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A MISZTIKUS ÖSVÉNY MESTEREI 1             

Láma Anagarika Govinda

ösvény

1A Buddha parinirvánába térése után ezer évvel a val-
lás elöregedett és a szerzeteseket a világiaktól (vagyis a 
papságot a világ többi részét!l, a tudósokat a közönséges 
emberekt!l) elválasztó kolostori szabályokba és el!írások-
ba merevedett. Ezáltal elveszítette spontaneitását, s ez til-
takozást váltott ki azok részér!l, akiket e rendszer kizárt 
a Buddha eredeti üzenetéb!l – akik nem vonultak szerzet-
be, nem borotválták le a fejüket, hanem a sramanák évszá-
zados hagyományát képviselték. Azokról az otthontalan 
vallástanítókról és vándoraszkétákról van szó (az aszké-
zis ebben az esetben egyszer"en gyakorlást jelent), akik 
az indiai szubkontinensen vándoroltak, és rögzített sza-
bályok helyett kizárólag saját bels! tapasztaláson alapuló 
meggy!z!désüket követték. Ezek az emberek a szervezett 
társadalom és az intézményesített egyház háttere el!tt a 
szellemi és fizikai szabadság legmagasabb eszményét kép-
viselték. Kívül álltak a kasztok és hitvallások sz"k hatá-
rain, szembehelyezkedve a védikus vallással, s hatásukra 
alakult ki egy titkos tanítás, az Upanisádokon alapuló for-
radalmi mozgalom.

Hogy miért volt a tanításuk titkos, amint erre az 
upanisad szó is utal? Azért, mert – a Védákkal ellentétben 
– azt tanították, hogy az ember nem függ az istenekt!l, 
hanem „karma” formájában maga teremti a sorsát.

Hogyan jöhetett létre egy ilyen tanítás, amely egy csapásra megsemmisítette az istenek 
túlhatalmát és uralmát és ezzel a brahmanok eredeti monopóliumát és kiváltságait, valamint az 
egész kasztrendszert? Valójában betet!zése volt ez ez egy Indiában !sid!k óta meglév! földalatti 
mozgalomnak, amelyet elnyomtak az Indiába északról betör! árja hódítók, akik a kasztrendszert is 
bevezették, hogy megvédjék magukat az indiai szubkontinens termékeny néptömegeivel való elve-
gyülést!l és ezáltal a beolvadástól.

1   Az írás a Der Kreis 1970. évi 140. számában jelent meg (1-27. old.). Fordította: Uttarí Bártfai Judit.  
A cikkben szerepl! illusztrációk Láma Anagarika Govinda régi tibeti k!metszetekr!l készített ecsetrajzai, Anila 
Li Gótami fotói nyomán.

Láma Anagarika Govinda
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Csak napjainkban kezdjük fölismerni, hogy Indiában már jóval az árják megérkezése és a vé-
dikus kultúra kialakulása el!tt magasan fejlett kultúra létezett. Ennek bizonyítékai nemrégiben ke-
rültek napvilágra az Indus menti kultúrára vonatkozó ásatásoknál, mindenekel!tt Mohendzsodáro 
és Harappa fölfedezésével. A 19. század nagy tudósai, így Deussen, Oldenberg, Jacobi, Sylvain Levi, 
Max Müller, Grünwedel és sokan mások, meg voltak gy!z!dve arról, hogy a védikus kultúra jelen-
tette az indiai gondolkodás és vallás kezdetét. Magától értet!d!nek vették, hogy minden a Védákkal 
kezd!dött, ennélfogva a buddhizmus csupán a brahmanizmus vagy a védikus vallás reformmozgal-
ma lehetett, hasonlóan ahhoz, mint ahogy a protestantizmus kifejl!dött a katolikus vallásból, vagy 
ahogy a kereszténység maga is bizonyos értelemben a judaizmus reformmozgalmának tekinthet!.

Ez a következtetés teljesen logikusnak t"nt, mivel a buddhizmus korántsem számolta fel az 
összes védikus istenséget, hanem a helyükön hagyta például Indrát, Szakkát, Brahmát és még töb-
beket. Szinte észrevétlenül megfosztotta azonban !ket az emberi sors feletti minden hatalmuktól, 
s pusztán díszít!elemként tartotta meg !ket, hasonlóan ahhoz, mint ahogy Tibet régi helyi istensé-
geit is tanvéd!kként és !rz!kként, illetve a Buddha szolgálóiként és követ!iként illesztette be a saját 
rendszerébe. Ugyanígy járt el a korai kereszténység is, amikor a helyi istenségeket saját szentjeivel 
váltotta fel, az !si kultikus helyeket pedig a keresztény ájtatosság helyszíneivé alakította át, ami a 
maga nemében ügyes és lélektanilag értelmes sakkhúzás volt. Ha ugyanis fölléptek volna az !si is-
tenekkel és helyi szellemekkel (spirit loci) szemben, ezzel csak tovább növelték volna azok jelent!sé-
gét és hatalmát. Azzal viszont, hogy másodrangú szerepet osztottak rájuk, sikerült !ket lassanként 
háttérbe szorítaniuk. A keresztényekre csak a kés!bbi századok során vált jellemz!vé az a fajta val-
lási türelmetlenség, amely minden más kultúra és vallás nyom nélküli felszámolására törekedett, 
s amellyel végs! soron saját sírjukat ásták meg. Ennek következményeit ismerhetjük föl a jelen kor 
vallási forradalmában is, mely a kereszténység minden dogmatikus megnyilvánulási formájának 
megsemmisüléséhez vagy átalakulásához vezet.

Már a Buddha felhívta a figyelmet arra, hogy az általa kinyilatkoztatott tan nem a saját talál-
mánya, hanem egy olyan tanítás, melyet az !t megel!z! Buddhák kezdet nélküli id!k óta hirdet-
nek. A tudósok szemmel láthatóan nem vették komolyan ezt a figyelmeztetést, vagy azt gondol-
ták, hogy a Buddha a Védák risijeire hivatkozik. Ha azonban alaposan megvizsgáljuk a Védákat és 
Bráhmanákat, a leghalványabb nyomát sem találjuk annak, amit a Buddha tanított. Éppen ellenke-
z!leg, ezek az írások pontosan a Buddha által elvetett elveken alapulnak, nevezetesen a kasztok és az 
állatáldozat intézményein, melyek a brahmanista rendszer f! támasztékait jelentették. Az általunk 
jellegzetesen indiainak tartott alapeszmék – a karma, az újjászületés, az ahinszá, a nirvána, a karuná 
(együttérzés), a megjelenési formájától függetlenül minden érz! életnek tulajdonított megszentelt 
jelleg, az írásokhoz és más szentségekhez való szabad hozzáférés, a saját tetteinkért való felel!sség-
vállalás és az emberi méltóság  a Védákból mind hiányoznak. Másfel!l viszont áldozatokat mutat-
tak be azzal a szándékkal, hogy elnyerjék az istenek jóindulatát, s ezen keresztül egyrészt világi jólé-
tet (utódokat és birtokot), másrészt védelmet biztosítsanak a maguk számára az egyéniség kozmikus 
elemekben való feloldódásával szemben.

Ezért kérdezett rá Arthabhaga a Jadnyavalkja által adott magyarázatot követ!en, mely szerint 
a szemek a napba, a sz!rzet a növényvilágba, a csontok a sziklákba, a vér, sperma stb. a vizekbe, a lé-
legzet a leveg!be, a fülek a térbe oldódnak vissza, hogy „De hol marad az ember?” Erre Jadnyavalkja 
kihívta a kérdez!t a gyülekezetb!l, s elmagyarázta neki az akkor még nagy titoknak tekintett karma 
törvényét. E beszélgetésre már a Buddha idejében vagy nem sokkal azt követ!en került sor.

Hogyan került az Upanisádokba ez a védaellenes tan, amely fölöslegessé tette az isteneket, a 
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nekik bemutatott áldozatokat és a kasztrend-
szert? Csak az !si, nem védikus buddhista 
és dzsaina vallási hagyományok, valamint 
a sramanák hatására. De kik is voltak ezek a 
sramanák? Nem lehet véletlen, hogy a Buddha 
maga is „nagy sramanának” nevezi magát, s 
kortársai is ekként ismerik el.

A Buddha rendje eredetileg nem kolostori 
szabályok alapján m"ködött, hanem otthonta-
lan vándoraszkétákból álló, állandó lakóhely 
nélküli vallási közösség volt. Csupán akkor 
merült föl bizonyos szabályok megalkotásá-
nak szükségessége, amikor gazdag hívek in-
gatlanokat bocsátottak a közösség rendelkezé-
sére a letelepedéshez, s a tanítványok száma 
olyan méreteket öltött, hogy e tömeget már 
nehéz volt irányítani. E szabályokat azonban 
minden valószín"ség szerint nem a Buddha 
kényszerítette rá a közösségre, hanem azok az 
együttélés szükségszer" velejáróiként kelet-
keztek, s ezért a Buddha röviddel halála el!tt a 
tanítványok szabad belátására bízta, hogy el-
törlik vagy megtartják-e !ket. Mivel azonban 
a bels! körbe tartozó tanítványok többsége id!közben a kolostori közösségekben telepedett le és 
feladta a sramanák vándorló életmódját a tekintélyes kolostorok nagyobb kényelméért és a megszer-
zett el!jogokért, a szabályok megtartása mellett döntöttek, ami egyben a világi követ!kkel szemben 
is fölérendelt helyzetet biztosított számukra. A Buddha parinirvánába térése után megtartott zsinat 
el!ször még Ánandát, a Buddha egyik els! (s tanítójához érzelmileg szorosan köt!d!) tanítványát 
és kísér!jét is kizárta, mert emberi érzelmeket mutatott id!sebb barátja iránt, s csak azért fogadták 
kés!bb vissza, mert mindenki másnál jobban meg!rizte emlékezetében a mester legtöbb tanítóbe-
szédét.

Ilyen módon a teljes buddhista hagyományt a szerzetesek egybehangzó határozatának megfe-
lel!en rögzítették, és csak majd négyszáz évnyi szerzetesi uralmat követ!en foglalták írásba. Ezért 
lett a Tripitaka legrégebbi része a Vinaja, a kolostori közösség és a szerzetesi fegyelem szabályainak 
gy"jteménye. A sziddhák lázadása kísérletet jelentett a korábbi sramana-eszmény helyreállítására és 
az egyéni szabadság érvényesítésére a hivatásos szerzetesek kiváltságos osztályával és a megállapo-
dott, megmerevedett, letelepedett társadalommal szemben.

A Buddha tanítása az egyéni tapasztaláson alapult, s nem bizonyos teológiai elvekbe vetett hi-
ten, dogmákon vagy divatos nézeteken. Ezért énekel így Szaraha: „na manta, na tanta, na deo, na 
dháraná”, vagyis „sem a mantrák, sem a tantrák, sem az istenek, sem az elmélyedések”, „aszamálá 
csitta” – „csak a tiszta tudat, a spontán tudatosság” vezethet el a megszabaduláshoz.

A sziddhák túlnyomórészt szimbolikus nyelvezetében a meditatív tapasztalatok küls! történé-
sekként kerülnek bemutatásra, miközben a küls! események meditatív tapasztalássá lényegülnek 
át. Amikor például egyes sziddhák azt állítják, hogy feltartóztatták pályájukon a Napot és a Holdat, 

Nágárdzsuna (tib. ‘Phagsz-pa Klu-szgrub), a filozófus 
és alkimista
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majd átkeltek a Gangeszen, megszakítva annak folyását, ennek semmi köze az égitestekhez és a 
szent indiai folyóhoz, hanem a jógi testében m"köd! okkult energiák szoláris és lunáris áramlatai-
ról, valamint ezek egyesítésér!l és szublimálásáról van szó. Hasonlóképpen kell értenünk a sziddhák 
alkimista szóhasználatát és a „bölcsek köve”, illetve az életelixír megtalálására irányuló törekvé-
süket. A nyolcvannégy sziddha misztikus alkímiájával foglalkozó elbeszélések középpontjában a 7. 
század közepén élt Guru Nágárdzsuna (tib. ’Phagsz-pa Klu-szgrub) áll, aki nem tévesztend! össze a 
mádhjamika filozófia mintegy fél évezreddel korábban élt azonos nev" megalapítójával, jóllehet a ti-
betiek meg vannak gy!z!dve arról, hogy egy és ugyanazon személyr!l van szó. Egyesek ugyanígy 
Padmaszambhaváról is azt állítják, hogy már a Buddha és Asóka idejében is élt, míg mások Gautama 
Buddha újraszületésének és Amitábha emanációjának tartják !t. Így nézve Tibetben mind a mai na-
pig „életben” találjuk a több mint ezer évvel ezel!tt élt sziddhákat, mivel e tájékon fontosabbnak te-
kintik a szellemi folytatódást, mint egy meghatározott létesülést vagy a történeti tényeket.

A hagyomány szerint Nágárdzsuna sziddhaként való megtestesülésében vörösrézzé változtatott 
egy vashegyet, melyet a továbbiakban arannyá kívánt alakítani, ám Mandzsusrí bódhiszattva intésé-
re – mely szerint ezzel csak viszályt és mohóságot szítana az emberek között, ahelyett, hogy segítene 
– végül elállt e szándékától.

E figyelmeztetés a buddhizmus néz!pontjából mintegy kihúzta a talajt az alkímia anyagi meg-
közelítése alól, s a létjogosultsága igen hamar megmutatkozott. A kísérletezés során ugyanis a guru 
vasból készült alamizsnás csészéje arannyá vált, s egy napon, amikor ételét fogyasztotta, kunyhó-
jának nyitott ajtaján keresztül megleste !t egy tolvaj, aki elhatározta, hogy ellopja az arany csészét. 
Nágárdzsuna azonban, felismerve a tolvaj gondolatait, megragadta az alamizsnás csészét és kihají-
totta a kunyhóból. A tolvaj annyira meglep!dött és megszégyenült, hogy a kunyhóba belépve homlo-
kát a guru lábaihoz érintette, és így szólt:

– Miért tetted ezt, tiszteletreméltó uram? Tolvajként jöttem, de most, hogy eldobtad, amire mo-
hón vágytam, s nekem adod, amit el akartam lopni, elt"nt a mohóságom, a lopás pedig értelmetlené 
és fölöslegessé vált.

A guru így válaszolt:
– Ami a birtokomban van, legyen javára másnak is, ne csak nekem! Egyél és igyál, vedd, ami 

tetszik, hogy ne kelljen lopnod többé!
A tolvajra olyan mély benyomást tett a guru jósága és nagylelk"sége, hogy tanítást kért t!le. 

