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TARTALOM



 a független létezés – illúzió

A modern ember számos illúziójának egyike az az elképzelés, hogy lehetséges volna teljes 
függetlenség. Ez egy vágygondolkozásnak felel meg, s mint ilyen, elkendőzi a valóságot. Nem 
csupán arról van szó, hogy életünk egyes szakaszaiban – így különösen gyermekkorban, betegen, 
idősen – függünk másoktól és a kedvező körülményektől, hanem ez a helyzet nap mint nap: a 
családban, az iskolában, a munkahelyen, az utcán, sőt még akkor is, amikor szabadságunkat töltjük. 
Mindennapjainkban és az életben maradásunk szempontjából számtalan dologra és szolgáltatásra 
van szükségünk. Ezek léte többnyire fel sem tűnik számunkra, csak a hiányukat vesszük észre. Az a 
nemtörődöm magátólértetődőség, amellyel hagyjuk kiszolgálni, ellátni magunkat, megfoszt bennünket 
eme csodálatraméltó összjáték meglátásától, melyben számtalan ember fáradozik a jólétünkért.

E hatalmas gépezetben mi magunk is fogaskerekek vagyunk, s a magunk módján hozzájárulunk 
a társadalom működéséhez. A hozzájárulásunkat azonban nem tesszük mindig örömmel, gyakran 
inkább fárasztó, erőinket megcsapoló teherként éljük át, s ennek megfelelően igyekszünk szabadulni 
tőle. Vajon van-e lehetőség arra, hogy megszabaduljunk e kötelezettségünktől, és így szerezzünk 
magunknak könnyebbséget? Erre a kérdésre többnyire tagadólag válaszolunk, mert beleragadtunk 
a felelősségeinkbe és függőségeinkbe, s nem tudjuk, miként rázhatnánk le magunkról ezeket. Nem 
lehetséges-e, hogy egyszerűen rossz helyen keressük a megoldást a problémánkra?
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Mi az, ami boldoggá tesz?

A legtöbb ember a vágyai kielégítésével próbál boldogságra szert tenni. Ebből a szempontból nincs 
jelentősége annak, mire irányulnak ezek a vágyak: pénzre, vagyonra, kényelemre, sikerre, biztonságra 
vagy kapcsolatokra. A felsorolást a végtelenségig folytathatnánk. Egy ilyen vágy beteljesülése azonban 
egyben véget vet a vágyakozás örömének, s azt felváltja az érdeklődés hanyatlása, egészen addig, amíg 
a vágyott dolog egészen magától értetődővé nem válik számunkra, s nem okoz többé örömet. Akkor 
hát hol találjuk ama titokzatos boldogságtényezőt?

Ebben az összefüggésben említésre méltó egy reprezentatív felmérés eredménye, mely szerint 
azok az emberek a legelégedettebbek, akik embertársaik, illetve a többi érző lény javáért fáradoznak. 
Érdemes elgondolkodni ezen: az elégedettséget és boldogságot tehát hosszútávon nem az önmagunkról, 
hanem a másokról való gondoskodás teremti meg. Ez a másokról való gondoskodás megfeleltethető 
annak a szeretetteli, együttérző alapbeállítottságnak, ami a buddhista tudatképzés egyik alapvető célja.

Az Itivutakkában található Mettācetovimuttisutta a szeretetet (mettā) – az együttérzés ugyanis a valódi 
szeretetből fakad – a szív és a tudat megszabadulásaként írja le. A híres meditációs mester Kamalashila 
Bhavanakrama című művében arra a kérdésre, hogy “Mik az okai és a feltételei a mindentudás végső 
gyümölcsének?”, a Buddha szavaira utalva így válaszol: „A mindentudás transzcendens bölcsessége az 
együttérzésben (karuṇā) gyökerezik, és egyetlen okból ered: az önzetlen gondolkodásból, a Bodhicitta 
fölébredett tudatából és az ügyes módszer (upāya kauśalya) tökéletességéből.” Majd így folytatja: „A 
Tökéletes Dharma gyűjteménye szerint: ‹Óh Buddha, a Bodhisattvának nem kell sok gyakorlatban 
gyakorolnia magát. Ha helyes módon tartja magát egyetlen dharmához és azt tökéletesen elsajátítja, 
akkor kezében tarja valamennyi Buddha-tulajdonságot. És ha azt kérdik, mi ez az egyetlen dharma: a 
Nagy Együttérzés az.›”

