondolhatjuk például, hogy ha nem követ-
tünk el súlyosabb bűnöket, akkor nyugodtan hátradőlhetünk, és várhatjuk a jól megérdemelt 
jutalmunkat: azt, hogy a mennyek birodalmában szülessünk újra. Vagy épp ellenkezőleg, 
rosszabb esetben azt gondolhatjuk, hogy nekünk már úgyis mindegy, a pokolban fogunk elégni 
(vagy megfagyni), ezért bármit megtehetünk. 
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Az érzéki vágyak birodalmához tartozó hat létsík közös jellemzője, hogy ezekben a létezés 
feltételekhez kötött, átmeneti, időleges, tehát mulandó. Ez egyrészről jó hír, mivel azt jelenti, 
hogy nem létezik örök kárhozat, ugyanakkor a mennyekben sem időzhetünk időtlen időkig. A 
felsorolt létbirodalmak mindegyike a szanszárán belül található, vagyis egyik sem jelent kiutat 
a szenvedés forgatagából.

Ki mint vet...

A buddhista kozmológia roppant összetett, de egyben nagyon logikus is. A létszfé-
ráknak ez a fajta rendszere ugyanis tökéletes összhangban van a karma törvényével. A külön-
böző minőségű létsíkok lehetővé teszik, hogy az eddigi életeink során felhalmozott karmánk 
érvényesüljön, legyen az akár pozitív, akár 
negatív. Hétköznapibb megfogalmazásban: 
azt kapjuk, amit érdemlünk. A korai budd-
hista szutták hangsúlyozták, hogy nem vala-
mely isten vagy más természetfölötti intel-
ligencia dönt a sorunkról. Bár a hétköznapi 
életben egyszerűbb másokat vagy a körülmé-
nyeket hibáztatni sanyarú sorsunkért, mégis-
csak igazságosabb, ha nem egy másik lény ítél-
kezik felettünk, hanem mi magunk. A karma 
törvénye viszont nem részrehajló, így nyilván-
való, hogy nincs garantált helyünk a mennyei 
birodalmakban, hacsak nem teszünk ezért. A 
„mindenki saját sorsának a kovácsa” elv lehe-
tővé teszi számunkra, hogy pozitív irányban 
változzunk, változtassunk életünkön, érde-
meket halmozzunk fel, ezáltal kedvezőbb 
(kevésbé szenvedésteli) újraszületést érjünk el. 
Egy valami biztos: kizárólag a felsorolt biro-
dalmak valamelyikében lehetséges az újraszü-
letés, s az, hogy melyikben, az csakis rajtunk 
áll.

A karma karmában

Azon kívül, hogy embernek születtem, más miatt is különösen szerencsésnek érzem 
magam. A szüleim kiskoromtól fogva abban a szellemben neveltek, hogy úgy viselkedjek 
másokkal, ahogy szeretném, hogy velem viselkedjenek. Ezzel az intéssel már nagyon korán 
elültették bennem az ok-okozati összefüggések meglátásának képességét. Meglepődve tapasz-
taltam későbbi buddhista tanulmányaim során, hogy ezen alapszik a karma törvénye, és hogy 
ez számomra ennyire magától értetődő, nekik köszönhetem.

A fehér, (üdvös) és a fekete (nem üdvös) tettek gyümölcse
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 A buddhista tanítások szerint a halál pillanatában uralkodó karmánk a tudat előterébe 
kerül, és kormányozza a tudat áramlását az új születés felé. Éppen ezért a kedvező újraszületés 
eléréséhez nagyon fontos, hogy még ekkor is képesek legyünk fenntartani tudatunk éberségét, 
megelőzve a pánikot és a félelmet. Miután az újraszületés megtörténik, előző és az aktuális 
életünkben összegyűjtött karmacsíráink beérnek. 

 A karma-tan a Buddha előtti időkben is ismert volt, de ő volt az, aki a megvilágoso-
dásának éjszakáján képessé is vált arra, hogy belelásson korábbi életeibe, és átlássa a halál és 
újraszületés körforgását. Ebből a két belátásból világossá vált számára, hogy az újraszületést 

korábbi életeinkben végrehajtott cselekedeteink hatá-
rozzák meg. 

A szanszkrit karma szó jelentése „tett, cselekedet”. 
Fontos megjegyezni, hogy a buddhizmusban csakis a 
szándékos, akaratlagos cselekedeteket értjük ez alatt, 
melyek a nekik megfelelő következményekkel járnak. 
A szándékos cselekedetek háromféle módon, három 
„kapun” keresztül nyilvánulhatnak meg: testi, szóbeli és 
tudati cselekedetek formájában. Buddha szerint a tudati 
cselekedeteknek van a legnagyobb hatásuk, a legsú-
lyosabb karmikus következményük, hiszen a másik 
két megnyilvánulási forma alapját képzik. Ez a kije-
lentés roppant elgondolkoztató, mivel a gondolatok is a 
tudati cselekedetek csoportjába tartoznak. A hétköznapi 
megközelítésben hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy 
csak azok a cselekedeteink számítanak, amiket megtet-
tünk vagy kimondtunk.

A cselekedetek szándéka szerint üdvös és nem-üdvös 
tetteket különböztethetünk meg. Az üdvös tettek boldog-
sághoz vezetnek magunk és mások számára, s az önzet-
lenségben, a jó szándékban és a bölcsességben gyöke-
reznek. Ezzel szemben a nem-üdvös cselekedetek szenve-
dést okoznak, s a három „szellemi méreg” hajtja őket: 
a vágy, az ellenszenv és a hamistudat. Az üdvös csele-
kedetekből származó karma kedvező újraszületést és 

kedvező életkörülményeket eredményez, míg a nem-üdvös cselekedetek kedvezőtlen újraszüle-
téshez és körülményekhez vezetnek.

Ha elég sokszor ismétlünk egy cselekvést, akkor az idővel szokásunkká válik. Mivel 
mindennapi cselekedeteink túlnyomó részét rutinszerűen, megszokásból végezzük, ezért 
nagyon nem mindegy, hogy milyenek ezek a berögzült cselekedetek. Fontos, hogy tudatában 
legyünk az üdvös és a nem-üdvös szokásainknak egyaránt, és hogy belássuk: minden egyes 
tettünk vagy a megvilágosodás, a belső szabadság és boldogság felé visz, vagy eltávolít attól. 
Harmadik kategória nincs.

Nagárdzsuna – a mahájána „középút” (madhjamaka) iskola alapítója – szerint a kedvezőtlen 
újraszületést és az abból adódó kínokat a következőképpen lehet elkerülni:

A karma úgy teremti meg a létezés feltét-
eleit, mint a fazekas az edényt
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„Minden erőddel arra törekedj,
Hogy a test, beszéd, és tudat hibás tevékenységéből
Egy porszem se maradjon, amelyből az erénytelen,

Mint gyümölcs a magjából, kihajthat!” 

Nem könnyű átlátnunk a karma bonyolult működési mechanizmusait, ám alapelve könnyen 
megérthető. A tetteink által generált energia eltárolódik tudatunk áramlatában, mint a magok, 
amelyeket ősszel elvetünk a talajba. Ezek az úgynevezett karmikus lenyomatok nem merít-
hetők ki egyetlen élet leforgása alatt. Amikor a megfelelő körülmények összeállnak, a magok 
kicsíráznak, tudati késztetésként jelennek meg számunkra: vágyként, érzelemként, ötletként, 
tehát cselekvéseink mozgatórugóiként. Újabb cselekedeteinkkel pedig újabb karmikus magokat 
vetünk el, és az újraszületés körforgása folytatódik.

A karma tehát egyetemes, mindenkire egyaránt vonatkozó törvényszerűség. Azonban 
tévedés lenne azt hinni, hogy saját karmánk gúzsba köt minket. Ennek a fogalomnak két oldala 
van, és a teljességhez az kell, hogy mindkettőt lássuk és értsük. A karma passzív oldala az 
előző életeinkből hozott képzőerőkben nyilvánul meg. Ide tartoznak a berögzült szokásaink, 
melyeken nagyon nehéz változtatni, vagy azok az adottságaink, amiket kénytelenek vagyunk 
elfogadni. Létezik viszont egy aktív oldal is, ez pedig a jelenlegi életünk döntéshelyzeteiben 
nyilvánul meg, abban a lehetőségben, hogy szabad akaratunknak megfelelően változtathas-
sunk életünkön. A múltbeli tetteink hatnak ránk, ugyanakkor a jelenlegi tetteinkkel szabadon 
formálhatjuk a jövőnket. 