Miután Nágárdzsuna meggy!z!dött a tolvaj bels! megfordulásáról, noha tudta, hogy az még nem 
rendelkezik a tanítása megértéséhez szükséges szellemi érettséggel, így szólt hozzá:

– Minden számodra kívánatos dolgot úgy képzelj el, mintha azok szarvak lennének a fejeden 
[vagyis éppoly valótlanként és fölöslegesként]! Ha így meditálsz, egyszer csak smaragdként sugárzó 
fényt fogsz látni.

E szavakkal a guru egy halom drágakövet szórt a kunyhó egyik sarkába, s felszólította a tanít-
ványt, hogy üljön le eléjük, majd átengedte !t a szemlél!désnek.

Az egykori tolvaj szívvel-lélekkel a meditációnak szentelte magát, s mivel a hite épp olyan nagy 
volt, mint az együgy"sége, szó szerint követte a guru tanácsát, s lám: szarvak kezdtek n!ni a fején! 
Szellemi er!feszítésének e látható jele büszkeséggel és megelégedettséggel töltötte el. Néhány év múl-
va azonban elborzadva fedezte föl, hogy a szarvak továbbra is n!nek, s jelenlegi méretüknél már meg 
sem tud mozdulni anélkül, hogy a kunyhó falába ne ütközzék. Minél többet gondolt erre és töpren-
gett ezen, a helyzet annál rosszabb lett. Így korábbi büszkesége mély csüggedésbe ment át, s amikor 
a guru tizenkét év múlva visszatért és a hogyléte fel!l érdekl!dött, csak panaszkodni tudott szeren-
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csétlen állapotára. A guru erre fölnevetett:
– Ahogy téged szerencsétlenné tett a szarvak puszta elképzelése a fejeden, ugyanúgy teszik 

tönkre a lények saját boldogságukat azzal, hogy hamis elképzelésekhez ragaszkodnak, valóságnak 
tartva azokat. Az élet minden formája és a vágy összes tárgya olyan, mint a felh!k. Ám akinek a tu-
data tiszta és mentes minden káprázattól, azon nem fog sem a születés, sem az élet, sem a halál. Ha 
e világ minden birtokát képes vagy éppoly valótlannak, nemkívánatosnak és terhesnek tekinteni, 
mint a fejedre képzelt szarvakat, szabaddá válsz a halál és újjászületés körforgásából.

Mintha hályog esett volna le a tanítvány szemér!l: ahogy felismerte minden dolog ürességét, 
elt"ntek mohó vágyai, önös kívánságai és hamis elképzelései, s ezzel együtt a szarvak is a fejér!l. 
Szert tett a „sziddhire”, elérte a szentséget, s Guru Nágabódhiként, Nágárdzsuna követ!jeként került 
be a sziddhák történetébe.

Egy másik sziddha, akinek neve Nágárdzsunához kapcsolódik, Vjáli brahman. Nágárdzsunához 
hasonlóan ! is szorgalmas alkimista volt, aki a prima materiát igyekezett megtalálni az életelixír 
(amrita) formájában. Egész vagyonát a költséges kísérletekre pazarolta, mígnem végül képleteket 
tartalmazó könyvecskéjét megcsömörlötten a Gangeszbe dobta, s koldusként távozott terméketlen 
munkája helyszínér!l.

Történt azonban, hogy amikor a folyó mentén lejjebb fekv! városban tartózkodott, egy hetéra 
fürdés közben kihalászta a könyvet a vízb!l és elvitte neki. Ez a fordulat ismét fölcsigázta szenvedé-
lyét, s újból belefogott a kísérletekbe, a hetéra pedig támogatta !t azzal, hogy f!zött rá. Egy napon a 
n! az étel készítése közben tévedésb!l az alkimista vegyületébe cseppentette egy f"szer levét, s láss 
csodát: amit a tudós brahman tizennégy év kemény munkájával nem tudott létrehozni, a legalacso-
nyabb kasztból származó, tudatlan n! keze által beteljesedett!

E történet szimbolikus jellegét nem kell különösebben magyarázni. A természet és az élet leg-
bels!bb lényegét, a halhatatlanság titkát nem lehet száraz intellektuális munkával és önös vágyak-
kal megtalálni, hanem az csak az élet hamisítatlan teljességével való érintkezésben, az intuíció köz-
vetlenségében tárulhat fel.

A történet ezután – nem nélkülözve bizonyos humort – beszámol arról, hogy a brahman, aki 
szemmel láthatóan nem n!tt még fel szellemileg e váratlan szerencséhez, elixírjével a magányba me-
nekült, mert nem akarta senkivel megosztani a titkot, hanem magának akarta azt megtartani. Egy 
hatalmas ingovány közepén meredez!, hozzáférhetetlen szikla csúcsán telepedett le.

Itt üldögélt hát az életelixírrel, saját önzésének foglyaként, miként Fafner, aki az istenekt!l el-
nyert kincse !rzéséhez sárkánnyá változott.

Nágárdzsuna azonban, akit teljesen eltöltött a bódhiszattva eszmény, szerette volna megszerez-
ni az értékes elixír mibenlétére vonatkozó tudást az összes szenved! lény javára. Mágikus képessé-
geinek bevetésével sikerült megtalálnia a remetét, s rábeszélnie titkának átadására.

A történet további részleteinek, melyekben a népi képzel!er! és humor ötvöz!dik misztikus 
jelképekkel és történeti személyiségekre vonatkozó visszaemlékezésekkel, jelen elemzésünk szem-
pontjából nincs jelent!sége. Lényeges azonban, hogy a tibeti kézirat, amelyb!l e történetet merítet-
tem, a kísérleteknél felhasznált egyik legfontosabb összetev!ként említi a higanyt (dngul-csu). Ez a 
tény összefüggést jelez az egyiptomiak és a görögök !si alkímiai hagyományával, mely szerint a hi-
gany szoros kapcsolatban áll a prima materiával.

Aki fölismeri az emberi tudat prima materiáját, az megtalálta a bölcsek kövét: a metafizikai 
ürességet vagy plenum voidot, a világmindenség alapját. Ez a minden formát magában foglaló, te-
remt! üresség (súnjatá) nem szubsztancia, hanem inkább egyfajta elv: el!feltétele mindennek, ami 
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csak létezik, mint ahogy a tér el!feltétele min-
den anyagi dolognak.

Jól szemlélteti ezt a gondolatot a Guru 
Kankanapáról, a nyolcvannégy sziddha egyi-
kér!l szóló történet. Élt egykor India keleti fe-
lén egy király, aki roppant büszke volt a gaz-
dagságára. Egy napon találkozott egy jógival, 
aki így szólt hozzá:

– Ugyan mit ér királyi rangod, ha a világ 
valódi ura a nyomor? Születés, öregség és ha-
lál körforgása követi egymást, akár a fazekas 
korongján. Senki nem tudja, mit hoz számára 
a következ! fordulat. Lehet, hogy egy boldog 
léttartományba emeli fel, de az is el!fordul-
hat, hogy a legmélyebb nyomorba taszítja. Ne 
hagyd, hogy elvakítson pillanatnyi gazdagsá-
god!

A király erre így válaszolt:
– A jelenlegi helyzetemben nem szolgál-

hatom aszkéta köntösben a Dharmát. De ha 
tudnál olyan tanácsot adni nekem, melyet sa-
ját természetemnek és képességeimnek megfe-
lel!en, életem küls!ségeinek megváltoztatása 

nélkül követhetek, kész vagyok azt megfogadni.
A jógi tudta, hogy a király különös el!szeretettel viseltetik a drágakövek iránt, ezért az ural-

kodó e veleszületett hajlamát választotta a meditáció kiindulópontjául és tárgyául. Ilyen módon – a 
tantrikus tanítók által gyakran alkalmazott m"fogással – a bels! er! forrásává változtatott át egy 
gyengeséget:

– Nézegesd a karköt!d gyémántjait, irányítsd rájuk a tudatod és meditálj a következ!képpen: 
a szivárvány minden színében szikráznak, s mégis: e szívemet megörvendeztet! színeknek nincs 
öntermészetük. Maga a tudat a sugárzó drágak!, a páratlan ékk!, mely a dolgokat mulandó valósá-
gukkal felruházza.

A király úgy tett, ahogy a jógi mondta, s miután teljes szívvel e meditációnak szentelte magát, 
tudata oly tisztává és ragyogóvá vált, mint egy makulátlan drágak!.

A király kíséretének felt"nt, hogy uruk milyen különös átalakuláson ment át, s amikor egy na-
pon bepillantottak lakosztályának ajtóhasadékán, azt látták, hogy az uralkodót számtalan mennyei 
lény veszi körül. Ebb!l megértették, hogy sziddhává vált, és kérték az áldását és vezetését. A király 
azonban így szólt:

– Nem a gazdagság tesz engem királlyá, hanem az, amit saját szellemi er!feszítésem révén ér-
tem el. A bels! üdvöm a királyságom.

Ett!l fogva Guru Kankanapának nevezték.
A sziddhák tehát nem varázslók vagy boszorkányok voltak, ahogy ezt néhány európai tudós ér-

telmezi, akik láthatóan nem tudják, hogy a sziddhi célbaérkezettséget, beteljesülést, tökéletességet 
jelent. Ilyen alapon magát a történeti Buddhát is, akit Sziddhártának hívtak, varázslónak kellene 

Kankana, a sziddhakirály



  9     ÖSVÉNY     DHARMA

tekinteni. Joggal lehetne azonban varázsló Krisztus is, akinek számos csodatételt tulajdonítanak.  
Sajátos szokás, hogy buddhista szenteket a lehet! legdurvábban meggyaláznak, miközben ugyan-
azokat a jelenségeket a kereszténységen belül a szentség jeleként magasztalják. Ideje volna a töké-
letességet a kereszténységen kívül is nagyobb tisztelettel illetni. Nem „Gyógyító Buddhákról” kel-
lene például beszélni (a vuduhoz vagy a primitív kultúrák törzsi varázslóihoz hasonlóan), hiszen a 
Buddha az emberi fogyatékosságok nagy orvosa, az Üdvözít!, aki éppé és egésszé tesz. A spirituális 
táncokat sem „ördögtáncként” kellene említeni, hanem mint misztériumjátékot. Ugyanígy a súnjatá 
sem „semmi”, hanem a „dologiság hiánya”; ez minden jelenség és történés !salapja, a plenum void, 
amelyb!l minden teremtmény el!lép.

Ebb!l a néz!pontból válnak érthet!vé azok a kérdések, melyeket a Dígha Nikája egyik 
szuttájában2 tesz föl Kévaddha, aki az istenek világaiba is fölhatol, hogy megtudja a négy elem, a 
föld, víz, t"z és leveg! eredetét. Egyik isten sem tud azonban számára kielégít! magyarázatot ad-
ni, hanem mindegyik továbbküldi !t a mennyei lények egy magasabb csoportjához. Így jut el végül 
Brahmá egébe, ahol a f!istennek is fölteszi a kérdést. Brahmá nem akarja beismerni, hogy ! sem tud-
ja a választ, ehelyett egyre csak saját dics!ít! énekét ismételgeti:

– Én vagyok a nagy Brahmá, az összes isten uralkodója, a Legmagasabb, a Mindenható, istenek 
és emberek vezet!je…

Kévaddha azonban így válaszol:
– Tiszteletreméltó uram! Nem azt kérdeztem, kicsoda méltóságod, hanem hogy hol ér véget a 

négy elem?
Erre Brahmának is be kellett ismernie, hogy nem tudja a választ, s hogy az egyetlen lény, aki 

meg tudná válaszolni e kérdést, az a Buddha, a megvilágosodott. Így Kévaddha visszatér a földre, 
ahonnan elindult, és megkérdezi a Buddhát:

– Hol sz"nik meg teljesen a föld, a víz, a szél és a t"z?
A Buddha így válaszol:
– Szerzetes, ezt a kérdést nem így kell feltenni, hanem ekképpen kell azt megfogalmazni: „Hol 

van az, ahol nincs alapja ezen elemek létezésének?” A válasz pedig a következ!. „Ahol a tudat határ-
talan, és fénye mindent betölt (vinnyánam anidasszanam anantam szabbató pabham), ott a víz, föld, 
t"z és szél sem létezik (éttha ápó csa pathavi tédzsó vájó na gádhati).”

E versben minden valószín"ség szerint a buddhizmus egyik legjelent!sebb filozófiai iskolája, 
a vidnyánaváda eredetét látjuk, mely nem tagadta ugyan a súnjatá legmagasabb elvét, ám ragaszko-
dott ahhoz, hogy gyakorlati jelent!ségét tekintve a tudatosság az emberi tapasztalás végs! foka, s 
ezért ez a legfontosabb tényez! valamennyi él!lény számára. Ugyanezt képviselték a vidnyávádinok 
utódainak tekinthet! jógácsárinok is, akik e filozófiát a gyakorlatba is átültették, így hozván létre 
a tantrizmus néven ismertté vált hatalmas építményt. Utóbbi mindazonáltal a sziddhák m"ködése 
révén nyerte el teljes formáját.

Volt ugyanakkor a sziddháknak egy másik fontos szerepe is: !k használtak el!ször paradoxo-
nokat abból a célból, hogy villanásszer"en megvilágítsák az élet megragadhatatlan természetét. Eh-
hez átfordították egymásba a legalacsonyabbat és a legmagasabbat, a logikát a logika megdöntésére 
használták, az emberi értelmet racionálisan és ismeretelméletileg egyaránt megoldhatatlan helyze-
tekbe hozták, és úgy mutatták fel a valóságot, mint amely kívül áll az egyenesvonalú logikán és a ok-

2  Lábjegyzet: Kévatta Szutta, Dígha nikája 11. Magyar nyelven Koltai László fordításában olvasható a kö-
vetkez! internetes oldalon: http://a-buddha-ujja.wikidot.com/szutta:dn-11-kl – A ford.
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sági gondolkodáson. A paradoxonok használata azonban soha nem történt meggondolatlanul, s nem 
bízták azt a véletlenre sem, hanem csupán a dolgok valódi természetét villanásszer"en fölfed!, meg-
lep! helyzetekre mutattak rá segítségükkel. Ha összezavarjuk az értelmet és kilökjük azt gondolko-
dásának megszokott vágányairól, egy váratlan eseményben vagy helyzetben képes lehet fölismerni 
a valóságot. Ez volt tulajdonképpen a csan és a zen kezdete, s a szent iratokból feltárt bizonyítékok 
alapján arra következtethetünk, hogy történelmi kapcsolat van a sziddha-hagyomány és a ma zen 
buddhizmusnak nevezett irányzat között. Ennek alátámasztására szeretnék elmesélni egy jellegze-
tes sziddha-legendát és annak zen írásokban található párját D. T. Suzuki átadásában.

Nézzük el!ször a tibeti változatot:
Volt egyszer egy vadász, akit Savarinak hívtak. Nagyon büszke volt az erejére és célzási pontos-

ságára. Egyetlen foglalatossága az állatok vadászása és megölése volt, ily módon egész élete egyetlen 
mer! b"nné vált.