A karuṇā szanszkrit szó együttérzést jelent, a karuṇa melléknév jelentése együttérző, a karuṇam 
semlegesnemű alak ugyanakkor annyit tesz, hogy cselekvés vagy üdvös mű. Ebben az értelemben 
tehát a karuṇā szó a caritas latin fogalmával rokonítható, amelynek jelentése: megbecsülés, mély 
tiszteletből folyó önzetlen szeretet, jóindulat. A keresztény világ ez alatt a megbecsülésen alapuló, 
tevékeny felebaráti szeretetet, a jótékonyságot és a tágabb értelemben vett, könyörületességből fakadó 
konkrét segítő tevékenységeket érti. A hagyományos területei a betegápolás, idősgondozás, a szükséget 
szenvedőkről, valamint a fogvatartottakról való gondoskodás, és a társadalomból kitaszítottakkal 
vállalt szolidaritás. Egy ilyen elköteleződés a buddhisták számára is szellemi gyakorlássá válhat, 
amennyiben közben a korai buddhizmusban pāramīknak1, a mahāyānában pedig pāramitāknak2  
nevezett erényeket gyakorolják, melyeknek gyakorlása és tökélyre fejlesztése elvezet a felébredéshez.

az együttérzés gyakorlása mint szellemi út

A nyugati buddhista közösségek csak későn ismerték fel, hogy a társadalmi felelősségvállalás 
a karuṇā-praxis egyik formája, jóllehet mind az, amit a Buddha életével fölmutatott, mind pedig a 
tanítása – különösen a kölcsönösen függő keletkezésre, illetve a szeretetnek és az együttérzésnek a 

1 A 10 pāramī: dāna (adakozókedv, nagyvonalúság), sīla (etikus magatartás), nekkhamma (önként vállalt 
lemondás), paññā (bölcsesség), vīriya (tetterő), khanti (türelem), sacca (igazságosság), adhitthana (állhatatosság, 
elszántság), mettā (szerető kedvesség), upekkhā (higgadtság).

2 A 6 pāramitā: dāna (adakozókedv), śīla (etikus magatartás), kṣānti (türelem), vīriya (tetterő), dhyāna 
(meditáció), prajñā (bölcsesség).
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megszabaduláshoz vezető úton betöltött szerepére vonatkozóan – a társadalmi felelősségvállalást 
magától értetődőnek mutatják. Ebből azonban az következik, hogy a gyakorlásnak ez a formája nem 
vak akcionizmust jelent, s még kevésbé „szindrómás” segítői hajlamok kiélését, hanem a társadalomért 
való felelősségünk elvállalását, azon helyzetek éber fölismerését, amelyekben tevékeny fellépésre van 
szükség, s ennek során mindannak az alkalmazására, amit a tudat képzése során elsajátítottunk.

Tehát mindannyian kölcsönös függésben élünk. Életminőségünk attól függ, hogy 
mindennapjainkat az értékrendünknek megfelelően alakítjuk-e. A Buddha által közvetített értékek azon 
a belátáson alapulnak, hogy a nem-üdvös cselekvés ártalmas és szenvedést okoz mind magunk, mind 
pedig mások számára, az üdvös cselekvés révén ugyanakkor kedvező körülményeket teremthetünk. A 
kedvező körülmények megteremtéséhez ilyen módon elengedhetetlen üdvös cselekvésnek ugyanakkor 
előfeltétele tudatunk és annak szokásainak, hajlamainak és motivációinak éber megfigyelése. Nagy 
kihívást jelent és biztosan nem könnyű minden cselekvésünkben tudatában lenni tudatunk minden 
rezdülésének, sőt továbbmenve: a nem-üdvöst üdvössel behelyettesíteni. A tudat ezirányú iskolázása 
azonban rendkívül gyors módja annak, hogy megszabaduljunk a magunkra, illetve a világra vonatkozó 
illúzióinktól és a nem-üdvös érzelmektől, mint amilyen a félelem és az elutasítás, a mohó vágy, az 
irigység, a rosszakarat, a lustaság és az önzés. A mondás, mely szerint „a felismert veszély legyőzött 
veszély”, itt is érvényesül: a veszélyes hajlamok felismerése az első lépés a leküzdésük felé vezető úton.