Ha pedig kozmológiai szempontból tekintünk az ok-okozatiság törvényére, a szútrák és 
a tantrák tanításai szerint az egész világegyetemet a karma hozta létre. Ez azt jelenti, hogy a 
különféle tettek hozzák létre a létezés különféle állapotait.

A döntés szabadsága

A karma törvénye határozza meg, hogy hová és milyen körülmények közé kerülünk, 
milyen tapasztalásokkal találkozunk. Ugyanakkor bizonyos tekintetben mindig van szabad 
választásunk: eldönthetjük, hogyan reagálunk ezekre. Például ha a metrón rálépnek a 
lábunkra, elnézően mosolyoghatunk és mondhatjuk, hogy „semmi baj, bárkivel megesik“, 
vagy dühtől fortyogva elküldhetjük az illetőt melegebb éghajlatra. Számtalan választási lehe-
tőségünk van minden egyes percben, melyeknek sokszor csak a töredéke fut át az agyunkon. A 
hétköznapi, beszűkült, merev tudatállapot meggátolja, hogy számba vegyük ezeket a lehetősé-
geket és szabadon válasszunk közülük. Beprogramoztuk magunknak, hogy ha valaki kiabálni 
kezd velünk, arra kiabálással feleljünk, hogy elfordítsuk a fejünket, ha egy földön fekvő hajlék-
talant látunk, hogy csak egyféle igazság van, és az mindig, minden körülmények között az, 
amit mi annak gondolunk. Ez a beprogramozott reakcióáradat egészen addig szépen működik, 
amíg nem tűnik fel egy „hiba a mátrixban“, egy olyan váratlan dolog, ami kizökkent minket a 
megszokásból. Ez lehet egy szeretett személy elvesztése, sőt, akár a saját halálunk is.
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 Mi az, ami újraszületik?

Buddha nem hitt a lélek hallhatatlanságában, vagy ahogyan Popper Péter találóan megfo-
galmazta: „az ember őszibarackszerű voltában, miszerint kívül van a romló test, belül pedig a 
kemény és örök mag.”  Éppen ezért a buddhizmusban nem lélekvándorlásról, hanem újraszü-
letésről beszélünk. Ám joggal merülhet fel bennünk a kérdés, hogy ha nincs halhatatlan lélek, 
akkor mégis mi az, ami elkísér minket következő életünkbe, mi születik újra? Egyáltalán van-e 
bármi is, ami „továbbmegy” mostani életünkből a következőbe? 

Buddha így beszél erről Suddhódana 
királynak:

„Amikor valaki e világról távozik és újraszü-
letik, nem valami állandó megy át a következő 
életbe. Nem szűnik meg semmi, és nem válunk 
semmivé. Ok nélkül nem történik semmi, így 
véletlen keletkezés sincs. Nem is valamely alkotó-
teremtő hozza létre, hanem összegyűlt okok és 
feltételek, tettek és romboló érzelmek hatására 
születünk újra.” 

Halálunkkor testünk és tudatunk kapcso-
lata felbomlik. Miután testünk szétesik, látszólag 
ugyan megszűnik létezni, ám anyagi részecskéi 
megváltozott formában, de továbbra is léteznek. 
Valami hasonló megy végbe a tudatunkkal is, amely 
magában foglalja korábbi cselekedeteinket, gondo-
latainkat, érzéseinket és az ezek mentén kialakult 
szokásainkat. Ez a fajta tudati folytonosság hatá-
rozza meg következő születésünk minőségét. A 
tudat jelen van a halál idején, a bardóban, a köztes 
létben (két élet között), a születés idején, és az azt 
követő létezésben. Ám az, hogy ez a tudat ugyan-

az-e vagy csak hasonló, netán teljesen más, mint előző életünkben, az már más kérdés. Buddha 
az életváltás mikéntjéről szóló tanítóbeszédében úgy nyilatkozik erről a kérdésről, hogy az újra-
születéshez szükségszerű, hogy a jelenéletbeli tudatunk véget érjen, megváltozzon és „valami 
mássá” alakuljon át. Éppen úgy, ahogy a magnak is el kell veszítenie korábbi formáját ahhoz, 
hogy később a csíra kihajthasson belőle.

A testetöltés bardója

A bardóról szóló buddhista tanításokban meglepően részletesen olvashatunk arról, hogy 
mi történik velünk halálunktól a következő újraszületésünkig. Az egyes tanítók különböző-
képpen osztják föl ezt az időszakot köztesállapotokra, ám a testetöltés vagy újraszületés bardója 
(sidpa-bardo) mindegyikben szerepel. Erről részletesen ír a Tibeti halottaskönyv. 

A függő keletkezés láncolatának egyik eleme: 
a megszületés
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Ez a szakasz akkor veszi kezdetét, amikor a tudat elhagyja a testet, s egészen a követ-
kező fogantatásig tart, és teljes zavarodottság jellemzi. Mint minden bardóban, ebben is lehe-
tőségünk nyílik a megvilágosodásra azáltal, hogy felismerjük a tudat valódi természetét. Erre 
akkor vagyunk képesek, ha nem gátoljuk meg a minket ért tapasztalatokat, de nem is erőlkö-
dünk azon, hogy fenntartsuk őket. Legtöbbször azonban a szokatlan, félelmetes tapasztalások 
hatására pánikba esünk, és csak egyet akarunk: elmenekülni. Ez a fajta „életösztön” sodor 
minket az új testetöltés felé. Ekkor megismétlődik a haldoklás során átélt folyamat, csak éppen 
fordított sorrendben. 

Mivel nem voltunk képesek felismerni a tudat valódi természetét, létrejön a „nemtudás” 
(avidjā) és az azzal kapcsolatos tudatállapotok, a ragaszkodás és az elutasítás. Tehát minden a 
„nemtudás”-ból, a szellemi vakságból fakad. Megjelenik egy mentális test és a szokásokhoz 
kötődő tudat. Ez a test a vágyból született, éppen ezért a Tibeti halottaskönyvben „vágytest”-
ként emlegetik. Mivel nincs fizikai testünk, képtelenek vagyunk kapcsolatba lépni a fizikai 
világgal vagy szeretteinkkel, így amíg ebben az állapotban időzünk, csak a bardóban lévő lények 
képesek érzékelni minket. Ez sokkolóan hat ránk, még zavarodottabbá válunk, és hajt minket 
a vágy, hogy találjunk magunknak egy új fizikai testet.

Ez idő tájt fények és látomások jelennek meg előttünk, és tudati hajlamaink és érzelmeink 
határozzák meg, hogy ezek közül melyikhez vonzódunk. Ha a karmánk szele az isteni biro-
dalmak felé terel bennünket, halvány fehér fényt érzékelünk. Ha egy félisteni lét felé sodró-
dunk, a fény zöld, az emberi lét esetében sárga, az állatoknál kék, az éhes szellemeknél pedig 
vörös. „Ha karmánk a szenvedéssel teli poklokba való születést hozza magával, ekkorra már 
valószínűleg ott is vagyunk, mivel ebben a kellemetlen esetben nem megyünk keresztül a teljes 
bardón, hanem szinte azonnal benne találjuk magunkat a pokolállapotokban.” 

A Tibeti halottaskönyv utasításai szerint úgy tudjuk kiküszöbölni a hat létbirodalomba 
való újraszületést, ha nem engedünk a fent leírt látomásoknak, összpontosítjuk tudatunkat, 
és megtartjuk azt a „test-nélküli-ragaszkodás-nélküli” állapotban. Ha ez nem sikerül, ott van 
még lehetőségként a védőistenségünkön vagy a gurunkon való meditáció. Ha ezek segítségével 
sem érjük el a megszabadulást, még mindig számos út áll előttünk. Megakadályozhatjuk az 
„anyaölbe való belépést”, vagy ha ezzel kudarcot vallunk, kiválaszthatjuk, hogy melyik anya-
ölbe szeretnénk belépni. 