Egy napon, amikor vadászaton volt, meglátott a távolban egy idegent – szemmel láthatóan egy 
másik vadászt –, amint felé közeledett. „Ki merészel az én területemen vadászni?” – gondolta hara-
gosan, ám ahogy az idegen a közelébe ért, látta, hogy az nemcsak ugyanolyan magas és er!s, mint !, 
hanem – s ez mérhetetlenül meglepte – szakasztott úgy is nézett ki.

– Ki vagy te? – kérdezte Savari szigorúan.
– Vadász vagyok – válaszolta az idegen nyugodtan.
– Mi a neved?
– Savari.

– Hogy lehet az? – kiáltotta a vadász cso-
dálkozva. – Engem is Savarinak hívnak. Hon-
nan a csudából jöttél?

– Egy távoli vidékr!l – válaszolt az idegen 
kitér!en.

Savarinak ismét föléledt az önbizalma.
– Le tudsz-e teríteni egyetlen nyíllal egy-

nél több gazellát?
– Háromszázat ejtek el egyetlen lövéssel 

– válaszolta az idegen.
Ez Savari számára túlzott kérkedés-

nek t"nt, s h!n kívánta, bárcsak alkalma 
nyílna leleplezni az idegen nevetséges állítá-
sát. Az idegen azonban nem volt más, mint 
Avalókitésvara bódhiszattva, aki Savari iránti 
együttérzésb!l öltötte magára ezt az alakot. 
Nem esett hát nehezére mágikus erejével rög-
tön egy ötszáz gazellából álló csordát is el!te-
remteni. Savari rettenetesen megörült, ami-
kor meglátta a gazellákat el!lépni a közeli er-
d!b!l, és diadalmas mosollyal kérdezte:

– No, vajon átlövi-e a nyilad mindezeket 
a gazellákat?

– Keresztül fog menni mind az ötszázon – 
Savaripa, a vadász
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válaszolta az idegen, mintha ez lett volna a világ legegyszer"bb dolga.
Erre föl Savari azt javasolta:
– L!jj úgy, hogy a nyilad elmenjen négyszáz gazella mellett és csak százat találjon el!
Az idegen a legnagyobb könnyedséggel hajtotta végre ezt a csodát, ám Savari számára oly kísér-

tetiesnek t"nt ez az egész, hogy kételkedni kezdett a történtek valóságosságában.
– Menj, s hozz ide egyet az elejtett gazellák közül, ha kétségeid vannak! – mondta az idegen, és 

Savari így is tett.
De jaj! Ahogy megpróbálta fölemelni az egyik gazellatetemet, olyan nehéznek találta, hogy meg 

sem tudta mozdítani.
– Mi van? Nagy vadász akarsz lenni, s még egy gazellatetemet sem tudsz megemelni? – nevetett 

az idegen, és Savari erre már nem tudott mit mondani. Büszkesége megtört, és az idegen lába elé bo-
rult, kérve !t, hogy legyen a tanítója.

Avalókitésvara beleegyezett, és így szólt:
– Ha ezt a mágikus íjászmesterséget el akarod sajátítani, el!ször belül meg kell tisztulnod. Egy 

hónapon keresztül tartózkodj a húsevést!l, s helyette meditálj a minden él!lény iránti szereteten és 
együttérzésen! Ha megtetted, visszatérek, s beavatlak e m"vészet titkaiba.

Savari lelkiismeretesen követte tanítója szavait. Amikor a guru egy hónap múlva visszatért, 
Savariban nagy bels! átalakulás ment végbe, noha ! maga még nem tudott err!l. Kérte a gurutól az 
ígért beavatást a titkos íjászmesterségbe. Ekkor a guru egy mágikus ábrát (mandalát) rajzolt a földre, 
virágokkal díszítette azt fel, s megparancsolta Savarinak és a feleségének, hogy figyelmesen szemlél-
jék azt. Miután a két tanítvány egy álló hónapig teljes odaadással meditált, képessé váltak osztatlan 
figyelmüket a mandalára irányítani, s láss csodát: azon a helyen, ahol a mandala fel volt rajzolva, a 
talaj átlátszóvá vált, s !k lepillanthattak a föld mélyére. Ekkor azonban a föld belsejéb!l füst csapott 
föl és lángnyelvek törtek el!, miközben fájdalmas jajkiáltások hatoltak el a fülükig.

– Mit láttok? – kérdezte a guru.
A vadász és a felesége válaszolni sem tudtak az ijedtségt!l. Aztán ahogy kicsit szétoszlott a füst, 

megpillantották a nyolc nagy poklot és a számtalan ott tartózkodó emberi lény kínszenvedéseit.
– Mit láttok? – kérdezte ismét a guru.
S ahogy jobban odanéztek, fölismertek két, fájdalomtól eltorzult arcot az elkínzott lények tö-

megében.
– Mit láttok? – kérdezte a guru immár harmadszor.
Erre hirtelen megvilágosodott számukra a történet egész jelentése, és szinte egyszerre kiáltot-

tak:
– Mi magunk vagyunk azok!
A guru lába elé vetették magukat, s immár teljesen megfeledkezve az íjászmesterségbe való be-

avatásról, kérlelni kezdték !t, hogy mutassa meg nekik a megváltáshoz vezet! utat.
Miután Savari továbbra is odaadással meditált, s teljesen eltöltötte a minden lény iránti szeretet 

és együttérzés, a nyolcvannégy sziddha egyikévé vált.
Érdekes és tanulságos viszontlátni e történet f! vonásait a zen buddhizmus köntösében, aho-

gyan az Suzuki Csuan-teng Lu írásából készített fordításában megjelenik.
Si-kung vadász volt, miel!tt Ma-cu zen szerzetessé szentelte volna. Vadászként minden buddhis-

ta szerzetest gy"lölt, mert azok ellenezték a foglalkozását. Egy napon, amikor egy gazellát üldözött, 
Ma-cu kunyhója el!tt haladt el. Ma-cu kilépett a kunyhóból, s üdvözölte. Si-kung megkérdezte t!le:

– Láttál elfutni egy gazellát az ajtód el!tt?
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– Ki vagy te? – kérdezte a mester.
– Vadász vagyok.
– Hány állatot tudsz megölni egy nyíllö-

véssel?
– Minden egyes lövéssel egy állatot.
– Akkor te nem is vagy vadász! – mond-

ta Ma-cu.
– Miért, te mennyit tudsz egy nyílvessz!-

vel leteríteni? – kérdezte a vadász.
– Egy egész csordát.
– Miért ölnél meg egyetlen nyíllövéssel 

egy egész csordát? Azok is csak él!lények.
– Ha ilyen sokat tudsz, miért nem lövöd 

le magad?
– Nem tudom, hogyan kezdjek hozzá.
– Ez a fickó – kiáltott fel hirtelen Ma-cu 

–, ma véget vetett minden tudatlanságának és 
ártalmas szenvedélyének!

Erre Si-kung, a vadász összetörte az íját 
és a nyilait, és Ma-cu tanítványává lett.

Amikor maga is zen mesterré vált, állan-
dóan lövésre készen tartott egy íjat és egy nyi-
lat, és ezzel fenyegette a szerzeteseit, ha azok 
kérdéssel közeledtek felé.

Egyszer Szan-pinget is megfenyegette ilyen módon. Si-kung így kiáltott:
– Óvakodj a nyíltól!
Szan-ping erre mellét fölfedve így szólt:
– Íme a nyíl, amely megöl, de vajon hol van az a nyíl, amely képes feltámasztani?
Si-kung erre háromszor megpengette az íj húrját. Szan-ping meghajolt, mire Si-kung így szólt:
– Az elmúlt harminc évben egy íjat használtam két nyíllal, ma azonban sikerült egy bölcs em-

bernek csak a felét lel!nöm.
E szavakkal Si-kung másodszor is széttörte az íját és a nyilait, és soha többé nem használta azo-

kat.
Ebb!l az elbeszélésb!l láthatjuk, hogy a paradoxonok teljesen új szinteken kerülnek alkalma-

zásra. Logikai következtetések egész sorának váratlan és hirtelen átugrásával járnak, ilyen módon 
juttatva kifejezésre a spirituális megértés, illetve a hirtelen megvilágosodás közvetlenségét. A para-
doxonok tehát nemcsak zavarba ejt! vagy csodába ill! helyzetekkel szembesítik az értelmet, hanem 
olyan tartalmakkal, melyek els! pillantásra látszólag kikapcsolják a logikát, mivel eredményüket 
tekintve átugorják a lépcs!zetesen építkez! logika több fokát, és így „paradoxként” jelennek meg.

Ez a módszer tökéletesen összhangban van a legkorábbi buddhista tanításokkal. A 
Paticcsaszamuppádát például korántsem mindig a szokásos tizenkét láncszemmel tanították. A páli 
szövegek gyakran több láncszemet is kihagynak, rámutatva ezzel arra, hogy a láncolat bármely ösz-
szetev!jét bármely másik követheti, s a lépésenkénti következtetéseken alapuló logika csupán a gon-
dolkodási folyamatot támogató eszköz, de nem természeti törvény.

Mínapa (szkr.: Matszjéndranáth), az indiai Jónás
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Egy másik különös párhuzam – ezúttal egy jóval korábbi forrásból, nevezetesen a zsidó-keresz-
tény vagy iszlám hagyományból  Mínapa története, melyet nyilvánvalóan Jónás és a cethal bibliai 
legendájából kölcsönöztek. Mindkett!jüket egy nagy hal nyeli el, melyet kés!bb kihalásznak, és föl-
vágva megtalálják benne a még él! embert. A buddhista változatban a hal leúszik a tengerfenékre, és 
elrejt!zik a tenger uralkodójának palotája alatt. Ezáltal Mínapa fültanúja lesz azoknak a titkos taní-
tásoknak, amelyekben valamelyik istenség vagy bódhiszattva részesíti a tenger istenét. Miután kisza-
badítják a hal gyomrából, el!ugrik, s visszaemlékezve a kihallgatott tanításra szentté válik.

A jelenet képi ábrázolásán engem csodálatba ejt, hogy az alkalmazott stílus nem csupán a 
tankákon és falfestményeken megszokott klasszikus tibeti stílustól különbözik teljesen, hanem  a 
gyors mozgásra utalva  merész perspektivikus rövidítéseket alkalmaz. Emellett jellegzetesen indiai 
vonásokat is találunk a képen, amint ez a legtöbb, ebbe a sorozatba tartozó korai tibeti k!metszeten 
megfigyelhet!. Mindez azt mutatja, hogy meglehet!sen régi hagyománnyal van dolgunk, s ezeket 
a k!táblákat már jóval azt megel!z!en összegy"jtötték, mint hogy a kolostor udvarán beépítették, 
majd a kés!bbi nemzedékek átfestették volna !ket.

Mínapa sziddha nevét  mint akit kés!bb fedeztek föl  talán logikus lett volna kihagyni, hogy 
meglegyen a nyolcvannégy, amely Indiában bizonyára éppoly szokásos szám, mint nálunk a tucat, 
a száz vagy az ezer. Történetiségét bizonyítja azonban az a tény, hogy Matszjéndranáth néven India-
szerte jól ismert sziddháról van szó, aki egy másik, szintén közkedvelt indiai szenttel, Góraraksával 
is szoros kapcsolatban állt. A barlangok, ahol e szentek éltek, mind a mai napig jó állapotban vannak 
és zarándoklatok kedvelt célpontjai (e sorok írója is fölkereste ezeket).

A számos sziddha által végrehajtott csodák mindazonáltal sem a szellemi megvalósítás jelének, 
sem pedig a tanítások összegz! felmutatásának nem tekinthet!k, jóllehet hosszabb-rövidebb érteke-
zésekben olykor így ábrázolják ezeket. Abból, amit a sziddhák írásban lefektetettek, sok minden elve-
szett, s gyakorlatilag csak az maradt meg, amit az Apabramsza vagy a tibeti fordítások meg!riztek.

A sziddhák voltak az els!k, akik koruk népi nyelvén írtak a  kizárólag a tudósok és papság által 
értett  szanszkrit helyett. #k teremtették meg azt az emberközeli írásbeliséget, amelyb!l kés!bb a 
mai hindi, bengáli stb. nyelvek kifejl!dtek. M"vük ezért is messzire mutató jelent!séggel bír, és nem 
kizárt, hogy egy napon további sziddhákat fedeznek föl a régi bengáli irodalomban.

Az Anirvánhoz3  hasonló emberek  napjaink e mélyen vallásos tudósáról Lizelle Raimond, a 

3  „A modern India intellektuális szinten egy filozófikus vallást követ, amely nagyrészt a szánkhjából [a va-
lóság elemeinek ismeretén alapuló !si tanítás] és némi védántából tev!dik össze.” (Anirvan, in Lizelle Raimond: 
To live within, Penguin Metaphysical Library, 51. old.) „Amikor visszatekintünk a kezdetekre” – folytat-
ja a szerz! az 53. oldalon –, „azért tesszük ezt, mert megmutatják, hogyan nyomták el szó szerint a 
független gondolkodást Indiában a védikus kor óta. Titokban azonban ez mégis hatalmas »földalat-
ti áramlattá« vált, olyan er!vé, amely megtermékenyít minket”  s amely magát a buddhizmust is 
inspirálta.

„A népszer" vallási irányzatok tantrikus formáit védikus háttéren szántszándékkal figyelmen 
kívül hagyják, és az Európában és Amerikában Védántát tanító hindu szerzetesek hallgatnak ezek-
r!l.” (52. old.) „Kétfajta tapaszja [önként vállalt fegyelem, amely intuícióhoz vagy inspirációhoz juttat] 
létezik: az egyiknél mindenre igent mondunk – ez a tantra, a másiknál mindenre nemet mondunk – 
ez a Védánta. A valódi keres!, aki igent mond, született költ!, mivel megvan az a hajlama, hogy min-
dent magasztos gondolattá, emelkedett nyelvre fordítson le. Költészete átveszi a transzmutáció – az 
átváltozás – tudományának szerepét.” (91. old.)

„Ami a sziddhák kultuszából a buddhizmusban és az iszlámban napjainkig fennmaradt, har-
monikus egésszé formálódott, melynek segítségével a báúlok [egy Vajsnava-szahadzsija szekta] az 
eksztatikus szereteten keresztül kapcsolatba kerülnek az abszolútummal.” (244. old.) #k „tisztán a 
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világhír" svájci írón! írt részletesen  mutat-
ják, hogy a sziddhák tanítása még nem halt 
ki. Szvámi Muktánanda is, akinek buddhis-
ták és hinduk egyaránt a dicséretét zengik, a 
sziddhák utódjaként határozza meg magát.