A hosszú évek alatt begyakorolt szokásokat azonban nem könnyű leküzdeni; sokkal egyszerűbb 
behelyettesíteni azokat üdvös szokásokkal. A tevékeny elkötelezettség a társadalmi környezetünk felé, 
melynek során tehetségünket, tudásunkat, képességeinket bevetjük és kibontakoztatjuk, erre kínál 
jó lehetőséget. Ilyen módon örömteli közös 
fáradozás útján képessé válunk arra, hogy 
megteremtsük a megvilágosodott tevékenység 
egy olyan terét, amely minden lény számára 
lehetőséget teremt a belső növekedésre, a 
belátásra és a mély megelégedettség átélésére. A 
mahāyāna hagyomány ezt „buddha kṣetrá”-nak, 
vagyis Buddha-földnek nevezi, ami azonban 
nem egy külső helyet jelent, hanem a fölébredett 
tudat egy – a külvilágban manifesztálódó – 
minőségét.

Őszentsége a Dalai Láma rendre 
felszólít bennünket arra, hogy tanuljunk 
más vallási hagyományoktól. A társadalmi 
felelősségvállalásnak Nyugaton nagy 
hagyománya van, ebből mi is sokat tanulhatunk. 
Meg vagyok győződve arról, hogy a buddhizmus 
Nyugaton csak akkor fogja tudni megvetni a 
lábát és gyökeret ereszteni, ha a társadalmi 
felelősségvállalást mint a nyugati szellemi 
praxis egy formáját beépíti saját tanulási és 
gyakorlási útjába.

☸  ☸  ☸
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Magadha-országban, a híres Nalanda kolostorban élt egy apát, aki nagy tudós volt, és szentség 
hírében állt. Azt beszélték róla, hogy sosem vétett a több mint négyszáz rendi szabály ellen, s talál-
kozott még Avalokitesvara bódhiszattvával is. A bódhiszattva vándorszerzetes képében jelent meg 
Magadhában, nem messzire a híres apát lakhelyétől.

 A szentéletű apát épp úton volt egy szomszédos kolostor felé; két világi hívő kíséretében, akik 
a könyveit hordozták. Útközben tiszteletreméltó megjelenésű, ismeretlen szerzetes csatlakozott hoz-
zájuk, aki – mint mondotta – szintén ugyanabba a kolostorba igyekezett.

 Kis idő múlva a vándorok fiatal falusi leánnyal találkoztak, aki korsóval a fején épp a kúthoz 
tartott. Az ifjú lány járása kecses volt, arcáról gyermeki ártatlanság természetessége és tisztasága 
sugárzott.

 A világi hívők egyike, a fiatalabb, nem tudta magába fojtani csodálatát és így szólt: „Olyan 
szép ez a leány, mintha tündér volna...”

 Az apát e szavak hallatán szigorúan megjegyezte: „Semmiféle tündért nem láttam, csak egy 
halom csontot és tisztátalanságokkal teli edényt. Tekints mélyebbre, tekints mélyebbre, barátom! 
Nem tudod-e, hogy írva vagyon: „A szépség csupán a felszín csalóka visszfénye!”

Az ifjú zavartan, szégyenkezve elhallgatott. Az idegen szerzetes nyugodt, megfontolt hangon 
így szólt: „Nem láttam sem bőrt, sem csontokat, nem láttam sem férfit, sem asszonyt, csupán egy 
élőlényt, embertársamat, akire szenvedések várnak, és szívem megtelt iránta szánalommal. És mi-
közben belső tekintetemet e lényre vetettem, felismertem, hogy lelke mélyén nagyon vágyakozik a 
boldogságra, szeretetre, megvilágosodásra és szabadulásra. Felismertem, hogy e lény számtalan új-
raszületésen keresztül törekedett már, és felismertem legbensőjében a megvilágosodás szikráját. És 
így nagy szépség, csodálatos szeretetreméltóság nyilatkozott meg előttem, sokkal nagyobb, mint a 
hús szépsége.

 „És mégis írva vagyon, – morogta az apát –, a szépség a felszín csalóka visszfénye...”
 Az idegen szerzetes mosolyogva így folytatta: „Nézz mélyebbre, nézz mélyebbre, barátom! 