Emberi életünk során az állandó változásnak köszönhetően minden pillanatban megta-
pasztaljuk a bardót, azt, hogy milyen egy gondolat, érzelem, érzet, élethelyzet elmúlása és újra-
keletkezése. Éppen ezért nem ismerjük fel a köztes állapotot, mert állandóan, ebben tartózko-
dunk. Amíg el nem érjük a megszabadulást, mindig egyik vagy másik bardó részesei vagyunk. 
Így valójában „a bardó ott végződik, ahol a megvilágosodás kezdődik.“ 

„Mi mind egyéniségek vagyunk!” 

A Buddha szerint a személyiségünk nem más, mint az öt személyiséghalmaz (skandha) 
együttese. Az öt összetevő nem más, mint a forma (rūpa), minősítő érzetek (vedanā), észlelés 
(saṃjñā), karmikus késztetések (szaṃskāra) és a tudatosság (vijñāna). Van egy testünk, amivel 
érzékeljük a külvilágot, érzékszerveinkkel felfogjuk az érzeteket, ezekre reagálva működésbe 
lépnek a késztetéseink, szándékaink és mindez a tudatunkban zajlik. Az érzéki tapasztalás 
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önmagában nem szándékos, a megvalósulását 
mondhatjuk automatikusnak. Ám a gyakor-
latban az embert folyamatosan saját vágyai, 
céljai, hajlamai, ösztönei hajtják, pillanatnyi 
elhatározásai, illetve a múltból eredő készte-
tései, és ezek a dolgok mintegy rárakódnak, 
kiegészítik és meghatározzák az érzéki tapasz-
talatokat is. „A személyiségünk nem más, mint 
az összes szándékos tettünk összegzése, összes 
felhalmozott kammánk keresztmetszete.” .

A személyiség-összetevők mindegyi-
kére jellemző az, hogy egyik sem állandó. 
Az emberben mint jelenségben nincs semmi 
biztos, állandó, az alkotórészei egymástól 
függenek, és egyikben sem találjuk meg az 
ember örök lényegét, szubsztanciáját (ātman). 
A Buddha egyik legfontosabb tanítása ez az 
anātman-tan. Ezzel kapcsolatban Laár András 
egyik humoros előadásában azt boncolgatta, 
hogy mit is jelent az, hogy „ülőgarnitúra“, 
hiszen ha jobban megvizsgáljuk, rájövünk, 
hogy az csupán két fotel meg egy kanapé. 
Akkor hol is van az „ülőgarnitúra“? Bár szemé-
lyiségünk számunkra kompakt és megbontha-
tatlan egységnek tűnik, de mégsem az. Halá-
lunkkor összetevői szétesnek, és az oly nagyon 
dédelgetett „én”-ünk megszűnik létezni. 

„Credo, quia absurdum“

„Hiszem, mert lehetetlen“ – szól a 2. 
században élt keresztény teológusnak, Tertulli-
anusnak tulajdonított latin szállóige. Sok évvel 
ezelőtt éppen az fogott meg leginkább a budd-
hizmusban, hogy nem a hiten, hanem sokkal 
inkább a személyes tapasztalaton alapuló 
vallás. Buddha maga mondta a tanítványainak, 
hogy ne higgyenek el semmit anélkül, hogy ki 
ne próbálták volna, és meg nem bizonyosodtak 
volna arról maguk is. Ám az újraszületés 
mikéntjéről – jobb esetben – még egy ideig 
nem fogunk személyes tapasztalatot szerezni. A korábbi tapasztalatainkra pedig általában nem 
emlékszünk, így, ha nem tudjuk mély meditációban felidézni ezeket, jobb híján marad a hit.  

A szenvedés forrása az az illúzió, hogy a személyiséghal-
mazatokat függetlenül létező, tartós énnek látjuk
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De az sem biztos, hogy az ezzel kapcso-
latos tudás bármin is változtatna. 

Amikor a Buddhát arra kérték a 
tanítványai, hogy válaszoljon meg olyan 
metafizikai kérdéseket, mint hogy a világ 
véges-e vagy végtelen, a lélek azonos-e a 
testtel vagy sem, a Magasztos igyekezett 
rávilágítani, hogy ezek a kérdések nem 
visznek közelebb a szenvedés megszün-
tetéséhez. Ahhoz hasonlította az ilyen 
kérdéseken való töprengést, mint amikor 
valakit meglőnek egy mérgezett nyíllal, 
de addig nem engedi kihúzni a nyílvesz-
szőt, amíg meg nem tudja, hogy milyen 
anyagból készült a nyílvessző, ki lőtte 
meg, és így tovább. Ehelyett tanácsosabb a lényeges dolgokra koncentrálni:

„...egy bizonyos: van születés, van öregség, van halál, van szomorúság, fájdalom, szen-
vedés, bánat, gyötrelem, és én csak azt hirdetem, hogy mindezeknek már ebben az életben végét 
lehet vetni.“ 

Harc a tigrissel

Biztosan mindenkivel előfordult már, hogy ha éppen nem volt semmi problémája, akkor 
pillanatok alatt gyártott magának egyet. Ilyen esetekben tisztán megfigyelhető, ahogy a hétköz-
napi értelemben vett „én”-ünk, az egó folyamatosan munkálkodik azért, hogy létjogosultságát 
fenntartsa. A hétköznapok során megteszünk mindent, hogy szolgáljuk és kielégítsük, féltve 
őrzött kincsként bánunk vele ahelyett, hogy megtanulnánk uralni. 

A tibeti buddhizmusban az egóval való tudatos szellemi munkálkodást a „tigris meglo-
vaglása”-ként szokták emlegetni. Ez azt jelenti, hogy nem térünk ki a veszedelmes erő elől, 
és még kevésbé fordulunk közvetlenül szembe vele, hanem rápattanunk a hátára. Ugyanis 
amikor már nem tudunk sem elfutni, sem elbújni a tigris elől, az egyetlen hely, ahol nem tud 
felfalni, az a háta. Ezért felülünk rá, és jól megkapaszkodunk, hogy ne essünk le. Azért, hogy 
ne érjen el és ne vessen le, a természetének megfelelő vágtára sarkalljuk. Vágta közben lassan 
átvehetjük az irányítást a tigris felett: teljesen kifullasztva veszély nélkül leszállhatunk róla, és 
a saját céljaink felé vehetjük az irányt. Ilyen módon szellemileg győzzük le a tigrist, önmagunk 
tudatos meghaladásával. A buddhizmus szerint ugyanis nem az a cél, hogy megsemmisítsük 
az egót, hanem hogy a mélyére tekintsünk, kiismerjük működési mechanizmusait, és ezáltal 
kivonjuk magunkat a bűvköréből. Ilyen módon képesek leszünk felhasználni a megszabadulás 
eléréséhez. Ugyanis az egó táplálja a ragaszkodást, aminek megszűntetésével megszűnik a szen-
vedés is.

Az egó munkálkodásának „sikere”, hogy a bennünk lévő hétköznapi tudatosság tévesen 
azzal azonosul, amit élővé tesz: a testünkkel. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy „ez 
vagyok én”. Azonosulunk a szokásainkkal, gondolatainkkal, a rangunkkal, a munkánkkal,  

„Soha nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy Buddha is emberi lény volt, akárcsak 
te vagy én; sohasem tartott igényt arra, hogy 
istennek tekintsék. Csupán tudatában volt 
annak, hogy buddha-természete van, benne 
van a megvilágosodás magva, mint ahogy 
mindenki másban is. A buddha-természet 
minden érző lénynek a veleszületett saját-
sága. Mindig mondom: a mi saját buddha-
természetünk éppen olyan jó, mint akárme-
lyik megvilágosodott buddha-természete.”

/Szögyal Rinpocse/
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mindazzal, amit a személyiségünknek hiszünk. Holott ezek mind csupán körülmények 
összeállásai. Érdemes elgondolkozni azon, mi mindennel azonosítjuk magunkat, és feltenni 
magunknak a kérdést: „Mindabból, amiről azt hiszed, hogy te vagy, mi fog maradni a halálod 
után? Akkor mi az, ami igazán fontos?”

Merre tovább?