Noha e mesterek a legkülönböz!bb má-
gikus tudományokkal, csodatév! képességek-
kel és er!kkel rendelkeztek, melyekre kitar-
tó meditációs gyakorlással és odaadással tet-
tek szert, mindegyik történet világossá teszi, 
hogy annak számára, aki a megvilágosodást 
elérte, az összes úgynevezett sziddhi vagy ter-
mészetfeletti képesség elveszíti az értékét. Egy 
tökéletesen megvilágosodott embernek nincs 
szüksége többé arra, hogy a természeti törvé-
nyekkel szembeni fölényét bizonyítsa, mivel 
fölismerte e törvények szükségességét, s tud-
ja, hogy a megszabadulás nem ezek kiküsz-
öbölésében, hanem inkább a megértésükben 
áll. A nirvána nem örök üdv vagy a világból 
való menekülés, hanem – Lobszang Lalungpa 
szavaival – a szanszára teljes megértése. Ez a 
sziddhákról szóló számos történetben megje-
lenik. Beteljesedésük nem abban állt, hogy csodákat hajtottak végre, hanem éppen ellenkez!leg: 
a csodáktól és a mágiától való bels! eloldódásukban és egy magasabb beteljesültség – nevezetesen 
a legmagasabb megszabadulás és megvilágosodás – fölmutatásában. Jól láthatjuk ezt a következ!, 
Khadgapa sziddha (szanszkritul Khadga, azaz „Kard sziddha”) történetér!l szóló elbeszélésben.

Volt egyszer egy rabló, aki egy jógival találkozván megkérdezte t!le, hogyan válhatna legy!z-
hetetlenné. A jógi így válaszolt:

– Van egy sztúpa nem messze Benáreszt!l. Menj oda, s három hétig körözzél e szentély körül, 
mely Avalókitésvara szobrát rejti; közben folyamatosan recitáld a mantrát és végezd a meditációs 
gyakorlatot, amit adok neked. Ha mindezt teljes odaadással és megszakítatlan összpontosítással vég-
zed, anélkül, hogy a tudatod elterel!dne, a harmadik hét végén a sztúpa nyílásából el!bújik majd egy 
halálos fekete kígyó. Ezt azonnal meg kell ragadnod a nyakánál fogva, különben megöl. Ha azonban 
lelkiismeretesen végezted a meditációs gyakorlatodat, a kígyó nem fog ártani neked, és szert teszel 
a legy!zhetetlenség mágikus erejére.

A rabló megköszönte a jóginak az útmutatást, és annak meghagyása szerint cselekedett. Szív-
vel-lélekkel az el!írt gyakorlatoknak szentelte magát, és amikor a rettegett kígyó végre kidugta a fe-
jét a sztúpa nyílásán, megragadta közvetlenül a feje alatt, s láss csodát: a bölcsesség legy!zhetetlen 
kardját tartotta a kezében!

Nem kellett többé mágikus er!ket alkalmaznia, mivel szentté vált. Ett!l kezdve Khadgapa 
sziddhának, „a kard mesterének” nevezték.

buddhizmus !si, nem beilleszked! iskoláinak eredményei”. (244. old.)

Khadgapa, a kard mestere
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Hasonló tanulságokkal szolgál Máhipa 
története is. # foglalkozása szerint birkózó 
volt, s az a becsvágy hajtotta, hogy a világ leg-
er!sebb emberévé váljon. Fölkeresett egy jó-
git, hogy megtudja, miként valósíthatja meg 
célját. A jógi így szólt:

– Meditálj a tér végtelenségén. Ha ezt 
megvalósítod és eggyé válsz a végtelen térrel, 
legy!zhetetlen leszel.

A birkózó szó szerint követte e tanácsot, 
s a tudata nemsokára oly tágassá vált, mint a 
tér. Ett!l a pillanattól kezdve azonban senki 
sem létezett többé, akivel megküzdhetett vol-
na. # maga lett a mindenség, és semmi sem 
állhatott az útjába. Szentté vált, s ett!l kezd-
ve Máhipa sziddhaként ismerték.4 A csodaté-
v! er!k és mágikus képességek azonban nem 
mindenkit jutattak el a megszabaduláshoz.  

4  Ennek a történetnek is létezik egy zen megfelel!je:
Élt a Meidzsi korszak (1868–1912) elején egy jól ismert birkózó, O-nami, akinek a neve „Nagy 

Hullámokat” jelent.
O-nami roppant er!s volt, s kiválóan ismerte a birkózás minden fortélyát. Az edz!teremben 

még a mesterét is legy!zte, a nyilvános mérk!zéseken azonban olyan félénk volt, hogy a saját tanít-
ványai is földhöz vágták. Úgy érezte, hogy egy zen mesterhez kell fordulnia segítségért. Hakudzsu 
vándortanító éppen egy közeli templomban id!zött, így hát O-nami elment hozzá, s elpanaszolta 
neki a bánatát.

– A neved Nagy Hullámok – mondta neki a mester. – Maradj a templomban éjszakára, s kép-
zeld el, hogy te vagy a hullámverés. Nem a szorongó birkózó vagy többé, hanem hatalmas, mindent 
elsöpr! hullámok, melyek bármit elnyelnek, ami az útjukba kerül. Ha így teszel, te leszel az ország 
legnagyobb birkózója.

E szavakkal a mester nyugovóra tért. O-nami leült meditálni, s megpróbálta hullámok formá-
jában elképzelni magát. A legkülönböz!bb dolgokra gondolt. Lassanként mindinkább eggyé vált a 
hullámzás érzetével. Az éjszaka el!rehaladtával a hullámok egyre n!ttek. Elsöpörték a virágokat a 
vázákban, még az oltáron ül! Buddhát is elöntötték. Hajnalra az egész templom nem volt más, mint 
egy hatalmas óceán apálya és dagálya.

Amikor megvirradt, a mester még mindig meditációs ülésben találta O-namit, halvány mosoly-
lyal az ajkán. Megveregette a birkózó vállát.

– Most már semmi sem háborgathat. Magad vagy a hullámok. Mindent el fogsz söpörni az utad-
ból.

O-nami még aznap ringbe szállt és gy!zött. Ezt követ!en senki sem volt képes többé legy!zni 
!t Japánban.

A történet forrása a www.ashidakim.com/zenkoans internetes oldalon található koan-
gy"jtemény, mely részben egy Mudzsu nevezet", 13. századi japán zen mester Saszeki-su (K! és ho-
mok gy"jteménye) cím" könyvéb!l, részben pedig olyan anekdotákból merített, amelyeket a 20. szá-
zad fordulóján tettek közzé zen szerzetesek különböz! könyvekben. – A ford.

Máhipa, a legnagyobb
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A Nagpo Csöpáról5 szóló elbeszélés világossá 
teszi, hogy a mágikus er!k megszerzése épp-
úgy jelenthet veszélyt is, mert eltávolíthat 
bennünket a valódi célunktól. A mágikus er!k 
olyanok, mint a szeder, amelyet vándorlás köz-
ben az út menti bokrokról szedhetünk, anél-
kül azonban, hogy letérnénk az ösvényünk-
r!l.

Nagpo Csöpát rendszerint díszerny!vel 
ábrázolják, ahogy aláereszkedik az égb!l, mi-
közben egyidej"leg egy boszorkányon lova-
gol. Az erny! az er!it tanúsítja, a boszorkány 
ugyanakkor arra utal, hogy még mindig kísér-
téseknek van kitéve. Így például a hagyomány 
szerint egyszer a vízen járt, miközben átfutott 
a fején a gondolat: „Odanézz, járni tudok a ví-
zen, micsoda képességeim vannak!” Ebben a 
pillanatban elsüllyedt, s meg is fulladt volna, 
ha az utolsó pillanatban guruja meg nem men-
ti.

Amikor a guruja haldoklott, az minden-
nek ellenére megadta tanítványának az esélyt, 
hogy megmenthesse az életét: megengedte ne-
ki, hogy elrepüljön a Himalájához, s elhozza neki az életment! füvet, amely csak ebben a magasság-
ban n!. Nagpo Csöpa azonnal el is repült a megadott helyre, megtalálta a gyógyfüvet, s éppen vissza 
akart térni, amikor sírást és jajveszékelést hallott, mintha valaki a legnagyobb szorongattatásban 
lenne. Ekkor úrrá lett rajta a részvét: repülése céljáról megfeledkezve leereszkedett arra a helyre, 
ahonnan a sírás-rívást hallotta, s odaadta a guruja számára gy"jtött értékes orvosságot. Alighogy 
így tett, észrevette, hogy egy boszorkány csalta lépre, aki emberi alakot öltött, hogy megakadályoz-
za guruja életének a megmentését. Végül Nagpo Csöpa visszatért a Himalájához, de ekkor már kés! 
volt, a guru meghalt, miel!tt visszaért volna.

E legenda rámutat arra, hogy az együttérzés bölcsesség nélkül éppoly katasztrofális következ-
ményekkel jár, mint a bölcsesség együttérzés nélkül. Ezért szerepel Drölma vagy Tárá ábrázolásain 
mindig egy bölcsességszem is az adásra nyújtott tenyéren, hiszen a bölcsesség nélküli adás – a szán-
dékunkban álló nemes cél ellenére – szerencsétlenséghez vezethet. Ha adunk, ezt ne csak nyitott 
szívvel, de nyitott szemmel is tegyük.

A sziddhák történetei tehát értékes igazságokat tartalmaznak, s helyesen értve nem tekinthet-
jük ezeket többé varázslókról szóló meséknek, hanem úgy kell !ket kezelnünk, mint a buddhista iro-
dalomhoz és ikonográfiához történt értékes hozzájárulásokat. E néhány példa elég lehet arra, hogy 
meggy!zze a jöv! történészeit és mindazokat, akik a buddhista irodalomban többet látnak, mint 
pusztán akadémikus tanulmányok tárgyát.

5   Szanszkrit neve Krisnácsárja vagy Kánhapa. A szerk.

Krisnácsárja (tib. Nagpo Csöpa), a sötét sziddha
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LÍRA

Kávjamitra Maróti György

Hatszor tizenhét szótag

A szeptemberi
csíp!s hidegben árva
maradt ez az ág.
Ha önmagadba 
nézve ürességre lelsz, a
Buddhát láthatod.
Összezárt tenyér.
Belül világmindenség,
nyisd szét és üres.
A nagy mester –
ha a Buddhát kérdik t!le –
f"csomóra hág.
Égbe nyúló ujj:
min! jelet írsz te fa
föl a magasba?
Szóba nyíltam, mert
jaj hol vagyok attól én,
hogy hallgassak?

Japán versek
Kosztolányi Dezs! fordításában

Ishikawa Takuboku

TÉKOZLÓ FIÚ

Mint gyermek, hogyha visszatért
a faluba, hová való
és aluszik a duzzadó
párnákon, így jött vissza mostan
a hó.

Okura

ÉLET

Nevezd meg,
mihez hasonlít a Vég és a Kezdet?
Mint, amikor kis csónakon sok ezrek
az óceánra kieveznek
s nem jönnek vissza, mert mind belevesznek.

Hitoshi

MULANDÓSÁG

Minden m"vünk a semmiségbe téved,
akár a csónak, hullámtól dobálva.
Csöndes halálé lesz a hangos élet.
Mi marad itten? Egy árnyéknak álma.
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Guchi Buson

MÚLT

Mult.
Lassú napok begyüjtött gabonarendje,
mely egy pajtába hullt…

Saigy# Hoshi

ÁLOM

Én jól tudom, hogy itt minden csaló
s ami valónak látszik, nem való.
Ha igy találom,
mért higgyem el,
hogy az álom az álom?

Ki no Tomonori

CSERESZNYEFA

Virágzott a cseresznyefa,
hollófekete volt hajam,
táncoltam gondtalan.
Virágzott a cseresznyefa,
de a hajam már szürke lett,
csak a virágok fénylenek.
Virágzik a cseresznyefa
ma is, amíg a szem elér
és a hajam fehér.

Kaibara Ekiken

MÚLT

A mult, a mult
a porba hullt.
Mint röpke éj, oly gyorsan elhaladt.
Jaj, mit álmodtam nyolcvan év alatt.

Matsuo Bash#

TÜCSÖK

Dalolva halt meg. Mit hagyott itt?
Egy aszu, vézna tetemet,
mit a futó por betemet.

Matsuo Bash#

TÉL

Bús, téli fészek.
Várj, majd kizöldülsz s fölvernek dalukkal
a víg zenészek.

Ariwira no Narihira

TAVASZ

Tavasz ragyog.
Már olvadoz a hó a tornyokon
s a csermelyek lármája mormolón,
vigan gagyog.
Tavasz ragyog.
Kibuggyan a könny, mely a csalogány
szemébe a bús, téli éjszakán
beléfagyott.
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KÖZÖSSÉG

NINCS SZÜKSÉG SZÜNETRE

Interjú Je! Shore zen mesterrel

Jeff Shore a kiotói T$fuku-dzsi rinzai zen kolostor világiakért és külföldiekért felel!s mestere, a 
Hanazono Egyetem oktatója.1 Az elmúlt év augusztusában a magyarországi Egy Csepp Szangha szer-
vezésében vezetett elvonulást Nagykovácsiban, ekkor adott interjút lapunknak is. A városi környe-
zetben végzett laikus gyakorlásról és a gyakorló közösség, a Szangha szerepér!l kérdeztük.

– A zen azt tanítja, hogy összpontosítsunk mindig arra, amit éppen csinálunk. Sunrjú Szuzuki azt 
mondja: „Amikor csinálsz valamit, teljesen égesd el magad, mint a jó t"z”. Ez világosan hangzik, de néha 
úgy t"nik, a városi életben lehetetlen megvalósítani. Az irodai munkában például egyszerre több dologra 
kell odafigyelni: a számítógépen több ablak van megnyitva, csörög a telefon, e-maileket kapunk. De ha kilé-
pünk az irodából, sem sokkal jobb a helyzet; folyamatosan figyelemfelkelt! képi és írásbeli információkkal, 
reklámokkal bombáznak bennünket.

– Egy japán egyetem f!állású oktatójaként jól ismerem ezt az élethelyzetet. Ráadásul minden 
adminisztrációt japánul kell végeznem, ami még mindig nehézkesebben megy nekem, mint a helyi 
professzoroknak.

Az elvonulásokon való részvétel jó kezdet lehet e probléma kezeléséhez. A szessinen 2 nincsenek 
e-mailek, nincs skype, jó esetben még a mobiltelefonját sem hozza magával az ember. Az elvonulá-
son bizonyos értelemben elhagyjuk a világot, és valóban belevetjük magunkat a gyakorlásba. Persze 
nem élhetünk állandóan így, hiszen tör!dnünk kell a családunkkal és a munkánkkal. Ugyanakkor 
aki komolyan gondolja a gyakorlást, azt arra biztatnám, hogy az éves – mondjuk egy hónapnyi – 
szabadságából fordítson legalább két hetet az intenzív gyakorlásra. Ez nem sok, de valami. Bár ami 
azt illeti, a kolostori életet él! a szerzetesek is csak átlagosan hét hetet töltenek az évb!l szessinen.  
Ez azt jelenti, hogy az év negyvenöt hetében nem végeznek intenzív gyakorlást.