Miért állsz meg félúton? Vajon a halom csont kedvesebb látvány szemeidnek, mint a felszín szeretet-
reméltó szépsége, melyet az ifjú megcsodált? A szépség oly mély, mint szellemünk! Felszínes tudat 
csak semmintmondó felszínt észlel, de a megvilágosodott szellem számára oly mélységes az, mint a 
Mindenség!”

A bódhiszattva szemlélete 1

Lama Anagarika Govinda
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Jaj annak, ki a megismerés templomába
Úgy lép be, hogy rajta még a kívánság ballasztja.
Ami kívül könnyűnek látszik, súlytalannak, 
Hegy-nehéz lesz itt, s összenyomja a vakmerőt,
Labirintussá változik, s folyosóin tévelyeg,
Minden kérdés csúfolkodva
Önmagát százszor visszhangozza.

Legmélyebb mélységünkben van a templom kapuja
És amikor először lépünk át küszöbén,
Midőn magunknak és a világnak arcába nézünk,
Tompa álom aggodalma szorítja szívünk;
Sejtelmesen, fantom módra, hallgatagon,
Ezer fura alak nyüzsög itten,
Káoszukhoz láncolódunk menthetetlen.

Labirintus 2

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

2 Megjelent a Meditációs költemények c. kötetben a Buddhista Misszió kiadásában 1986-ban. For-
dította Gyenes József.

A kép Lama Govinda pasztellrajza.
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emberekkel van körülvéve, barátokkal, társakkal 
és bajtársakkal? Ebben az esetben a szerzetes ki-
fejleszti az elvonultságon, a szenvtelenségen és a 
megszüntetésen alapuló helyes szemléletet, ami 
az elengedéshez vezet. Kifejleszti a […] helyes el-
határozást, […]; […] helyes beszédet […]; […] he-
lyes cselekedetet […]; […] helyes életmódot […]; 
[…] helyes törekvést […]; […] helyes éberséget 
[…]; és az elvonultságon, a szenvtelenségen és a 
megszüntetésen alapuló helyes összpontosítást. 
Így fejleszti ki és tartja meg a Nemes Nyolcrétű 
Ösvényt az a szerzetes, aki csodálatos emberekkel 
van körülvéve, barátokkal, társakkal és bajtársak-
kal.

És ezen az okfejtésen keresztül az ember fel-
ismerheti, hogy a csodálatos barátság, társaság és 
bajtársiasság valójában a szent élet egésze: mert 
tőlem is függ, mint nagyszerű baráttól, hogy a 
születésnek kitett lények elérik-e a születéstől 
való megszabadulást; hogy az öregedésnek ki-
tett lények elérik-e az öregedéstől való megsza-
badulást; hogy a halálnak kitett lények elérik-e a 
haláltól való megszabadulást; hogy a bánatnak, 
siránkozásnak, fájdalomnak, szenvedésnek és 
kétségbeesésnek kitett lények elérik-e a bánattól, 
siránkozástól, fájdalomtól, szenvedéstől és két-
ségbeeséstől való megszabadulást. Ezen az ok-
fejtésen keresztül ismerheti fel az ember, hogy a 
csodálatos barátság, társaság és bajtársiasság va-
lójában a szent élet egésze.

Fordította: Fenyvesi Róbert

Forrás: SN 45.2, Thanissaro Bhikkhu

a-buddha-ujja.hu

Így hallottam. Ez alkalommal a Magasztos 
a Szakják között élt, egy szakja városban, neveze-
tesen Szakkarában. Itt a tiszteletreméltó Ánanda 
meglátogatta a Magasztost, és ahogy megérke-
zett meghajolt előtte, majd leült mellé. Ahogy 
ott ült, ezt mondta a tiszteletreméltó Ánanda a 
Magasztosnak:

– Uram, a csodálatos barátság, a csodálatos 
társaság, a csodálatos bajtársiasság a szent élet 
fele.

– Ne mondd ezt Ánanda! Ne mondd ezt! A 
csodálatos barátság, a csodálatos társaság, a cso-
dálatos bajtársiasság valójában a szent élet egé-
sze. Ha a szerzetest csodálatos emberek veszik 
körül, mint barátok, társak és bajtársak, akkor 
várhatja csak igazán, hogy kifejleszti és megtartja 
a Nemes Nyolcrétű Ösvényt.