A buddhista tanítások szerint az az út, amin a tudat eltávozik a fizikai testből, megha-
tározza a következő újjászületést. Kilenc különböző nyílás van, amin a tudat távozhat. Ha a 
végbélen keresztül távozik, az illető a poklok birodalmában fog újjászületni, ha a nemi szer-
veken keresztül, akkor az állatok birodalmában, ha a szájon keresztül, akkor az éhes szellemek 
birodalmában, ha az orron, akkor az emberek birodalmában, ha a köldökön, akkor a vágyakozó 
istenek birodalmában, ha a fülön át, akkor az asurák vagy féltékeny istenek birodalmában, ha 
a szemeken át (beleértve a harmadik szemet is), akkor a forma isteneinek a birodalmában, és 
ha a fejtetőn, akkor a formanélküli isteneinek a birodalmában. Sőt, egyesek szerint ha itt – a 
Brahma-nyíláson keresztül – távozik, akkor a lény Amitábha nyugati paradicsomába (tibeti 
nyelven Devachen, szanszkrit nyelven Sukhāvatī, vagyis „tiszta föld“) kerül. Aki erre méltó, az 
egy lótuszbimbóban születik újra, mely csak akkor nyílik ki, ha a lény már teljesen megtisztult, 
majd a Paradicsomban marad a végső megvilágosodásáig.

Azonban fontos, hogy értsük: az, ahol a tudat távozik, csupán jelzi a következő újraszü-
letés helyét, és nem okozza azt. Az okokat sokkal inkább a karma egyetemes törvényében és 
saját cselekedeteinkben kell keresnünk.

A koporsón nincs zseb

Számtalan ember tölti az életét azzal, hogy tökéletesre formálja testét, 
akár még sebészeti beavatkozásokat is bevállal a hőn áhított eszményi cél 
eléréséért. Óriási energiát fektetünk azokba a dolgokba, amikkel azono-
sítjuk magunkat. Ám amikor meghalunk, el kell hagyni a testünket, 
amelyre annyi gondot fordítottunk, és tárgyainkat, vagyonunkat, sőt 
még szeretteinket, barátainkat sem vihetjük magunkkal. Egyedül tuda-
tunk tapasztalja meg múltbéli cselekvéseink eredményét. Így hát könnyen 
belátható, hogy ha a tudatunk művelésére fordítanánk azt a temérdek 
időt, amit a szenvedélyeinkkel töltünk, még az is lehet, hogy mindany-
nyian elérnénk a megvilágosodást. De annyi biztos, hogy jóval közelebb 
kerülnénk hozzá. Még ebben az életben.

☸  ☸  ☸

„Nem az a kérdés:
mely pillanattól
vagy halott,
hanem az,
mely pillanatig
vagy élő.”

/Tóth Gábor/
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– Két dolog jut eszembe az „újjászületés” szó-
ról. Az egyik: ahhoz, hogy bármi újjászület-
hessen, el kell engednünk a régit. A másik 
pedig az, hogy az újjászületés nagyon termé-
szetes dolog, sőt, ez az alaptermészetünk ré-
sze. Az a tény, hogy ezt nem így éljük át, azt 
mutatja, hogy ez nem tudatos a számunkra, 
vagyis hogy nem vagyunk benne ebben az 
alaptermészetben. A természeti népek, akik 
nem különböztetik meg magukat annyira at-
tól az érzéki világtól, amelyben benne élnek, 
teljesen természetesként élik át az újjászületés 
folyamatát. Mi, modern emberek azonban el-
idegenítettük magunkat az érzéki világunk-
tól. Nagyon erős bennünk a saját magunk és 

a rajtunk kívül levő világ közötti megkülön-
böztetés. Ennek az a következménye, hogy 
ugyan beszélünk újjászületésről vagy körfor-
gásról, és elméletben tudunk is erről, de már 
nem éljük át azokat az átmeneteket, ahogyan 
például a tavaszból nyár lesz. A természeti né-
pek számára ez a folyamat sokkal tudatosabb. 
Talán nem tudják olyan filozofikusan megfo-
galmazni, mint „mi buddhisták”, de benne él-
nek. Tisztán látják azt, hogy a réginek el kell 
múlnia ahhoz, hogy valami új keletkezzen, 
máshogyan nem lehetséges. Az elmúlás ezért 
sokkal válságosabb számunkra hozzájuk ké-
pest, vagyis sokkal nagyobb krízist okoz az 
életünkben, ha meghal valaki, akit szeretünk. 

„Meg kell tanulnunk   

  együttműködni!”
Rev. Vadzsrapuspa Molnár Viktor az AMM rendtagja, ahogy 

mondani szokták, „régi motoros” a közösségben. Azok találkozhatnak 
vele többször, akik rendszeresen járnak a rendi szertartásunkra, a 
csütörtöki púdzsára. Ritkán és halkan szól, de ekkor érdemes odafigyelni 
a szavára. Arról kérdeztem, hogyan jelenik meg az újjászületés, 
megújulás témája az ember, a gyakorló, illetve a közösség életében.

Amoghavadzrsa:
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– Hogyan jelenik meg az újjászületés témája a 
saját életedben?
– A változásban élem át. Az élet maga megvál-
toztatja a helyzeteket – akár az emberi kapcso-
latokat, akár az érzéki világban megjelenő dol-
gokat. Ez akkor is megtörténik, ha erőlködöm 
azon, hogy fenntartsak bizonyos struktúrá-
kat vagy bizonyos elképzeléseket, és akkor is, 
ha nem. Ha az ember elfogadja és megszokja a 
változást, akkor az akár élvezetes is lehet. Ek-
kor a gyakorló látja a helyzetnek az elmúlás-
oldalát, és látja azt is, hogy éppen ez nyit teret 
annak, hogy valami új keletkezzen. Filozófiai 
megfogalmazásban mondhatjuk azt is, hogy 
ez pillanatról pillanatra történik meg. A Budd-
ha, a megvilágosodott ezt át is éli, és bár én 
ezt nem tudom teljes mélységében átélni, de 
mindenesetre nagyon erősen jelen van az éle-
temben: az emberi kapcsolataimban, a mun-
kámban, a párkapcsolatban. 
– A hagyományvonalunkban nagy jelentősé-
ge van a különböző vizualizációs gyakorlatok-
nak. Ezek viszonylag kötött lefolyásúak, ame-
lyek vezetik a meditáló tudatosságát. Hogyan 
lehet ebben a gyakorlási formában megújulni?
– Bár nem vagyok sem meditációs mester, sem 
kiemelkedő tantrikus gyakorló, de azért szert 
tettem némi tapasztalatra ezzel a folyamattal 
kapcsolatban. Azok a vizualizációk vagy kép-
zeletgyakorlatok – amelyeket a hagyomány 
megőrzött, és amelyeket igyekszünk a saját 
hagyományunkon belül nagyon pontosan 
gyakorolni – addig a pontig juttatnak el ben-
nünket, ahol el kell engednünk mindent. Ez 
az úgynevezett feloszlatási szakasz. A vizua-
lizált képek, a gyakorlás külső formai motívu-
mai az elengedést, szétoszlatást követően nem 
maradnak fenn, azonban valahogy az általuk 
létrehozott energia mégis átjut ebbe a fázisba 
is. Van értelme tehát annak, hogy nagyon pre-
cízen tartsuk magunkat e gyakorlatok formai 
meghatározottságához – a vizualizációhoz, a 
mudrákhoz, a testtartásokhoz és a mantrák-
hoz –, mert ezek segítségével jelenhet meg a 