– De hogyan tudjuk a szessinen elért összeszedettséget átvinni a hétköznapi életbe?
– Éppen ez jelenti az igazi feladatot. Az elvonulásról hazatérve ránk zuhannak az id!legesen 

magunk mögött hagyott hétköznapok. A világiak számára ez kezdetben hatalmas kihívás. A szessin 
után még napokig vagy akár hetekig is érezhet! a fókusz – ez egyént!l függ. A veszély abban áll, ha 
ragaszkodni kezdünk ehhez. Ehelyett ugyanúgy bele kellene vetnünk magunkat a munkába, mint 
ahogyan a szessinen a gyakorlásba. Ez kezdetben nehezünkre esik, gyakorlást igényel, de igenis lehet-
séges és szükséges is a megvalósítása.

Ha a keres! tudat3 valóban nyugvópontra jut, nem számít, mennyire elfoglalt az ember, mert ez 

1   Jeff Shore honlapja: www.beingwithoutself.org
2   Intenzív elvonulás. – A szerk.
3  A zenben a keres! tudat nem a nyitott, helyes er!feszítésre kész hozzáállást jelenti, hanem a tudat nyug-

talanságából fakadó örökös elégedetlenséget és az ett!l való állandó menekülést.
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nem zavarja többé. Egyszer"en csak teszi a dolgát. Csak ha ragaszkodni kezdünk valamihez, akkor 
válik problémává. Ilyenkor így gondolkodunk: „Meg akarom !rizni ezt a nyugodt tudatot. Szünetet 
kell tartanom!” Valójában nincs szükség szünetre. A nyugalom mélysége természetesen válaszol az 
elfoglaltságra. Ha nem történik semmi, ez a tökéletesen békés nyugalom határtalan és sima. Aztán 
ha bekerülünk a hétköznapi élet kihívásai, az e-mailek és a csörg! telefonok közé, elkezd mélyülni. 
Mindig van még tér a mélyülésére: sohasem lehetünk annyira elfoglaltak, hogy megtelne. Lehet, 
hogy furcsán hangzik, de én tulajdonképpen élvezem, ha nagyon elfoglalt vagyok.

– Néha az ember úgy érzi, hogy a kolostori élet könnyebb lehet, mint a világi.
– Igen, bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy jóval könnyebb. A kolostorban az ember ker-

tészkedik, meditál; néha el!fordul ugyan, hogy sietni kell egyik helyr!l a másikra, mégis sokkal 
egyszer"bb életforma ez. Természetesen tudatosan formálták ilyenné. Nehéz, kihívásokkal teli, de 
fókuszált élet. Éppen ez az egyik nagy érdeme.

– Gondolja, hogy egyes foglalkozások vagy tevékenységek jobban összeegyeztethet!k a buddhista gya-
korlás szellemével, mint mások? Például a kertészkedés vagy a m"vészi tevékenység alkalmasabb-e erre, 
mint egy banki állás, vagy mint menedzsernek lenni egy multinacionális vállalatnál? Vagy értelmetlen 
ilyen megkülönböztetéseket tenni?

– Nos, azt például semmi esetre sem javasolnám, hogy az ember abból éljen, hogy fegyvereket 
ad el Afganisztánnak. A buddhista el!írások pontosan megfogalmazzák, milyen elveket kell követ-
nünk a helyes megélhetéshez.

De vegyünk egy egyszer" példát, mondjuk egy buszvezet!t. Felszínesen azt gondolhatnánk, ez 
nem valami értékes munka. De vajon valóban látjuk-e, mennyi jót tesz egy buszvezet!, aki higgadt, 
mégis éber, jól vezeti a járm"vet, és szép napot kíván a leszállóknak? Mennyivel ér ez kevesebbet, 
mint egy ország elnökének vagy épp zen mesternek lenni? Vagy vegyük egy bank igazgatóját. Ebben 
a pozícióban is lehet a buddhista elveknek megfelel!en tevékenykedni, a legtöbbet hozva ki a lehet!-
ségekb!l. Másfel!l egyetemi professzorként sem feltétlenül tud az ember a buddhista elvekkel teljes 
összhangban eljárni. Az évek alatt megtanultam, hogy az egyetem is üzlet. Nagy a nyomás az egye-
temeken: nem mindegy, mit kapnak a diákok a pénzükért, s milyen elhelyezkedési esélyeik lesznek 
a diploma megszerzése után. Ez a nyomás az én munkámat is befolyásolja. Azt gondolhatnánk, hogy 
ha valaki tanárnak megy, az jobb, mintha bankár lenne. Valójában azonban szinte minden munka 
végezhet! dharmikus tevékenységként, ha az ember beleadja magát.

Fontos, hogy megtaláljuk azt a munkát, ami a leginkább megfelel a képességeinknek. Nem min-
denki alkalmas például tanításra, de kiváló buszvezet! válhat bel!le.

– A zenben a hangsúly az ül!meditáción van, ugyanakkor gyakran említi el!adásaiban az egészséges 
és teljes élet fontosságát. Melyek ennek a legfontosabb elemei?

– Alapvet! buddhista tanítás, hogy a gyakorlásnak a test, a beszéd és a tudat gyakorlásának, 
vagyis átfogónak és teljesnek kell lennie. Más szóval, a gyakorlás nemcsak a gondolkodásunkra vo-
natkozik, hanem arra is, ahogyan járunk, ahogyan másokkal beszélünk vagy épp újságot olvasunk. 
A korai buddhizmusban ezt nagyon egyszer"en fogalmazták meg: az a helyes életmód, amely a végs! 
megszabadulás, a nirvána irányába visz. Ami a vágyakat, a káprázatot és a nyugtalanságot er!síti, az 
helytelen. Ez a válasz túl általánosnak t"nhet, nem ad pontos útbaigazítást.

Én az egészséges és teljes (wholesome) élet kifejezést modernebb értelemben használom. Magá-
ban foglalja például, hogy az ember ne használjon drogokat, ne vigye túlzásba az alkoholfogyasz-
tást, ne kövessen el fizikai er!szakot, ne manipuláljon másokat és ne mondjon rosszat másokról.  
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Nem is tudom, hány olyan embert ismerek, aki rendszeresen meditál, de amint végez az üléssel, 
azonnal elkezd járni a szája. Az ilyen ember nem gyakorol. Rosszat mond másokról vagy kényszere-
sen fecseg. Olyan, mint aki idegességében eszik. Nem tudatos.

– Mi a szerepe a közösségben való gyakorlásnak, mi az értelme a Szanghának? Gyakorolhatunk-e 
otthon, egyedül is, esetleg ötvözni célszer" az egyéni és a csoportban történ! gyakorlást?

– A legtöbb ember gyakorlásában eljön az a pillanat, amikor arra van szükség, hogy egyedül 
folytassa. Ez egy nagyon értékes része az útnak. Az id! legnagyobb részében azonban hasznos, ha 
másokkal együtt gyakorolunk. Ez jó az egyénnek és jó a közösségnek is, hiszen kölcsönösen tá-
mogatjuk egymást, még ha nem is beszélünk, csak együtt ülünk. Végs! soron persze mindenkinek 
magának kell átmennie mindenen – más nem tudja ezt helyette megtenni –, mégis, egy nagyon 
mély értelemben a gyakorlásunk közös. Ez nem feltétlenül jelent mester-tanítvány viszonyt, jelent-
heti együtt gyakorló emberek csoportját is, ahogyan a korai buddhizmusban. A korai Szanghákban 
volt egyfajta egyenl!ség  bárki szóvá tehette például, ha valami hibát észlelt , jóllehet aki régebb 
óta gyakorolt, értelemszer"en rangid!snek számított. A japán buddhizmusban nagyon er!sek az alá-
fölérendeltségi viszonyok, ez azonban a buddhizmusra általában nem jellemz!.

– Hasznos lehet, ha a csoportos gyakorlás mellett rendszeresen ülünk otthon is, egyedül?
– Igen, akinek van erre lehet!sége és ideje, annak feltétlenül javaslom. Megtehetjük például, 

hogy minden nap egy bizonyos id!ben otthon ülünk egyedül, egy másik napszakban pedig a cso-
porttal gyakorolunk.

– Említette, hogy a legtöbb gyakorlónál eljön egy olyan id!szak, amikor a legjobb teljesen egyedül gya-
korolni. Mikor jön el ennek az ideje?

– Ha a küls! problémák már elt"ntek és a gyakorlás magától folyik, elkerülhetetlenül. Van egy 
pont, ahol nem feltétlenül szükséges ugyan, de nagyon értékes lehet elvonulni a hegyekbe, egy re-
meteségbe vagy hasonló helyre. Ilyenkor a következ! lépést az ember maga teszi meg. Ahhoz azon-
ban, hogy ide eljussunk, bizonyos dolgoknak már rendben kell lenniük. Ha például úgy mennénk el 
egy hétre egyedül ülni, hogy még nincs rendben a tartásunk, valószín"leg rosszul jönnénk ki bel!le. 
Ezért fontos a csoport, ahol kijavíthatják az olyan hibákat, amelyeket egyedül nem feltétlenül ven-
nénk észre – nemcsak a tartásunkat, de a viselkedésünket, a szavainkat vagy akár a gondolatainkat 
illet!en is. Ha viszont eljutottunk arra a pontra, ahol ez már nem szükséges, hanem bizonyos érte-
lemben már csak az egyedüllét és a gyakorlás hiányzik, célszer" elvonulni.

– Ajánlaná-e a világiaknak, hogy egyszer egy hosszabb id!szakot – egy hónapot, több hónapot vagy 
akár egy évet – teljesen a gyakorlásnak szenteljenek?

 
– Igen, ez felbecsülhetetlenül hasznos lehet. Azok a fiatalok, akik most végeztek a tanulmányaikkal 
és még nem kezdtek el dolgozni, illetve nincs családjuk, megtehetik, hogy akár egy vagy több évre 
is elvonuljanak egy kolostorba gyakorolni. Ez egy nagyon értékes lehet!ség, amellyel kés!bb, ami-
kor egyre több lesz az életünkben a kötöttség, már nem élhetünk. Ha tehát valaki felismeri ennek a 
lehet!ségnek az értékét, és még nem kötelezte el magát egy teljes munkaid!s hivatás vagy a család 
mellett, feltétlenül tegye ezt meg. 

– Egy kolostorban a szerzeteseknek ott a mester mint példa. De hogyan gyakorolhatunk egy mester 
állandó jelenléte nélkül?

– Itt fontos, hogy szóljunk a mesterhez való ragaszkodás veszélyeir!l. Egy valódi buddhista mes-
ter ennek tudatában van, és nem engedi, hogy megtörténjen. Mégis gyakran alakul ki egészségtelen 
ragaszkodás a mester személyéhez. Ilyenkor a gyakorló a mesterén keresztül keresi a végs! igazságot. 
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Ez nem zen, hanem veszélyes kultusz, amit el kell ítélni.
A mester értéke, hogy felmutatja számunkra, amivé válhatunk, és ez bátorít minket arra, hogy 

azzá legyünk. Egy hamis mester a karizmája révén azt mutatja felénk, ami !. Ez mesterséges rést 
teremt. A valódi mester azt mutatja felénk, aminek lennünk kell. Látjuk benne, kik vagyunk valójá-
ban, és ez az, ami annyira vonzó. Láttam egy interjút Michael Caine-nel, a nagy angol színésszel, aki 
Amerikába ment. Megkérdezték t!le, milyen érzés filmsztárnak lenni. Azt mondta, nem filmsztár-
nak tartja magát, hanem színésznek. Egy filmsztár azt mondja a vásznon: „Nézz rám!”; egy színész 
viszont azt, hogy „Nézz magadra!” Ezt nagyon jól megfogta. Fontos tehát, hogy a tanítónkból ne csi-
náljunk „mestert”, mert ez csökkenti azt, ami jelen van. A mesterrel való együttlétnek arra kell ins-
pirálnia, hogy felismerjük, kik vagyunk.

Ez nem olyan dolog, aminek mindig kéznél kell lennie; szerintem egy jó mester és egy jó tanít-
vány elég, ha évente egyszer vagy kétszer találkoznak. Ennél többször talán nem is el!nyös, hiszen 
akkor fennáll a vak utánzás veszélye. Ha az egy-két találkozás nem elég, akkor valami nincs rendben. 
De tovább is mehetünk: Gautama Buddhának például egyáltalán nem volt mestere. Annyira hajtotta 
a nyugtalanság, hogy semmi sem csaphatta be. Ebben az értelemben nem is volt szüksége mesterre, 
csak az igazsággal kellett találkoznia, és amikor ez megtörtént, fölismerte. Talán ez egy kissé ideali-
zált, de nem ! az egyetlen, aki mester nélkül valósította meg az utat. Radikális értelemben minden-
kinek egymagának kell fölismernie az igazságot. A mester nem tehet semmit. Ez az, amir!l a valódi 
dokuszan, a valódi szanzen szól. A mester nem ad semmit, hanem mindent elvesz. Megüthet a botjá-
val, de bel!lünk kell, hogy jöjjön.

És még valami. Noha valóban rendkívül inspiráló egy mester lábainál gyakorolni, a gyerme-
keink, házastársunk vagy akár az anyósunk is jelenthet inspirációt, ha megfelel!en állunk hozzá.

– Elmélyítheti-e a gyakorlást a buddhizmusról szóló köny-
vek olvasása?

– Ha valóban jó könyvet elolvasunk, az majdnem 
olyan, mintha találkoznánk a mesterrel. Természete-
sen nem ugyanaz, de mégiscsak valami. A pop-budd-
hizmusnál biztosan jobb. Engem is els!sorban az olvas-
mányok vonzottak Japánba, például Zenkei Shibayama 

Mumonkanhoz írott kommentárjai. Amikor olvastam, 
úgy éreztem, mintha találkoznék vele. A valóságban 

sohasem találkoztunk, mert mire megérkeztem Ja-
pánba, ! már meghalt; találkoztam viszont a ta-

nítványával, Keido Fukushimával. Az írott sza-
vakat végs! soron nem lehet összemérni az él! 
személlyel, a szemt!l szembeni találkozással. 
Valóban ez a legértékesebb, ugyanakkor a 
legveszélyesebb is. 