És hogyan fejleszti és tartja meg a Nemes 
Nyolcrétű Ösvényt az a szerzetes, aki csodálatos 

SN 45.2 

A szent élet fele
Upaddha Sutta
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(197) Éljünk boldogan a gyűlölködők között,
nem gyűlölve senkit!
Igen, éljünk gyűlölet nélkül
a gyűlölködők között!

(198) Éljünk boldogan, kín nélkül
a betegségben szenvedők között!
Igen, éljünk kín nélkül
a betegségben szenvedők között!

(199) Éljünk boldogan, mohóság nélkül
a kapzsi emberek között!
Igen, éljünk mohó vágyak nélkül
a kapzsi emberek között!

(200) Éljünk boldogan, mi,
akiknek semmink sincs,
mint a ragyogó istenek,
akiknek boldogság az étke!

(201) A győzelem gyűlölködést szül,
a legyőzöttek élete csupa szenvedés.
Boldogan él, aki lecsendesült,
aki hátrahagyott győzelmet és vereséget.

(202) Nincs a szenvedélyhez fogható tűz,
nincs a gyűlölethez fogható vész,
Nincs a szkandhákhoz hasonló szenvedés,
nincs a Csendnél nagyobb boldogság.

(203) Az éhség a legrosszabb betegség,
a szankhárák a legkínzóbb szenvedés;
aki erre valóban ráébredt,
annak a Nirvána a legfőbb boldogság.

Boldogság (Sukha Vagga)

dhammapada (15.)

(204) Az egészség a legnagyobb nyereség,
a megelégedés a legnagyobb kincs,
a bizalom a legnagyszerűbb rokon,
a Nirvána a legnagyobb boldogság.

(205) Megitta a magány, a lecsendesülés italát,
megszabadult a félelemtől,
megtisztult a bűntől,
a Törvény öröméből iszik örökkön át.

(206) Jó a nemes embereket látni,
velük élni mindig boldogság.
Boldog, aki mindvégig
ostobák látványa nélkül élhet.

(207) Balgákkal élni hosszú szenvedés,
mintha az ellenségünkkel lennénk összezárva;
a bölcs társasága viszont boldogság,
mintha a legkedvesebb rokonunkkal élnénk.

(208)
Ezért:
az igaz megismeréssel bírót, a küldetését
teljesítőt, a szent tudásban jártasat, a bölcset,
aki szívós mint az öszvér, aki nemes,
úgy kövesd e tiszta embert, ahogyan az égen
útját a Hold a csillagok között!

Fordította: Fórizs László

Forrás: a-buddha-ujja.hu 



Ha az ember természeti lény lenne, az abszolút táplálék nem lehetne más, mint a gyümölcs. 
De tudjuk, hogy származásunk szerint nagyobbik felében a természeten túlról valók vagyunk, és 
igazi humánus ételeinket magunknak kell megcsinálni. Az ételek rafinált volta lépést tart életünk 
bonyolultságával, és bizonyosnak látszik, hogy életünkben sok szövevény első oka valamely szöve-
vényes étel. Ezen az alapon nyugodtan lehetne szendvics, vagy desszert életről beszélni. Az ilyen 
szendvics és desszert ételeken élő emberek a normalitást teljesen elvesztették. Bizonyos határokon 
túl ez már nem is élet, csak hisztéria. Ha az ember útközben a normális élet felé az alaptételeket 
keresi, a józan és nyugodt táplálékot, alig talál néhányat. A normális élet az, ami az ételek között a 
rántottleves. Semmi különös. Szenzáció nélkül. Messze azon túl, hogy valaki szereti, vagy sem. Az 
ember a nap bármely szakában eheti, reggelire, ebédre, vacsorára, forrón, langyosan, vagy hidegen. 
Zsíron, vagy olajon pörkölt liszt és víz. A püthagóreusok kétféleképpen ismerték, sósan, esetleg kö-
ménymaggal, ahogy mi esszük, vagy a halványan pirított lisztet tejjel föleresztve, mézzel édesítve. 
A tibeti csámpá is ilyesféle étel, de a lisztet forró teával öntik fel, és néha faggyúdarabokat tesznek 
bele. A rántottleves mindennemű feszültség nélkül való étel; ami különösen szeretetreméltó benne, 
hogy szelíd és egyszerű.  Magától értetődik, hogy a csecsemő első étele az anyatej után a rántottleves. 
A rántottleves kristálytiszta éhség-étel, ami körülbelül azt jelenti, hogy nem ínyencség, és nem tor-
koskodni való, vagyis nem izgalom, hanem az éhes ember számára készült, és kenyérrel a legjobb, 
ha pedig a kenyeret megpirítják, vagy különösen ha azt apró kockákra vágva forró zsírban kicsit 
megsütik, gazdag, tömény és laktató, annyira, ha az ember két tányérral megeszik, semmit sem kí-