formák mögötti dimenzió megtapasztalása. 
Ezek a formális gyakorlatok a teljes személyi-
ségünket megmozgatják, és ennyiben szoro-
san összefüggenek a hétköznapi életünkkel. A 
hétköznapi életünkből kezdünk el meditálni. 
Minél realizáltabbá válunk a hétköznapi éle-
tünkben, annál természetesebben fog működ-
ni az, amit a képzeletgyakorlatokban, a vizu-
alizációkban gyakorlunk, és annál nagyobb 
energiával tud hatni. Minél inkább valóra vá-
lik egyfajta szándéknélküliség a gyakorlás-
ban, annál spontánabbá, egyénibbé válik ez 
a folyamat. Azért tud hatni a hétköznapi éle-
tünkre, mert onnan indul el. Így ez forog kör-
be a formális gyakorláson keresztül. Amikor 
már nem érzed, hogy a gyakorlásod formális, 
vagyis azt éled át, hogy folyamatosan benne 
vagy abban az állapotban, amit korábban me-
ditatív állapotban tapasztaltál meg, akkor a 
gyakorlásnak az úgynevezett nemgyakorlás 
fázisába lépsz. Ekkor ugyan nem gyakorolsz 
formálisan, mégis ahhoz képest, ahonnan in-
dultál ez egy nagyon intenzív tapasztalat lesz. 
– A gyakorlók közössége miként tud megújul-
ni? 
– A közösségnek, a szanghának a lényege az, 
hogy felvállaljuk az érzéki világunkat. Ami-
kor a közösségben valóban elfogadjuk a többi 
szanghatársat, akkor ez azt is jelenti, hogy a 
közösség fejlődését, a Dharma kibontakozását 
tartjuk szem előtt, vagyis azt, hogy a Buddha 
megjelenhessen a mindennapi életünkben. 
A Buddha, a Dharma és a Szangha valójában 
ugyanannak a folyamatnak a különböző meg-
fogalmazása. A szangha számomra azt jelen-
ti – és ez az AMM-púdzsában is benne van – 
hogy a fényt először azoknak ajánljuk fel, akik 
hozzánk közel állnak, majd aztán a következő 
lépésben minden lénynek adunk belőle. Ami-
kor már sok a fény, mert sok gyertyát gyúj-
tottunk a közösségben – vagyis amikor már 
sok lény tartozik a szanghához, köztük olya-
nok is, akik esetleg „távol vannak tőlünk” –, 
akkor elengedjük az elgondolásainkat, és ak-
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kor érzékeljük, hogy a szanghában jelen van a 
világosság, a szeretet és az együttérzés. Ha ez 
folyamatosan megtörténik, akkor a szangha 
is változásba lendül. És éppen a gyakorlás ál-
tal lendül mozgásba. Ezt kell gyakorolnunk! 
Vagyis minden egyes alkalommal tovább kell 
tudnunk adni a fényt. Nemcsak az intellektu-
ális megértés számít, hanem az együttérzés is. 
Mind a két oldal fontos. Ezért ragaszkodunk 
ahhoz, hogy a közösségünk egy „mandala” 
legyen, ami kört jelent. Fontos az, hogy kör-
ben legyünk. Meg kell tanulnunk együttmű-
ködni, és ehhez kell, hogy legyen elég szabad 
tér, amelyben a saját energiáink ki tudnak 
oldódni. Előfordul, hogy ezek olyan erősek, 
hogy a másik ember nem is tud bekapcsolódni 
a párbeszédbe. Ha tér elég nagy ahhoz, hogy 
ellazítsa ezeket az energiákat, akkor új néző-
pontok is meg tudnak jelenni. Ebben látom a 
közösség együttműködését. Így érdekes vál-
tozások tudnak elindulni bennem is, és a má-
sikban is. A kommunikáción belül jelenik meg 
a változásnak a lehetősége, a kettőnk közötti 
megkülönböztetés ennek segítségével tűnik 
el. Szerintem ezen az együttműködésen ke-
resztül tudunk megújulni maga a közösség. 
Meg kell teremtenünk az együttműködés idő-
beli és térbeli lehetőségét. Vannak tanítóink, 
vannak tanítások, és van a Buddha tanítása. 
Ezekhez nem kell sok mindent hozzátenni. A 

megújulásához pusztán teret kell teremteni, 
ahol a közösség együtt lehet, és elég nagy nyi-
tottság alakulhat ki a változások megtörténté-
hez. Ez egy bensőséges kapcsolatot tesz lehe-
tővé, ami az elfogadásra épül. Ugyanis a válto-
zás a dolgok természetéhez tartozik. A budd-
hizmus fontos szimbóluma, a lótusz például 
a sárban, a mocsárban nő. Ez arra utal, hogy 
nincs olyan hely, ahol nincsenek problémák, 
sőt: a nyitottság, világosság és szépség lótu-
sza a sötét, zavaros pocsolyában nyílik. Ezért 
az első lépés az, hogy elfogadjuk azt, hogy az 
élet maga problémás. És a következő pedig az, 
hogy egyre lazábban, oldottabban tudjuk eze-
ket megoldani, úgy, hogy azok, akiket az adott 
probléma érint, egyre harmonikusabban érez-
zék magukat a probléma megoldása által. Ez 
azon múlik, hogy az ember elkezdi elfogadni 
a változást, képes arra, hogy részt vegyen a 
változásban. A hétköznapi életünk helyzetei-
vel kell dolgoznunk, mert ott találjuk meg azt, 
amit elvesztettünk, és amihez vissza kell tér-
nünk. Egy zen mondás szerint a folyóba esett 
érmét a folyóban lehet megtalálni. Ezért cso-
dálatos a bódhiszattva-út, mert nem zárkózik 
el a hétköznapi valóság elől. 

☸  ☸  ☸

Tovább kell tudnunk adni a fényt
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Év évre hull és 
saját elhullt virágja 

táplálja a fát. 
(Matsuo Bashó, 

ford. Fodor Ákos)

Az élet maga a megújulás. Egy állandó 
áramlás, mely mindenütt jelen van; úgy az 
évszakok váltakozásában, mint a saját testem 
több milliárd mikro-folyamatában, sejtjeim 
osztódásában, vagy hangulataim táncában. És 
ha ez maga az élet, amelyre reggelente igen-t 
mondok, akkor mégis mi az a fel-felbukkanó 
ellenállás, amikor a változás szele erőteljeseb-
ben megsuhint? Van itt valami, ami szeretné 
megragadni azt, ami nem megragadható. Pon-
tosabban szeretné kiragadni és megállítani az 
egészből azt, ami örömteli és pozitív, míg této-
vázás nélkül elengedi, sőt taszítja el magától a 
nem kívánatos fájdalmakat.

Amikor megújulásról beszélünk – s en-
nek legfőképp szellemi formájáról – talán épp 
ott kezdődik az elakadás, amit sokan tapaszta-

lunk, hogy szeretnénk megőrizni néhány kel-
lemes állapotot (emléket, élményt, énképet, ál-
mot), míg nagyon szívesen megszabadulnánk 
ezek ellentét párjától, azaz olyan állapotoktól, 
melyeket kellemetlennek ítélünk. Én viszont 
úgy érzem, hogy állapot, mint olyan, valójá-
ban nem létezik, csak az elménkben. A Való-
ság ugyanis egy folyamat, melynek egyetlen 
pillanatát sem lehet megragadni és megállíta-
ni. Hiszen minden látszólagos »állapotot« le 
tudunk bontani apróbb es apróbb részecskék-
re, mikro folyamatok sokaságára, és ha elég 
mélyre merülünk ebben a vizsgálódásban, rá 
kell jönnünk, hogy semmi sem áll”. 

Ha viszont elfogadjuk, hogy a megújulás 
egy folyamat, mely maga az élet áramlása, ak-
kor felmerül a kérdés, hogy megújulásunk ki-

Nekem a megújulás a reggeli ébredést jelenti. Egy új napot, egy 
új lehetőséget arra, hogy igen-t mondjak az életnek. 

Ez az ébredés ajándéka.

Saccá Hunčik Kata
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zárólag egy pozitív élmény, pontosabban pozi-
tív folyamatok összessége lehet? Mert maga a 
szó olyan ígéretes, olyan frissen, kellemesen 
cseng, hogy szinte félrevezető. Elvégre mind-
annyian szeretünk időnként újjászületni - per-
sze a saját elképzeléseink és feltételeink sze-
rint -és talán épp ezért a legkülönbözőbb rek-
lám fogásokban is előszeretettel alkalmazzák 
a bűvös szót, mint valami varázsigét...

Vajon hol kap helyet az a »valóságos« lelki 
megújulás, mely veszteségek, betegségek, az-
az olyan élmények után ér bennünket, melye-
ket önmagukban negatívnak, vagy akár tragi-
kusnak ítéltünk meg? Azt, hogy egy betegség 
valójában álruhába bújtatott áldás volt, csak 
utólag látjuk át, mert a betegség is egy folya-
mat (és nem valamiféle állandó állapot), mely-
nek egyaránt lehetnek nagyon fájdalmas és 
egyben felébresztő aspektusai. Akit már pró-
bára tett a veszteség, elmúlás vagy betegség 
valamilyen formája, és ezt képes volt hittel és 
nyitott szívvel megélni, tudja, hogy az a fajta 
szellemi megújulás, melyet az élet néha ilyen 
könyörtelenül az arcunkba vág, nem pótolha-
tó semmivel. Ennek nincsenek »lájtosabb« for-
mái, és nem vezet ide rövidebb út sem. 