– Hogyan látja a globális ökológiai válság 
problémáját? Buddhista gyakorlóként hogyan 
válaszolhatunk helyesen erre a mindennapi éle-

tünkben is egyre inkább megnyilvánuló jelen-
ségre?Jeff Shore
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– Amikor várakoztam a repül!téren, egyetlen olyan embert láttam, aki nem kezdett el en-
ni valamit csupán azért, mert ideges volt vagy unatkozott. Talán mások is látták a példáját,  
és ez megváltoztathatta a hozzáállásukat az evéshez. Fontos felismernünk, hogy a tetteinknek kö-
vetkezményei vannak, noha ezeket a következményeket egyel!re nem látjuk át teljes mélységükben.  
Ha hazudunk, annak hatása van. Az !szinteségnek szintén. Nem vákuumban élünk, hanem érzékeny 
összekapcsoltságban, egy mindent mindennel összeköt! hálózatban.

A válság természete ugyanakkor olyan, hogy sokak számára reménytelennek t"nik a megoldá-
sa. Szomorú látni ezt a kiábrándultságot. Én úgy látom, ha mindenki megteszi azt, amit tud, tiszta 
szellemben, annak van értelme. Elég, ha a napi rutinokat tiszta szellemmel tudjuk végezni. Többet 
úgysem nagyon tehetünk. Természetesen csatlakozhatunk szervezetekhez és írhatunk leveleket a 
képvisel!knek, ez is belefér, de nem ez a lényeg.

Lehet, hogy a világ holnap megsemmisül – nem nagy ügy. A mi dolgunk az, hogy megtegyük a 
legtöbbet, amire képesek vagyunk. Ennek el!feltétele a tisztánlátás, hogy egyáltalán érzékeljük, mi-
re van szükség. Amíg a keres! tudat jelen van, az olyan, mintha esne az es!, és az ablaktörl! csak egy-
egy pillanatra törölné tisztára az ablakot. Így nagyon nehéz döntéseket hozni. Ha azonban a keres! 
tudat nyugvópontra jut, s tisztán látjuk a világ valódi szenvedését és nyugtalanságát, képessé válunk 
megfelel! módon válaszolni rá. Természetesen nem fogjuk tudni megoldani a világ összes problémá-
ját, de legalább azokat igen, amelyek a lábaink el!tt hevernek, s nem hozunk létre újabbakat. 

Szeretném hinni, hogy realista vagyok, és nem utópiákat dédelget! idealista, aki azt gondolja, 
hogy holnap mindenki megvilágosodik, és ezzel a világ minden gondja egy csapásra megoldódik. A 
világ természete nem ilyen. Világosan látnunk kell, milyen a világ természete, és aztán meg kell ten-
nünk, amit tehetünk.

– Sok szó esik manapság arról, hogy a globális válságon való túljutás kulcsa a kollektív spirituális tu-
datosság felemelkedése lehet. Egyesek szerint ez az emberi evolúció következ! lépcs!foka, melynek elérését 
kötelességünk saját gyakorlásunkkal is tudatosan támogatni. Ön hogyan látja a kollektív tudatosságnak 
ezt a finomodását?

– Ez a nézet nem új. Jó száz évvel ezel!tt egy Bucke nev" fickó,4 akire er!sen hatott Walt Whit-
man, a nagy amerikai misztikus költ! m"vészete, írt egy könyvet Cosmic Consciousness (Kozmikus 
tudatosság) címmel. Ebben nagy részletességgel ír err!l az – egyfajta Krisztus-tudatosságként értel-
mezett – tudatosságról. Bucke úgy gondolta, hogy Whitman realizálta ezt a kozmikus tudatot, és 
ezzel másokat is segített.

Ami a mát illeti, itt van például az internetes kommunikáció, ami biztosan növeli egy ilyesfaj-
ta dolog megvalósulásának az esélyét. Ennek globális szinten is alapvet! befolyása lehet az emberi-
ség tudatosságára. A világhálón hozzáférhet!vé váltak például eredeti buddhista szövegek elég jó 
min!ség" fordításai – ez ötven évvel ezel!tt elképzelhetetlen lett volna. Tanulmányozásuk útján – 
egyénenként, mégis egymással összekapcsoltságban – közelebb juthatunk a buddhizmus lényegének 
megértéséhez.

Összességében mégis úgy érzem – talán én vagyok már öreg –, hogy a kollektív tudati forrada-
lom gondolata súrolja new age naiv idealizmusát. Bizonyos értelemben azért remélem, hogy van ben-
ne valami igazság, és ezt valahol el is tudom képzelni.

Az interjút készítette: Borda Máté

4   Richard Maurice Bucke 19. századi kanadai pszichiáter – A szerk.
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Kultúra

Az, hogy mit látunk meg a világból, beállí-
tódás kérdése. Ahhoz, hogy észrevegyük a jelen-
téktelennek látszó dolgok szépségét, ugyanarra a 
fajta érzékenységre van szükség, mint amikor ta-
lálkozunk egy képpel, szoborral vagy alkotással 
és megpendül bennünk valami.

Biztosan mindenkivel el!fordult már, hogy 
leült egy szikla szélére, vagy nyáron egy tó vagy 
patak mellé, esetleg a lemen! nap utolsó félóráját 
követtük végig, amíg teljesen el nem t"nt a látó-
határ alatt s be nem esteledett. Csak üldögélünk 
és szemlél!dünk, minden apró változásra érzéke-
nyen és nyitottan. Mindenhez ezer csáppal kap-
csolódunk: a f" velünk együtt zizzen, a fények és 
színek fokozatos és leheletnyi változásaiban mi 
magunk is benne vagyunk. Helyesebben nem is 
benne vagyunk, hanem a részei vagyunk, telje-
sen eggyé válva azzal, ami ott és abban a pilla-
natban történik. Ilyenkor éljük át érzékeinken 
keresztül a világot a maga teljességében. Keleten 
a szemlél!dés magától értet!d! hozzáállás a vi-
lág dolgaihoz, a nyugati ember esetében azonban 
a városiasodás háttérbe szorította ezt a képessé-
get.

A nyugati kultúrában több m"vészeti irány-
zat is az elveszettnek érzett, hiányként tapasz-
talt értékekhez kapcsolódik, érezve, hogy nél-
külük leragadt, megfagyott az élet. Így alakult 
ki a 19. század második felének egy impulzív 
id!szakában az impresszionizmusnak elneve-
zett irányzat is, melynek képvisel!i az akadé-
mizmus merev szemléletével szemben kivonul-
tak a természetbe, azzal a törekvéssel, hogy azt 

fessék meg, amit láttak és úgy, ahogy látták.  
Egy fest! „nem azt festi, amit lát, hanem azt látja, 
amit fest” (Németh László, 1999).

Claude Monet sorozatokba foglalt képein 
(mint amilyen például A párizsi Saint Lazare pá-
lyaudvar, a Nyárfák többször megfestett soroza-
tai, a Szénakazal, a Roueni katedrális vagy a Tavi-
rózsák) a pillanat megörökítésének igénye s a kü-
lönböz! hangulatok számos képen való megfo-
galmazása egyfel!l kísérletezés, a kötöttségben 
megtalált szabadság tobzódása, másfel!l pedig 
annak a konok akaratnak a megnyilvánulása, 
mely a megragadhatatlant próbálja megragadni.

Hiszen minden pillanat kérlelhetetlenül to-
vaszáll, s a festészet technikája nem igazán a pilla-
natnyiság hordozóanyaga; utóbbira talán a foto-
gráfia lenne alkalmasabb eszköz. Monet kortár-
sa, Edgar Degas képein például teljességgel leol-
vasható a festményekr!l a fotográfia használata  
a pillanatot kimerevít! segédeszközként. Monet-
nál más a helyzet, hiszen sorozatképeinél, külö-
nösen a szénakazlaknál vagy a katedrális képei-
nél a megfestett mozzanat nem megfagy, hanem 
mozgásban van, intenzitása van, mégis a pilla-
natban történik. A kép ideje az itt és most, a je-
len megragadhatatlannak t"n! kiterjedése. Egy 
hangulat, egy íz, egy illat… sok és megannyi szín 
s"rítése, mely birtokba veszi a tájat, magába szív-
ja és feloldja a formákat.

Arra, hogy egy motívumot több festmé-
nyen keresztül megörökítsen, Monet-t Hokusai 
és Hiroshige sorozatképei is inspirálhatták, 
melyek 1888-ban Samuel Bingnél, majd az 
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1889-es világkiállításon kerültek kiállításra, s 
igen nagy csodálatot váltottak ki bel!le. 1892-
93-ban két év alatt festette meg a roueni katedrá-
lisról készült sorozatát, melyet a közelben más-
más helyen bérelt szobákból figyelt meg. A har-
madik évben a m"termében dolgozta át a képe-
ket, pasztózusos felületeket hozva létre. Ahogy a 
szénakazlaknál a nap fénye átitatja a környezet 
minden egyes formai megnyilvánulását, a kated-
rális-sorozatban is a fény vagy a köd az, ami szét-
olvasztja a merev kontúrokat. A struktúrát nem-
csak azzal oldja el az anyagiságától, hogy szinte 
felismerhetetlenségig a katedrális homlokzatá-
nak közelébe merészkedik, hanem a szilárd épít-
ményt egészében jelenéssé változtatja, mintha 
valamely nem evilági szférából nyilvánulna meg 
el!ttünk. A katedrális hol szikrázó napfényben 
világít arannyá nemesülve vagy melegen ragyog-
tatva fehér színeit, hol ködben olvad fel, hol ké-
kek, lilák, színes szürkék varázsolják elénk sok-
féle látványát és pillanatát.

Ez a pillanatnyiság, a gyorsan változó id!, 
az id!járás változékonyságában elénk táruló ka-

tedrálisképek sora ugyanakkor valami furcsa 
ellentmondást is magába foglal, hiszen felülete 
vastag rétegekben, pasztózusan van megdolgoz-
va. Mintha a könnyedség – az impresszió által 
sugallt, akvarellszer"en festett egyéb képekkel 
ellentétben – itt kapna egy megköt! er!t, amely 
a pillanatot s"r"vé teszi és kitölti, ahogy egy po-
hár vízben az egész mindenség benne van.

A hajnali f"szálon egy harmatcsepp, a téli 
tájon a faágakon megül!, finoman kesernyés, 
fehér zúzmarakristályok, a felszálló köd a temp-
lom körül, emlékek, érzések, történetek, kép-
zelet… egy alkotás világa. Az általa láttatott vi-
lág egybeolvad a miénkkel. Ami kint volt, bent 
is lesz, ami bel!lünk ered, kívülre vetül. Vajon 
a lehatároltnak érzékelt festmény nyílik-e meg, 
avagy önmagunkban mozgunk folytonosan? 
Amit kett!snek érzékelünk, nem csak valóság-
nak vélt látszat? Monet képeinek hangulatát csak 
a költ! tudja igazán megszólaltatni, akinél nem-
csak az én és a világ, de a képek és szavak közötti 
távolság is elenyészik:

Tandori Dezs!:  Az üdvözlet1

Csak az van, ami lehet. Lépj a 
benned futó medrekbe, próbáld: lapulj. 
A fény a víz nyugvásába alászáll, 
megbicsaklik jöv!je kavicsán a láb –

megbicsaklik a fény: átjárná csak víz-ágyát,  
de már vele iramlik, tündökl!n ágait növesztve – 
– hát ez volt még, ez mind-mind benne volt 
a teljesekben. Ekkorák még. Csak

az van, ami lehet. 
Várj mindent. Még nem-követhet!d 
nyílik benned. Tudd: fény-erezetét e

patak se járja, odakint mégis 
feldobja színét, s – hányadszor – megtér 
a ráhulló levél alá.

1 A költ! szíves engedélyével.
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A HARKÁLY TÖRTÉNETE
                    

1A Bódhiszattva2, mint mesélik, egyszer harkályként élt az erd!ben. Változatos szín", szép tol-
lazatáról lehetett fölismerni. Együttérzése miatt még ebben az alakjában sem követte a fajtájára jel-
lemz! életmódot, mert semmilyen él!lénynek, még a férgeknek sem akart ártani. Étrendjét fák fiatal 
sarjaiból, finom íz", édes virágaikból és különböz! árnyalatú, illatú és zamatú gyümölcseib!l állítot-
ta össze, és ez teljes megelégedettséggel töltötte el.

A mások jóllétével való tör!dése abban nyilvánult meg, hogy a megfelel! alkalmakat kihasznál-
va tanította az igazságot, erejéhez mérten segítette a csüggedteket, és megakadályozta a közönséges 
hajlamú lényeket abban, hogy alávaló cselekedeteket hajtsanak végre.

Az erd! e részén él! állatsereg a Nemes Egyéniség 3 oltalma alatt szépen gyarapodott és boldog-
ságban élt, mivel személyében egy kiváló tanítót, rokont, orvost és királyt tudhattak magukénak. 
Védelme áldást jelentett valamennyiükre nézve.

Egy napon, amikor a Nemes Egyéniség a lények iránti könyörülett!l eltelve járta az erd!t, meg-
látott egy oroszlánt, aki a földön fetrengett rendkívül er!s fájdalmak közepette, mintha mérgezett 
nyíllal l!tték volna meg. Sörénye rendezetlen és poros volt. A harkály részvétt!l megindult szívvel 
közelített hozzá, és megkérdezte:

– Mi a baj, négylábúak királya? Látom, súlyos beteg vagy! Az elefántokkal való küzdelemben 
merültél ki ennyire? Vagy a szarvasok utáni mértéktelen futás tett beteggé? Talán egy vadász nyíl-
vessz!je talált el, vagy valami ismeretlen kór terített le? Mondd el, mi bánt, ha egyáltalán tudni lehet! 
S mondd meg azt is, mit tehetek érted ebben a helyzetben! Ha rendelkezem bármi kis er!vel is a ba-
rátaim javára, kívánom, hogy váljon az el!nyödre és nyerd vissza az egészségedet!

Az oroszlán így válaszolt:
– Erényes barátom, madarak legjobbika! E betegség nem kimerültség hatása, s nem is valami-

lyen kór vagy vadász nyila okozza. Egy csontszilánk szúrja a torkomat nyílvessz! hegyéhez hason-
lóan, s borzasztóan fáj! Nem tudom sem lenyelni, sem kiköpni. Csak egy jóbarát segíthet rajtam. Ha 
tudod a módját, kérlek, gyógyíts meg!

A Bódhiszattva éles eszével kigondolt egy módszert a fájdalmat okozó tárgy eltávolítására. Ke-
rített egy megfelel! nagyságú fadarabot, amivel kitámaszthatta az oroszlán száját, s így szólt hozzá:

– Tátsd ki a szádat, amennyire csak tudod!