Miközben az élet minden reggel megaján-
dékoz bennünket a megújulás lehetőségével, 
az elménk végzi a dolgát és rendszerint kivá-
lóan akadályoz bennünket ennek a lehetőség-
nek a felismerésében. Ezt a bölcs mesterek ré-
ges-rég felismerték, és különböző módszerek-
kel álltak elő annak érdekében, hogy az elme 
valódi természetét megismerjék, illetve azt 
megtanulják uralni. Bár gyakorlásom jelen fá-
zisában nem hiszem, hogy az elmémet valaha 
képes leszek a szó szoros értelmében »uralni«, 
a meditáció és mantrák segítségével minden-
estre egyre közelebb kerülök ahhoz a perspek-
tívához, ahonnan panoramikus kilátás nyílik 
elmém játszmáira.

A mantra szó jelentése annyi, mint a tu-
dat védelmzője (egyik indiai jóga mesterem 
vicces megfogalmazásában az „elme antibioti-

kuma”), mely megóv a majom módjára ugrán-
dozó elme ide-oda rángatásaitól. Amikor fi-
gyelmem egy mantrára irányul és abban meg-
pihen, az elme tevékenysége elcsendesedik és 
a fókusz fokozatosan áthelyeződik a szemlélő-
dés végtelenjébe. Ehhez a folyamathoz hozzá-
tartozik az is, hogy magamat megnyitom és 
a mantra erejének megadom. Ahelyett, hogy 
én alkotnám a mantrát, egyszerűen csak ha-
gyom, hogy az rajtam keresztül megszülessen 
és megszólaljon. Itt nincs helye elmének, aka-
rásnak, vagy irányításnak, ezeket mind fel-
váltja az az »igen«, mely lényem mélyéről sok-
szorosan visszhangzik.

Ez számomra azért is érdekes, mert a 
művészi alkotó tevékenység során valami ha-
sonló játszódik le. Megnyitjuk magunkat az 
inspirációnak és ráébredünk, hogy ami eb-
ből a kitárulkozásból születik, az inkább egy 
misztikus alkímiai folyamat eredménye, mint 
egyéni irányításé. (Ebben az értelmezésben az 
»alkotás« és »tevékenység« kifejezések akár 
félrevezetők is lehetnek, mert az elme szint-
jére röpítenek bennünket és hamis énképpel 
ruháznak fel.) 

Mantra, meditáció, jóga, kreativitás...
ez mind szép, de mit ér az egész, ha a gyakor-
lásnak szentelt időn túl az életem minőségén 
semmi nem változik? Lehetséges, hogy ezek 
a »tevékenységek« túlmutatnak önmagukon 
és egyfajta analógiaként szolgálhatnak a hét-
köznapokban? Hogy amikor ellenállás nélkül 
megnyílok a mantra erejének és elmém el-
csendesedik, az magában rejt egy útmutatást, 
és segít, hogy egy nagy IGEN-nel az élet felé is 
kitárjam a karomat, és felhagyjak a küzdelem-
mel? A megújulás titka számomra valahol itt 
rejlik. Az egyetlen valóságos döntés részemről 
csak az, hogy készen állok-e elengedni az irá-
nyítás illúzióját és méltósággal meghajolni a 
megújulás előtt úgy, ahogy azzal az élet épp 
megajándékoz. 

☸  ☸  ☸



Megdöbbentő tapasztalásban volt részem 
nemrégiben. Részt vehettem egy előadáson, 
ahol a soproni kórház pszichiátriai osztályá-
nak munkáját mutatták be az előadók. Külö-
nös tekintettel a függőségben szenvedők gyó-
gyítására. Ennek az előadásnak részeként 
meghallgathattam egy felépülőben lévő al-
koholfüggő beteg vallomását az életéről. Mi-
közben hallgattam a történetet, láttam ma-
gam előtt a mesélőt, amint alkoholmámo-
ros állapotában járja a pokol bugyrait. Belső 
mozivásznomon megjelent a vergődése, halál-
tusája. Láttam, amint körülveszi a sötétség, a 
rémület, az elveszettség, a lassú távolodás az 
élettől. És vele együtt hallottam azt a hangot 
is, amely először csak alig hallhatóan, elhesse-
gethetően hívni kezdte. Egyik kezével a halált 
ölelte, de a másik, a szabadon lévő keze lassan 
az Élet ujjait érintette. A lelki „szülőcsatorna” 
útját végigjárva, egyszerre csak kibukkant a 
fényre! Átért a túlsó partra, hátrahagyta a ha-
lál ösvényeit, és elkezdte újraépíteni önmagát. 

Csizovszki Zsóka
Hagyományos katolikus-keresz-
tény családban születtem. 
Kamaszkoromban találkoztam 
azzal az Isten-képpel, melyben az 
Evangélium tanítása az erőszak-
mentességben, embertársaink 
szolgálatában, és az adás hármas 
egységében fogalmazódott meg. 
Tagja lettem egy katolikus kiskö-
zösségi mozgalomnak, a Bokor 

közösségek egyikének Sopronban. Életem alakításának vezér-
fonalát is Jézus példája adta. Igazodási pont mind a mai napig 
a szeretet parancsa számomra. Lelki úton járásom jelentős 
állomása volt, amikor felkerestem a soproni Tusita Budd-
hista Meditációs Központot. Az „üldögélés”, az „itt és most” 
gyakorlása új teret nyitott számomra. A közösség elfogadó 
lelkülete megtartott közöttük. Hétköznapjaimban igyekszem 
a közösségben megismert gyakorlatokat alkalmazni. A budd-
hizmus együttérzést és szelídséget megfogalmazó gondo-
latai számomra a Jézusi örömhír szinonimái.
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Ízlelgetve ezt a szót, az  jut eszembe, hogy mi, 
az egyszer már megszületettek, vajon mek-
kora irgalomban részesülünk, amikor átél-

hetjük az újjászületést. Első születésünk al-
kalmával átmentünk és átértünk a nemlét-

ből a létezésbe. Létrehívott bennünket az Élet. 
De vajon ez történik velünk az újjászületés alkal-

mával is? Akkor is a nemlétből érkezünk a létbe?  
Akkor is életre hív bennünket az Élet?

keresztény nézőpontból
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Újjászületés

Hatalmas erővel és kitartással kereste és élesz-
tette újjá személyiségének rejtett kincseit. Új-
jászületésének minden napján dolgozott a fel-
támadott lélek ékesítésén, fényesítésén, gazda-
gításán. Története mélyen megérintett. 

Őszinte együttérzést és tiszteletet érez-
tem a mesélő hölgy iránt. A halál és feltáma-
dás útját megjárni hatalmas bátorságot és erőt 
igénylő út. Ennek az embernek, és vele együtt 
mindazoknak, akik függőségeik kötelét el 
tudják vágni, megadatott az erő, ők az Élet hő-
sei! A feltámadás, újjászületés katartikus él-
ményének birtokosai. 

De itt vagyok én, meg te, akik életünk 
sorát egyforma gyöngyökből fűzzük fel. Válo-
gatunk ugyan színek és formák között, súlyo-
sabb és pille szemek között, de nincs szakadás 
a sorban. Tart a szál, nem akad el a fűzés, kere-
sünk és találunk szemeket. Nekünk is van új-
jászületés? Mi meghalunk-e a régi embernek, 
hogy megszülethessen bennünk az új?

Számomra a Húsvét annak az ideje, hogy 
átéljem a halál és az újjászületés misztériu-
mát. A keresztúton elgyengülő emberi test a 
fizikai lét mulandóságát szimbolizálja szá-
momra. Jézus lassú halála, fizikai kifosztott-
sága és megalázottsága a test veszendő voltára 
emlékeztet évről-évre. Ő életét adta példaként 
arra, hogy a szeretet parancsa mindenekfölött 
megvalósítandó. Az életét elvenni akaróknak, 
az őt keresztre feszítőknek odaadta ezt a mu-
landó testet. Meghalt a kereszten. Sírba tették, 
de harmadnapra újjászületett. Lélekből, a lé-
leknek. Nekünk példának, hogy nem a fizikai 
lét megőrzése az életünk fő feladata. Feltáma-
dásával átélhetem saját lelkem újjászületését 
nap mint nap.

☸  ☸  ☸

Bártfai Attila Márk

ma este nálam álomkor

Nem kapcsolódnak a szemek. 
 A szétpergő esőt hallgatom.
Másokra gondolok. 
 Akik voltam: kisfiú, kamasz, apuka;
olyan idegenek, mint bárki más. 
 Most se sokkal közelibb
az, akinek látszom ablakban, tükörben, 
 fémfelületeken. 
Nem leszek boldog úgy, 
 ahogyan terveztem. Máshogy meg minek?
’A lélek balga fény űzése’, 
 a test meg szokványos formaság.
Számomra legalábbis. Jó. 
 Nem kenem a benyomásaimat
újabban senkire. Szelídülök? 
 Vagy hibbanok? Az is egyre megy,
ha mindenre más a megoldás 
 mint amiket én találtam. 
Rutinos élet maradt hátra. 
 Le kell tudnom fegyelmezetten.
A hitelek, a számlák, 
 talán egy új macska s az emberi 
halmazok, amelyek igazak rám is 
 hiába húzom a számat.
Holnap nem fogom hallgatni az esőt. 
 Vásárolni fogok
vödrös tejberizst a boltban, otthon takarítok,
 majd egy Bach
darab hallgatása közben 
 kvázi-jelmezeket vasalok; 
ingeket, pólókat, hideg szöveteket. 
 Meleget adok 
nekik, mint az ’esetleg-cica’ a leendő, 
 üres ölemnek.
Most még pereg az eső az ablakon, 
 de lesz  dorombolás
is az új életemben. 
 Ki hitte volna, hogy ilyen hamar elfáradok?
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Néhány szó a Buddhista Misszió 

„Tápióbicske projektjéről”

Tápióbicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (TRNÖ) 2015 tavaszán kereste meg a 
Buddhista Missziót azzal, hogy ha tudja, akkor támogassa rászorulókat segítő tevékenységü-
ket. Ekkor kezdődött el a közös munka a két szervezet között. 

Tápióbicske Pest megyében van, a lako-
sok száma 3378 fő. A romákról hivatalos ada-
tok nincsenek, mert nem készíthető olyan hi-
vatalos felmérés, ami különbséget tesz roma 
és nem-roma lakosok között. A hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyze-
tű családokról viszont vannak adatok, mivel 
erről maguk az érintettek nyilatkoztak és tu-
domásul vették, hogy személyi jogaik nem sé-
rülnek azzal, hogy tanulmány, kimutatás ré-
szeseivé válnak az adataik. Ezek alapján Tá-
pióbicskén 2014-ben 48 hátrányos helyzetű 
család élt, ami 115 gyermeket és 96 felnőttet 
jelentett. Ebből halmozottan hátrányos hely-
zetű 15 család. Egy 2015 nyár eleji felmérés 
alapján a TRNÖ már 120 hátrányos helyzetű 
gyermeket tartott nyilván.

A TRNÖ tevékenysége 2015-16-ban 1) az 
adományok gyűjtésére és a településen élő sze-
gény családok részére történő szétosztására és 
2) a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai fel-

zárkóztatásának segítésére – fókuszálódik. A 
Buddhista Misszió elsősorban a másodikhoz 
kapcsolódik.

A felzárkóztató foglalkozások a nyár vé-
gén kezdődtek el, amikor a TRNÖ végre meg-
kapta és használatra alkalmassá alakította a 
„Foglalkoztató Házat” a település közepén. Ez 
egy négy helységes épület, melyben két szobát 
kifejezetten oktatásra, felzárkóztatásra ren-
deztek be. A szobák közepén asztalok, körben 
székek és iskolapadok, a falon táblák, térkép 
és a TRNÖ munkáját bemutató képek, a polco-
kon könyvek, tévé, játékok találhatók. Tökéle-
tes helyszín a készségek fejlesztéséhez, a játék-
hoz és természetesen a tanuláshoz.

A pedagógiai munka „filozófiája” és gya-
korlata 2016 elejére nagyjából kikristályoso-
dott. Felzárkóztatásra a helyi általános iskola 
ajánlott gyerekeket. Jelenleg tizenketten (8-
14 évesek) járnak rendszeresen a foglalkoz-
tató házba hetente kétszer (néha háromszor) 

Vág András:

fotó: illusztráció (morguefile.com)
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hétköznap délután és szombaton-
ként. A foglalkozásokat egy félállá-
sú pedagógus vezeti és alkalman-
ként bekapcsolódnak önkéntesek is. 
Kezdetben arra figyeltünk, hogy a 
gyerekek szívesen jöjjenek, hogy jól 
érezzék magukat az új közösségben. 
Fokozatosan egyre nagyobb hang-
súlyt kapott a tanulás és az egymás 
segítése. Ennek eredményeként las-
san kezd kialakulni egy mentori 
rendszer a gyerekek között, vagyis 
az idősebbek segítenek a kisebbek-
nek. A felzárkóztató foglalkozások határozot-
tan sikeresek, amit az iskolai visszajelzések is 
igazolnak. Mindehhez döntően járul hozzá a 
TRNÖ vezetőinek, Marikának és Endrének lel-
kiismeretes és önzetlen munkája.

A Buddhista Misszió támogatása két „pil-
léren” nyugszik: a folyamatos anyagi hozzájá-
ruláson és az önkéntesek munkáján. Pénzügyi 
segítséget kap a TRNÖ az ünnepek és nyári 
programok alkalmával (Gyereknap, Mikulás, 
Karácsony, stb.), a foglalkoztató házban folyó 
oktatás taneszközeinek megvásárlásához (pl. 
táblák), az önkéntesek útiköltségének fedezé-
séhez (Tápióbicske Budapesttől kb. 70 kilomé-
terre van) és ami a legfontosabb a félállású pe-
dagógus munkabérének kifizetéséhez. Az ön-
kéntesi segítség a helyszínen heti egy, néha he-
ti két alkalommal történik. Ilyenkor a Misszió 
önkéntesei a együtt tanulnak és/vagy együtt 
játszanak a gyerekekkel.

A legfrissebb fejlemények közé tartozik, 
hogy megtartottuk első szülői értekezletün-
ket és hogy folynak a buddhizmus oktatá-
sának az előkészületei. A szülők kaptak egy 
nagyon rövid tájékoztatást a buddhizmusról 
(mi a meditáció, a szerető kedvesség, az érző 
lények segítése, stb.), ami azért is szükséges 
volt, mert csak az ő engedélyükkel vehetnek 
részt a gyerekek az oktatáson (vagy inkább be-
szélgetéseken és mesehallgatásokon). 

A fent röviden bemutatott „tanoda-sze-
rű” működés tartósnak ígérkezik. Természe-
tesen továbblépésre is van lehetőség. Ehhez 
több feltételnek is teljesülni kell, mint példá-
ul a TRNÖ vezetőinek munkaterheinek csök-
kentése (nemzetiségi önkormányzati teendő-
ik elvégzése mellett Marika három kisgyere-
ket nevel, Endre pedig közmunkán dolgozik), 
a nagyobb arányú önkéntesi részvétel és ter-
mészetesen a folyamatos anyagi támogatás – 
amit egy sikeres pályázat - ezen is dolgozunk 
- részben kiválthat vagy tovább növelhet.

Ami az önkéntesi részvételt illeti a Budd-
hista Misszió várja a jelentkezőket, ami mini-
mum havi egy alkalommal történő helyszín-
re látogatást és a gyerekkel való foglalkozást 
(játék, matekozás, olvasás gyakorlás, nyelvta-
nozás, angol nyelv gyakorlása, stb.) jelent. Az 
útiköltséget a Buddhista Misszió visszatéríti. 
Az önkéntesekkel szemben különös elvárások 
nincsenek, például nem feltétel a pedagógusi 
végzettség. Viszont követelmény az önkénte-
si munkával kapcsolatos szabályok betartása.

További információk: 
Vág András (vag.andras@buddhizmus.hu)

☸  ☸  ☸

Az iskolai visszajelzések igazolják a program sikerességét
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akik A Buddha szavaira

vágytak
Japán északi vidékén, Ecsigo tartomány hegyek-csipkézte vidékén áll egy templom, amely 

Icsijó császár uralkodása idején különös történetnek volt tanúja. S bár Icsijó császár majd’ ezer 
éve uralkodott, a templom máig létezik. Legalábbis így mesélték nekem.