1   A Dzsátakákban szerepl! történetet átdolgozta: Szakulá Fazakas Hajnalka és Uttarí Bártfai Judit.
2  Így nevezték a Buddhát, vagyis a Fölébredettet, amikor még a tökéletesedés útját járta. A legkülönböz!bb 

alakokban és élethelyzetekben született meg, hogy segítse a lényeket és gyakorolja a nemes tulajdonságokat.
3 <lábjegyzetbe: Ez is a Buddha tiszteletteljes megnevezése.>
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Miután az oroszlán kitátotta a száját, a Bódhiszattva szorosan behelyezte a fahasábot a két 
fogsora közé, majd berepült a torkába. Cs!rének végével megragadta a keresztben álló csontszilánk 
egyik végét, s kiszabadította, majd ugyanezt tette a másik végével is, míg végül az egészet ki tudta 
húzni. Miközben hátrált, kivette az oroszlán száját kitámasztó fahasábot is.

Egy közönséges orvos, bármennyire képzett és ügyes, még nagy er!feszítés árán sem tudta 
volna ezt végrehajtani, ! azonban, akinek számtalan újjászületésen keresztül természetévé vált a se-
gítés, képes volt rá még ebben a helyzetben is. Miután az oroszlán a csont eltávolításával megszaba-
dult az általa okozott fájdalomtól és gyötr!dést!l, a harkály együtt örvendezett társával. Az erényes 
személy valóban ilyen: sokkal inkább örül annak, ha másokon segíthet, mintha vele magával történt 
volna valami jó dolog.

Miután a Nemes Egyéniség ily módon könnyített társa fájdalmán, szívében meleg érzésekkel 
búcsút vett az oroszlántól, s hálát nem várva, ment tovább az útjára.

Nem sokkal ezután a harkály hiába röp-
ködött páratlan szépség" szárnyait 
kiterjesztve, sehol nem talált al-
kalmas táplálékot. Maró éhség 
gyötörte. Ekkor megpillantot-
ta ugyanezt az oroszlánt, amint 
egy frissen megölt antilopborjú 
húsából lakmározott. Pofája, man-
csai és sörényének alsó fele, melyet 
megfestett az elejtett állat vére, olyan 
volt, mint az alkony vörösen izzó fényé-
ben megmerítkezett !szi felh!foszlány.

A harkály, noha korábban az orosz-
lán jótev!je volt, nem mert a fül számá-
ra bántó kérést intézni hozzá. Hiába volt a 
szavak mestere, a helyzete fölötti szégyen-
kezés hallgatásra késztette. Mindazonáltal, 
mivel éhsége kielégítést igényelt, szemérmesen 
le-föl járkált az oroszlán szeme el!tt. A gaz orosz-
lán azonban, noha jól tudott a madár jelenlétér!l, 
egyetlen szóval sem hívta, hogy csatlakozzon hozzá.

A Bódhiszattva arra gondolt, hogy az oroszlán va-
lószín"leg nem ismerte meg, ezért – valamivel több biza-
lommal közeledve felé – megkérte, juttasson neki valamit. 
A koldus kéréséhez ill! módon egyben áldást kért a megszó-
lítottra:

– Nagylelk"séged sokféle módon a javadra válik, ó négylábú-
ak királya, aki bátorsággal szerzed meg a megélhetésedet! Esedezve 
kérlek, szánj meg egy koldust, ezáltal is növelve jó híredet és erénye-
idet!

Az oroszlán azonban eleresztette a füle mellett a kedves áldást. Já-
ratlan lévén a kegyes viselkedésben, el!törtek bel!le kegyetlen és önz! szokásai.  
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Ahelyett, hogy megszánta volna, ferde pillantást vetett a Bódhiszattvára, s haragtól lángoló szemmel 
így válaszolt:

– Egy szót se többet! Nem elég, hogy megmaradt az életed, miközben egy hozzám hasonló raga-
dozó kitátott szájában voltál, ki nem ismeri a gyávákra jellemz! irgalmat? Hogy merészelsz megsér-
teni azzal, hogy ezek után még kérésekkel zaklatsz? Meguntad az életed?

A visszautasítás és a durva szavak szégyennel töltötték el a Bódhiszattvát. Felszállt egyenesen 
az égre, kitárt szárnyával jelezve, hogy szabad madár, s az útjára ment.

Egy erd!szellem azonban, akit felháborított ez a méltánytalanság, vagy csak próbára akarta 
tenni a harkály erényét, szintén felemelkedett az égbe, s így szólította meg a Nemes Egyéniséget:

– Kiváló madár, ugyan miért t"röd el ezt a sértést ett!l a csirkefogótól, akinek a jótev!je vol-
tál? Hiszen hatalmadban állna megtorolni! Mi értelme van annak, hogy szemet hunyj e hálátlanság 
fölött? Bármilyen er!s is, egy jól irányzott váratlan mozdulattal képes lennél megvakítani !t. Vagy 
ellophatnád az élelmet akár a fogai közül is! Miért kell elszenvedned az arcátlanságát?

A Bódhiszattva, noha megbántották és megalázták, az erd!szellem kísértése ellenére h" maradt 
végtelenül jóságos természetéhez:

– Legyen elég ebb!l! Sohasem tennék így. Az erényes lény könyörületességb!l és nem nyereség-
vágyból segít a bajbajutottakon, nem tör!dve azzal sem, hogy a másik megérti-e ezt vagy sem. Ugyan 
mi okom lenne a haragra? A hálátlan hálátlanságával önmagát csapja be. A jótev! érdemeket gy"jt, s 
önuralmának meglesz a jutalma a kés!bbi életekben, s!t már ebben az életben jó híre lesz.

– Továbbá, ha a jótéteményt azért követtük el, hogy üdvösen cselekedjünk, miért kellene azt 
utóbb megbánnunk? Amit azzal a szándékkal teszünk, hogy kapjunk valamit cserébe, az nem jótéte-
mény, hanem pusztán kölcsön.

– Ha felebarátunk elhomályosult tudata miatt nem tudja, miként kell viszonozni egy jótéte-
ményt, nem fogja megismerni az erény ragyogó világosságát sem. De mondd csak, ugyan mi oka 
lenne bárkinek is arra, hogy emiatt tönkretegye saját kit"n! hírét?

– Számomra sokkal illend!bb viselkedésnek t"nik, hogy ha valakinek szívében egy erényes 
személy szolgálattétele nem kelt barátságos hajlamot, azt legjobb egyszer"en magára hagyni, de sze-
líden, harag és indulat nélkül.

Az erd!szellem, a hallottakon örvendezve, dicsérni kezdte a nemes harkályt, egyre csak azt is-
mételgetve:

– Jól mondod, jól mondod!
Majd további kedves szavakkal adott hangot elégedettségének:
– Noha er!lködést!l mentesen jársz a világban, mell!zve a csapzott hajat és a fakéreg-öltözetet, 

mégis szent aszkéta vagy, aki ismeri a jöv!t! Nem a ruházata tesz valakit bölccsé, hanem az, ha eré-
nyek ékesítik!

Miután így méltatta a harkály kiválóságát, elt"nt.

Láthatjuk tehát, hogy az erényes személy, még ha provokálják sem képes ártani, mivel nem ta-
nult ilyen viselkedést.
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„Én-te, én-világ, én-isten. 
Ezeket a merev skatulyákat 
a humorérzék 
egy szempillantás alatt feloldja.” 
(Chögyam Trungpa)

HUMOR

Mindent elveszíteni1

Mula találkozott egyszer egy vándorral, 
aki gondterhelt arccal ballagott a városba vezet! 
úton. Amikor megkérdezte t!le, mi baja, az fel-
emelte rongyos batyuját és felsóhajtott:

– Amim csak van széles e világon, elfér eb-
ben a toldozott-foldozott, ócska zsákban!

– Nem jó ez így! – kiáltott fel Mula, azzal 
kikapta az ember kezéb!l a batyut és elszaladt 
vele.

A vándor, miután mindenét elveszítette, ke-
ser"en zokogni kezdett és még nyomorultabbul 
vánszorgott tovább.

Mula ezalatt sietve átvágott az út kanyaru-
latán és letette a batyut oda, ahol a vándornak fel 
kellett bukkannia. Amikor az meglátta holmiját 
az út közepén, elnevette magát és boldogan fel-
kiáltott:

– Ej, te zsák! Már azt hittem, sose látlak töb-
bé!

Mula ezalatt a bokrok közt kuporgott és elé-
gedetten kuncogott magában.

– Lám csak, milyen könny" boldoggá tenni 
valakit!

A tenyerünk képes eltakarni a napot2

– Nem folytathatom tovább a szent szöve-
gek tanulmányozását – panaszolta egy tanít-
vány a mesterének. – Egy kis házban élek együtt 
a szüleimmel és fivéreimmel, ilyen körülmények 

1  Forrás: http://www.spiritual-short-stories.
com

2  A történetet találta: Paulo Coelho. Forrás: 
http://paulocoelhoblog.com/category/stories

között nem tudok a lényegre összpontosítani.
A mester felemelte ujját, a napra mutatott, 

és arra kérte a tanítványt, hogy takarja el kezé-
vel a szemét. Amikor az megtette, a mester így 
szólt:

– Az ember tenyere bár kicsiny, tökéletesen 
eltakarja a hatalmas nap erejét, fényét és fensé-
gét. Ugyanígy, a hétköznapok apró-csepr! gond-
jai is kifogásként használhatók ahhoz, hogy aka-
dályozzuk saját spirituális fejl!désünket. A kö-
zépszer"ség elrejtheti a tudat valódi természeté-
nek világosságát.

A heged#s játéka3

– A minap találkoztam egy emberrel, aki 
kinevetett, és gúnyolódott a szellemi tanulmá-
nyok iránti odaadásomon – panaszolta egy ta-
nítvány a mesterének.

– A minap találkoztam egy heged"ssel – vá-
laszolta a mester, aki olyan istenadta tehetséggel 
játszott, hogy aki csak hallotta, dúdolni kezdett 
és táncra perdült. A muzsika engem is magával 
ragadott, a gyönyör"ség a dákiník táncára emlé-
keztetett. Ekkor megpillantottam egy süket em-
bert, aki a közelben állt, a heged"st és a táncoso-
kat figyelve.
– Elment tán az esze ennek a sok félkegyelm"-
nek? – méltatlankodott fennhangon. – Úgy vi-
selkednek, mint aki megbolondult! 

3 Forrás: http://paulocoelhoblog.com/category/
stories
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A Buddha közöttetek él4

Történt egyszer, hogy egy hajdan nagyhír" 
buddhista kolostor hanyatlásnak indult. A szer-
zetesek elhanyagolták gyakorlataikat, az ifjú 
brahmacsárik sorra kiléptek a rendb!l, és a vilá-
gi hívek más közösségekhez pártoltak.

Az apát mélységes elkeseredésében útra 
kelt, hogy felkeressen egy messze földön híres 
bölcset. Elbeszélte neki bánatát, és a tanácsát 
kérte, hogyan virágoztathatná fel ismét kolos-
torát.

A bölcs a szemébe nézett, és így válaszolt:
– Egyetlen oka van minden bajotoknak. A 

Buddha köztetek él, de álruhát öltött, ti pedig 
nem tisztelitek !t kell!képpen.

Ezt hallva az apát késlekedés nélkül vissza-
indult.

„A Tökéletesen Fölébredett az ! kolostorá-
ban!? Ugyan melyikük lehet az?” – kavarogtak a 
gondolatai. – Talán Hua testvér? Az lehetetlen, ! 
olyan rest. Esetleg Po testvér? Nem, ! túlságosan 
tompa esz". Igen ám, de a Magasztos rejt!zkö-
dik, s vajon létezik-e jobb álruha, mint a tunya-
ság vagy a lomha észjárás?

Mikor az apát megérkezett, összehívta a 
szerzeteseket, és megosztotta velük a bölcs sza-
vait. Mindannyian meghökkentek, és félelem-
mel vegyes tisztelettel pillantottak egymásra. 
Vajon ki lehet közülük a Magasztos?

Az álruha azonban tökéletes volt. Miután 
nem tudhatták, melyikük a Tathágata, a Budd-
hának kijáró tisztelettel kezdtek viseltetni egy-
más iránt. Az arcukon felragyogó bels! fény oda-
vonzotta a brahmacsárikat és a világi híveket. 
Kis id! múltán a kolostor ismét virágzásnak in-
dult, és lakóit még nagyobb megbecsülés övezte, 
mint annak el!tte.

4  Forrás: www.spiritual-short-stories.com

Távol tartani a tigriseket5

Élt egyszer egy ember, aki 
minden nap kenyérmorzsá-
kat szórt marékszám 
a háza köré. A szom-
szédja, amikor már 
nem állhatta tovább, 
megkérdezte t!le, ugyan mi-
ért teszi ezt.

– A tigriseket akarom távol 
tartani – felelte az ember.

– De hát erre mifelénk 
sohasem járnak tigrisek!?

– Úgy vettem ész-
re magam is. Akkor hát, 
szomszéd, jól bevált az 
ötletem, ugye?

Cseréljünk!6

Egyszer együtt játszott két gyermek. A kis-
fiú elhozta az üveggolyóit, a kislánynál volt egy 
kis édesség.

A fiú azt mondta a kislánynak, hogy min-
den üveggolyóját odaadja neki az édességért cse-
rébe. A leány bele is egyezett, de a fiú egy óvat-
lan pillanatban eldugta a legnagyobb és legszebb 
üveggolyót, és csak a maradékot adta a kislány-
nak.

Amikor leszállt az éj, a lány békésen elaludt, 
a fiút azonban elkerülte az álom. Egyre csak az 
járt a fejében, vajon a kislány is elrejtett-e egy da-
rabkát az édességb!l, mint ahogy ! tette azt a 
legértékesebb üveggolyóval.

A történeteket találta: Szaraszvatí (Mag Mónika).
dította: 
Szabady Helga és Szaraszvatí Mag Mónika.

5 A történetet írta: Idries Shah; forrás: www.
spiritual-short-stories.com

6  Forrás: www.spiritual-short-stories.com
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hírek

2010-ben nálunk kelt fel a nap

Az elmúlt id!szakban több olyan esemény 
létrejöttéhez volt közünk, amelyek messze túl-
léptek közösségünk formális határain. Buda-
pesten járt #szentsége a Dalai Láma, mi adtunk 
otthont az Európai Buddhista Unió (EBU) éves 
közgy"lésének és a nyugati buddhista tanítók 
találkozójának, Sopronban megszerveztük és le-
bonyolítottuk a II. Kelet Fénye fesztivált, ismét 
részt vettünk a Világvallások Hete rendezvény-
sorozatán. Ragyogott Magyarországon a Keleti 
Nap 2010-ben.

 

Nagy rendezvények voltak ezek, amelyek renge-
teg szervezési munkát adtak közösségünknek 
és a társszervez!knek, mindenekel!tt a Tan Ka-
puja Buddhista F!iskolának és a Magyarországi 
Karma Kagyüpa közösségnek; lebonyolításukat 
számos önkéntes önzetlen munkája tette lehe-
t!vé. A gyümölcs, amit e rendezvények a hazai 
buddhista közösségeknek és az összes többi ér-
dekl!d!nek nyújtottak, mérhetetlenül értékes. 
Az utólagos számítások szerint #szentsége kö-
zel százezres tömegnek adott szellemi muníciót 
tanításával . Ez a hatalmas szám azt jelzi, hogy 
nagyon er!teljes érdekl!dés mutatkozik a hiteles 
szellemi tanítások iránt.