A templom, amelynek Kinotó a neve, a hegyekben, a vadonban épült. Egy fiatal, ám igen 
jámbor szerzetes felügyelte, aki naponta kétszer hangosan felolvasott a buddhista szentiratok-
ból.

Egy napon a fiatal szerzetes arra lett figyelmes, hogy két majom jött el hozzá a hegyekből, 
hogy komoly pofával, játékot, bohóckodást feledve hallgassák, amint ő felolvas. Magában jót 
mulatott ezen, és folytatta az olvasását. Amint abbahagyta, a majmok visszatértek a hegyekbe.

A szerzetes meglepve látta, hogy másnap mindkét szentbeszédére eljöttek a majmok, s 
amikor harmadnap is megjelentek, megkérdezte tőlük, minek köszönheti rendszeres látogatá-
sukat.

– Azért jövünk, tiszteletreméltó szerzetes, mert igencsak kedvünkre való, ahogy felolvasod 
a Buddha szavait és tanításait, és másra sem vágyunk, mint hogy megtartsuk mindazon böl-

majmok,A
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csességet és erényt, amelyről felolvasásod révén hallunk. Lehetséges volna, hogy e nagyszerű 
és szent buddhista könyvedet lemásold nekünk? 

 – Nagyon nehéz, nagyon fáradságos volna – válaszolta az elámult szerzetes –, azonban oly 
ritka, hogy állatok Buddha urunk tanításait magukba fogadják, hogy eleget teszek a kívánsá-
gotoknak, s remélem, az javatokra válik majd.

A majmok meghajoltak, és magára hagyták. Örömmel töltötte el őket a szerzetes ígérete, 
miszerint hatalmas erőfeszítéssel lemásolja nekik a Buddha szent könyvét. Néhány nap múlva 
ötszáz majom érkezett a templomba, mindegyik pergamenpapírt hozott, s letette a szerzetes 
elé.

A majmok vezetője elmondta, mennyire hálás, amiért megkapják a szent könyv egy máso-
latát, így megismerhetik a törvényeket, és az útmutatásaik szerint kiigazíthatják a viselkedésü-
ket. Ezután ismét meghajoltak előtte, és nyomban távoztak is, az első két majmot kivéve. Ezek 
szorgalmasan munkához láttak: fát gyűjtöttek a szerzetesnek, amíg az írt. 

Nap nap után visszatértek a hegyekbe, s vadon termett gyümölcsöket, krumplit, mézet és 
gombát hoztak magukkal. Eközben a szerzetes állhatatosan írt, míg a szent könyv öt kötetét 
lemásolta.

Mikor végzett az ötödikkel is, a majmok megmagyarázhatatlan okból nem jöttek, s ez 
meglehetősen felzaklatta a jó szerzetest. Az el-
maradásuk második napján a keresésükre in-
dult, azt sejtvén, hogy valami szerencsétlenség 
történhetett velük. 

Ahol csak a nyomaikra akadt, a számá-
ra gyűjtött gyümölcsök miatt letört ágakra, 
vadkrumpliért feltúrt földre bukkant. A maj-
mok láthatóan igen keményen dolgoztak, s a 
szerzetes ezt látva egyre jobban aggódott értük.

Végül a hegycsúcstól nem messze elszorult 
a szíve és megtelt szomorúsággal, amint egy gö-
dörre lelt, amelyet a majmok vadkrumplit ke-
resve ástak. A lyuk olyan mély volt, hogy már 
nem bírtak belőle kievickélni. Minden bizony-
nyal megszakadt a szívük arra gondolván, hogy 
a szerzetes azt hiszi majd, cserbenhagyták őt.

Nem tehetett mást, eltemette őket, és 
imádkozott értük. 

Nem sokkal később a szerzetest egy másik 
templomba hívták, s ő – mivel nem érezte szük-
ségét, hogy folytassa a buddhista szentkönyv 
másolását – fogta az öt már megírt kötetet, és a 
templom egyik oszlopába rejtette, amelybe egy 
kis szekrényke volt bemélyesztve.

Negyven évvel később arra járt Kinomi-ta-
ka Aszon, Ecsigo tartomány ura az udvartar-
tásával együtt. Megkérdezte a szerzeteseket,  Japán templom a sziklafalban
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tudnak-e valamit a befejezetlen buddhista szentkönyvről. Vajon még mindig itt van ebben a 
templomban?

– Nem tudjuk, urunk – válaszolták – de egyikünk sem volt még itt abban az időben, amit 
uraságod említ. Viszont él itt egy öreg szolgáló, aki nyolcvanöt éves, ő talán tud majd válaszolni 
a kérdésére. Tüstént idehívjuk.

Nemsokára ősz szakállas apóka érkezett.
– Vajon arra a régi iratra gondol uraságod, amelyet egy szerzetes a majmok számára kez-

dett másolni? Ha így áll a dolog, elmondom, hogy ahhoz azóta sem nyúlt senki, s én magam is 
majd’ elfeledtem. Az irat egy titkos kis szekrényben van a templom fő tartóoszlopainak egyiké-
ben. Rögtön előkerítem.

Néhány perccel később az irat Kinomi-ta-ka Aszon kezében volt, aki csak úgy sugárzott 
az elragadtatottságtól, amint megpillantotta. Elmondta a szerzeteseknek és az öregembernek, 
hogy ő Ecsigo tartomány ura, és csakis azért utazott ennyit, hogy lássa a befejezetlen buddista 
szent könyvet.

– Én voltam ugyanis – mondotta – a két majom közül az idősebbik, aki annyira vágytam 
arra, hogy megszerezzem a Buddha tanításai egészének másolatát, s most, hogy emberként szü-
lettem, végül teljesült a kívánságom. 

Kinomi-ta-ka Aszonnak megengedték, hogy magával vigye az öt kötetet, s ő öt éven át 
szakadatlanul másolta azokat. Háromezer kötetet másolt le végül, amelyek közül egyet ma is 
Kinotó templomában, Ecsigóban a legszentebb kincsként őriznek.

(forrás: www.sacred-texts.com; fordította: Hargitai Gábor)

☸  ☸  ☸

Míg a szerzetes a könyveket másolta a két majom szorgalmasan hordta neki az ennivalót
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„Én-te, én-világ, én-isten. 
Ezeket a merev skatulyákat 

a humorérzék 
egy szempillantás alatt feloldja.” 

(Csögyam Trungpa)
– Miért rúgták ki a buddhista halottkémet? 
– Mert ezt jegyezte be „az elhalálozás oka”  
rovatba: „Születés”.
 

Mester a tanítványának: – Átlátod annak az 
igazságát, hogy te magad nem is létezel valójá-
ban?
Tanítvány: – Ki kérdezi ezt kitől?

Meditáció

Egy ember találkozik a barátjával az ut-
cán.
– Szevasz! Hogy vagy?
– Köszi jól.
– És mi van a fiaddal? Még mindig 
munkanélküli?
– Aha. De már elkezdett meditálni. 
– Meditálni? Az meg mi?
– Fogalmam sincs, de jobb mintha 
csak ülne és nem csinálna semmit...

AZT ÍRJA, HOGY MINDEN 

EGYES LÉNY SOKSZOR 

ÚJJÁSZÜLETIK a legkisebb 

amöbától...

Az, aki engedelmeskedik a parancsaimnak és felszolgálja nekem az ételemet,
az egyáltalán nem áll magasabban nálam a hierachiában.

Hogy is van ez?

H
U

M
O

R

Túlságosan igaz

Nem létezel!

dharma cica kommentárja:

...az állatok birodalmán

 át, fel egészen az

    emberlétig.

hol írja azt, 
hogy  "fel”?

A halál után

Tanítvány: – Mi történik velünk a halál után?
Mester: – Fogalmam sincs. 
Tanítvány: – Hogyhogy nem tudod, hiszen te 
zen mester vagy?
Mester: Igen, az vagyok, csakhogy még élek. Ha nincs „én”, akkor kié ez a lumbágó???

Kié?



A Buddhista Misszió 
hazánkban 60 éve fáradozik azon, 

hogy a belső béke útján 
valódi boldogságot találjunk.

Kérjük, adója 1 százalékának 
felajánlásával 

támogassa 
a Buddhista Missziót!

Technikai szám: 0341

A Maitreya Buddhista Alapítvány 
adószáma: 18018394-1-43