A BUDDHISTA MISSZIÓ HÍREI

Az EBU gyülekezete
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Az EBU-találkozó nemzetközi kapcsolata-
ink építése miatt fontos esemény. A szervezet ke-
retei között futó projektek a buddhista út euró-
pai közegben felbukkanó jellegzetes problémáit 
és lehet!ségeit tárgyalják. Az évenkénti találko-
zók alkalmat kínálnak arra, hogy megismerjük 
egymás tapasztalatait, ötleteket merítsünk a sa-
ját közösségeinkben megjelen! nehézségek ke-
zelésére. Az elmúlt év !szén mi láttuk vendégül 
a nemzetközi szervezet képvisel!it a Velencei tó 
partján.

Különleges élmény volt Stephen Batchelor 
buddhista tanító és író el!adása. A buddhizmus 
európai megjelenésér!l, helyi jellegzetességeir!l 
mesélt. Elbeszélése szerint már 1910-ben kezdett 
kibontakozni Európában a buddhizmus iránti 
érdekl!dés. S!t, a történeti Buddha minden va-
lószín"ség szerint ismerte az európai gondolko-
dás bölcs!jének tekintett görög kultúrát. Sok je-
lent!s európai m"vészt és gondolkodót inspirált 
a Buddha tanítása. Nietzsche egyenesen az euró-
pai Buddhának nevezte magát. Az el!adó felhív-
ta a figyelmet arra, hogy fontos meg!riznünk az 

európai buddhizmus sokszín"ségét. Arra buzdí-
tott, hogy örüljünk ennek a változatosságnak és 
keressük egymással a kapcsolatot, a tapasztalat-
cserén keresztül inspirálva egymást.

A formális programban a fiatalok projekt-
jébe kapcsolódtam be – hátha nem veszik észre, 
hogy már kin!ttem közülük. A csoport létreho-
zott egy Facebook-oldalt, ahol a virtuális közös-
ség tagjai kapcsolatot tarthatnak egymással, 
megoszthatják tapasztalataikat, vagy akár nem-
zetközi rendezvényeket szervezhetnek.

A nemzetközi találkozó fontos része volt a 
közös kirándulás: vendégeinket balatoni hajó-
zásra hívtuk, Siófokon jártunk, és megtekintet-
tük a tihanyi apátságot.

Sopronban immár második alkalommal 
került megrendezésre a Kelet Fénye fesztivál, 
amelynek ezúttal a magyarság és a Kelet kapcso-
lata volt a f! témája. Úgy éreztük, hogy a mo-
dern Magyarországon az !si Kelet bölcsessége fe-
lé fordulni nem teljesen kézenfekv! lépés. Vala-
hogy meg kell magyaráznunk – talán els!sorban 
önmagunknak –, mi vonz bennünket a buddhis-
ta hagyományban, miért érezhetjük könnyedén 
magunkénak ezeket a tanításokat.

Az el!adók megpróbálták feltárni a magyar 
nép !störténetének azon területeit, amelyek 
csatlakozási pontok lehetnek a Kelet tanításai-
hoz. Ezeket megismerve már nem is t"nik any-
nyira távolinak a Távol-Kelet. A két világ közti 
hidat jelképez!, szimbolikus jelent!ség" gesz-
tusként a rendezvénysorozatot és Hummel Rozá-
lia kiállítását India magyarországi nagykövete, 
#exelenciája Gauri Shankar Gupta nyitotta meg.

Kultúránk keleti szálait népmeséink és 
népzenei világunk mellett régészeti bizonyíté-
kok támasztják alá. Sziránszky „Reg!s” József 
a zene eszközeivel, Somi Panni és a Sivasakti 
Kalánanda Táncszínház a mozgásm"vészet-
tel, Halmy György filmjeivel, Hummel Rozália 
Rádhiká gyönyör" festményeivel érzékeltette 
azt a szellemi közösséget, amely összeköt ben-
nünket a Kelettel.Hummel Rozália kiállítását India magyarországi 

nagykövete nyitotta meg
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Gyermekeink keleti játszóházban tehet- 
tek kis kulturális kirándulást. Meditációs fog-
lalkozások, masszázs segítettek a résztvev!knek 
belelazulni az egzotikus atmoszférába.

Az el!adók (Csörg! Zoltán, Gesztelyi-Nagy 
Judit, Halmy György, Lílávadzsra Pressing La-
jos, Mireisz László, Obrusánszky Borbála, Tarr 
Bence László) a buddhizmusnak és a fesztivál 
f!témájának egyaránt ismert és elismert szak-
tekintélyei. El!adásaik a visszajelzések alapján 
mélyen megérintették a hallgatóságot, s úgy 
éreztük, a rendezvény megérte a szervezéssel já-
ró fáradozást.

A jöv!ben mégis más struktúrában kíván-
juk megrendezni a Kelet Fényét. Az egy hétvégé-
re bes"rített sok program helyett inkább a rend-
szeres, folyamatos jelenlétet igyekszünk meg-
valósítani. Így azok is bekapcsolódhatnak a kö-
zösség munkájába, akik az adott hétvégén épp 
nem érnek rá. A folyamatosságnak más értékes 
vonzata is lehet, hiszen ezzel lényegesen több al-
kalmat teremtünk a kapcsolatteremtésre, közös-
ségi életre, meditációra, tanításra és tanulásra.

Köszönet a Buddhista Missziónak az anya-
gi és erkölcsi támogatásért, Lílávadzsrának az 
el!adásért, az ötletekért és a szervezési segítsé-
gért, az el!adóknak a magas színvonalú el!adá-
sokért, a Pro Kultúra Nonprofit Kft.-nek a lehe-
t!ségért és a pénzügyi támogatásért. Külön kö-
szönet illeti Gíta Martos Virágot, aki a fesztivál 
megvalósulásáért a legtöbbet tette.  

Pindóla

Változások az Árya Maitreya Mandala 
rend szervezeti felépítésében

Alapítója, Láma Anagarika Govinda szán-
dékai szerint az Árya Maitreya Mandala rendnek 
a szív és a szellem közösségévé kellene válnia, 
melynek tagjai bels! választáson alapuló lelki 
rokonságuk alapján elkötelezve érzik magukat 
a bódhiszattva út és a Govinda láma által alapí-
tott tradíció mellett. Annak érdekében, hogy a 
Buddhista Misszió eleget tudjon tenni e feladatá-
nak, az Egyházi Tanács több mint egy éve hozzá-
fogott az egyházközösség alapszabályának átdol-
gozásához. Ennek els!, 2010 júliusában lezárult 
szakaszában olyan változtatások kerültek elfo-
gadásra, melyek el!segítik a jelen szükségletei-
hez és kihívásaihoz, valamint a jogszabályi kör-
nyezethez való hatékonyabb alkalmazkodást.  
A további átdolgozás célja abban áll, hogy Ma-
gyarországon a rend alkotmányaként m"köd! 
alapszabály összhangba kerüljön Govinda láma 
eredeti látomásával.

Az elmúlt 17 év tapasztalatai megmu-
tatták, hogy a rendnek a korábbiaknál nyi-
tottabbá kell válnia, s lehet!vé kell tenni, 
hogy mindenki, aki velünk kívánja járni a 
bódhiszattva utat, behozhassa a közösség-
be saját egyéni lehet!ségeit és képességeit.  

Sziránszky „Reg!s” József és kislánya !si magyar zenei 
világba kalauzolt bennünket

Lama Anagarika Govinda
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Emiatt kívánatosnak látszik, hogy könnyebbé 
váljon a rendi közösséghez való csatlakozás. A 
tervek szerint a rendtagságnak a jöv!ben nem a 
renden belüli tanítói vagy papi megbízatás lenne 
az el!feltétele – amire egyébként Govinda Láma 
csak ritkán adott felhatalmazást –, hanem azt 
különféle közösségi feladatok vállalásával is tel-
jesíteni lehet majd.

A leend! gyakorlásvezet!k, dharmatanítók, 
meditációs oktatók és papok viszont megbízatá-
sukat a buddhizmus terén folytatott szisztema-
tikus tanulmányok és megfelel! kiképzés után 
nyerik el. Ven. Vadzsramálá rendf!nök irányítá-
sával kidolgozás alatt áll a képzési modulokból 
felépül! tanterv, mely a saját szellemi fejl!dés ki-
egészítéseképpen lehet!vé teszi az oktatói felada-
tok ellátásához szükséges buddhista tanítások 
rendszerezett s egyben gyakorlatközpontú elsa-
játítását. Az új képzési rendszer bevezetésére a 
tervek szerint 2011 szeptemberét!l fokozatosan 
kerül sor.

Csaknem 9 millió Ft adófelajánlás a 
Buddhista Missziónak

Örömmel tájékoztatjuk híveinket, hogy 
az APEH el!zetes adatai szerint a tavalyi évben 
1193 támogatónk ajánlotta fel adója 1%-át a 
Buddhista Missziónak, összesen 8.891.872 Ft-ot 
juttatva egyházközösségünknek. Az egyházunk 
munkáját segít! Maitreya Buddhista Alapítvány 
további 720.388 Ft támogatást kapott.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden 
kedves barátunknak a felajánlást. A személyi 
jövedelemadó 1%-a a Buddhista Misszió legje-
lent!sebb bevételi forrása, évek óta ez biztosítja 
egyházunk m"ködésének anyagi alapjait. Mun-
katársaink számára azonban talán még ennél is 
fontosabb az erkölcsi támogatás, amely a nagy 
számú felajánlásban kifejezésre jut.

Az adóbevallási id!szak ismét közeleg. Kér-
jük minden hívünket és barátunkat, idén se fe-
ledkezzenek meg rólunk. Az 1%-ok felajánlásá-
ban kifejez!d! segítségre továbbra is nagy szük-

ségünk van. Az adófelajánlással kapcsolatos 
tudnivalókról külön szórólapon is tájékoztatást 
nyújtunk.
A Buddhista Misszió technikai száma 0341. 
A Maitreya Buddhista Alapítvány adószáma 
18018394-1-43

Jótékonyság 2010

A Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány évek 
óta karácsonyi ebédosztást szervez a Keleti pá-
lyaudvarnál lév! aluljáróban, amelyhez az Budd-
hista Misszió is csatlakozni szokott. Az ebéd-
osztás minden évben ugyanott történik, vagyis 
immár hagyományos eseményr!l van már szó. 
Tudnak róla mindazok, akik rászorulnak arra, 
hogy ingyen kapjanak egy tál meleg ételt. Tavaly 
három napon át, december 28-tól 30-ig végeztük 
ezt a tevékenységet, és ezalatt körülbelül 1300 
adag ételt osztottunk ki. A Buddhista Misszió 
egyrészt a helyszín biztosítását segít! szervez!k-
kel támogatta az eseményt, másrészt a magunk 
gy"jtötte pénzb!l sapkákat, keszty"ket és zok-
nikat szoktunk vásárolni.

Tavaly közösségünk részér!l sajnos nagyon 
szerény érdekl!dés mutatkozott az ebédosztás 
és az adakozás iránt, így csak egy-két szerve-
z!vel tudtuk képviselni a Buddhista Missziót, a 
sapkákat és keszty"ket pedig zömében az egy-
ház pénzéb!l vásároltuk meg.

Pedig érdemes megfontolnunk, mennyi-
re nagyszer" alkalom egy ilyen ételosztás arra, 
hogy gyakoroljuk is azokat az erényeket, ame-
lyekr!l az el!adásokon hallunk vagy amelyekr!l 
az ül!párnánkon ülve elmélkedünk. Lehet!séget 
adna arra, hogy kilépjünk az egyéni problémá-
ink köréb!l, s a buddhizmusunk ne csak saját 
magunkról szóljon, hanem valóban nyitni tud-
junk mások felé. Hiszen a Buddha együttérzés-
r!l szóló magasztos tanítása akkor tud megvál-
toztatni bennünket, ha nemcsak a jól f"tött szo-
bákban, barátainkkal beszélgetve gondolunk rá, 
hanem magunk is gyakorolni kezdjük azt.
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Egy ilyen ebédosztáson közelr!l láthatjuk, hogy 
a szenvedés milyen er!vel van jelen sokak életé-
ben, és eszünkbe idézhetjük, hogy ezek a most 
nehéz életet él!, szenved! emberek az el!z! szü-
letéseinkben valamikor anyáink voltak. Amíg 
átadunk egy tál ételt vagy egy kötött sapkát, a 
szemébe nézhetünk egy másik embernek. Ez hi-
hetetlen mértékben meger!sítheti saját elkötele-
zettségünket, hogy kitartóan haladjunk a meg-
világosodás felé, hiszen ez az egyetlen mód arra, 
hogy valóban minden lény javára tudjunk tevé-
kenykedni.

Idén is lesz tél és hideg, lesz Karácsony, és 
ha minden igaz, lesz ebédosztás is. Ragadjuk 
meg minél többen a lehet!séget arra, hogy segít-
hessünk!

     
Nagy Tibor

Menedékvétel

A decemberi Maitreya ünnepen négyen 
vettek menedéket, akik közül hárman az Árya 
Maitreya Mandala rend világi közösségébe is fel-
vételüket kérték. A felszentelési szertartást és 
fogadalomtételt követ!en Lílávadzsra Pressing 
Lajos, a rend magyarországi ügyviv!je közössé-
günk tagjaivá fogadta Szabady Helgát és férjét, 
valamint Török Anikót.

A buddhista útra lépett gyakorlók mene-
dékvételük alkalmából új rendi nevet kaptak: 
Helga és élete társa a Buddha két, erényeir!l 
híres házaspár tanítványának (Nakulamátá és 
Nakulapita) nevét kapták, Anikó rendi neve pe-
dig egy korai buddhista szent után Méttiká lett.

Kívánjuk, hogy új tagjaink döntése egy-
aránt szolgálja saját üdvüket és minden lény ja-
vát.



A buddhizmus három alapzata 
a tanulás, elmélkedés és meditáció

BUDDHISTA TANULMÁNYOK
az Árya Maitreya Mandala szervezésében

ᄓ Buddhizmus a hétköznapokban (lam-rim)
ᄓ�6]¼WUDHOHP]«V���ēVL�V]DQV]NULW�«V�S£OL�V]¸YHJHN
ᄓ�%HYH]HW«V�D�EXGGKLVWD�ᚏOR]µᚏ£ED
ᄓ�.DU¼QD���IHON«V]¾O«V�D�KDO£OUD�«V�D]�«OHWUH

A tanfolyamokról részletesen a Buddhista Misszió programfüzetében 
és honlapján tájékozódhat. www.buddhizmus.hu