A rántottleves
Hamvas Béla
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ván utána, csak egy pohár félédes bort. A normális étel, mint a kenyér, a krumpli, a főzelék, a főtt 
rizs, a szalonna, megunhatatlan, mert nem akar mást, mint táplálni. A konyha nagy művei, mint a 
franciasaláta, vagy a birsalmával töltött sült kacsa, esetleg a pástétom, tele van hátsó gondolattal; 
komplex művek, sok rétegű ételek, nem is tudják magukat egyszerre kimondani. Rántottlevestől 
gyomrát még senki sem rontotta el. Mindenesetre van asszony, elég ritka, aki annak, hogy mit főz, 
teljes tudatában van; az ilyen asszony rántottlevesében a földanya íze határozottan felismerhető. 
Ilyesmit meleg szív nélkül készíteni nem lehet. Legtöbben, ha a leves durva, azzal védekeznek, hogy 
csak rántottleves. Mintha nem a közhely lenne a legtöbb, mintha az, ami közönséges, nem az értékek 
felső foka lenne. A rántottleves íze a leginkább rokon a tejes búza ízével. Ha az ember ezt megkóstol-
ta, az élet kedvességéről mindent megtudott.

A bűncselekmények között kétségtelenül a legsúlyosabb az élelmiszer hamisítás. Ebben bizo-
nyos tekintetben együtt van az árulás, a káromlás, a mérgezés, a csalás, a hazugság, mindez alatto-
mosan és rejtve; gyűlöletes nyereségvágyból visszaél azzal, hogyha az ember megéhezik, ennie kell. 
Akármilyen rettenetes, de úgy van, ahogy Dosztojevszkij mondja: rugdaljatok, püföljetek, alázzatok 
meg, köpdössetek le, csak adjatok enni, enni. Az ételhazugságnál csak egy még súlyosabb van, a 
hamis prófétaság, amely az embert hazug gondolatokkal mérgezi meg. A nemes és a valódi kenye-
ret már csaknem elvesztettük. Alig van ennél nagyobb hiány, s ezért ennél mélyebb fájdalom. A 
rántottleves olyan egyszerű és szerény, hogy azt hamisítani még senkinek sem jutott eszébe. Talán 
azért is, mert olyan olcsó, és nem érdemes. Helyzetünk mindenesetre nem reménytelen; még van 
Bach-zenénk és Palazzo Pittink, van Velázquezünk és Hölderlinünk, a normalitás még nem tűnt el 
teljesen, amíg van rántottlevesünk, krumplink és főtt rizsünk. 

(Az írást a szerző jogutódjának szíves hozzájárulásával közölhettük. Hamvas Béla: A rántottleves. In: Hamvas 

Béla Művei 3., Patmosz I. 96-99.o.; Budapest 2008, Medio Kiadó – www.hamvasbela.hu

Hamvas Béla művei a Medio Kiadó gondozásában megjelent életműsorozatban megvásárolhatók.)
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A Karuna Segitő Szolgálat 2008 januárjában alakult a Buddhista Misszió karitatív szerveze-
teként. A közösség 15 tagja alapította azzal a céllal, hogy krónikus betegségben szenvedőknek, hal-
doklóknak és hozzátartozóiknak buddhista szellemi kísérést és lelki támogatás nyújtson. Az évek 
során több tagunk járt rendszeresen hospice-intézményekbe, mások egyénileg vagy a munkájukhoz 
kapcsolódóan láttak el kísérési feladatot. A tagok számára képzési programot és szupervíziót szer-
veztünk; előbbi később nyílttá vált és nagy sikerű rendszeres programmá nőtte ki magát.

Néhány év elteltével szembe kellett néznünk bizonyos problémákkal, többek között azzal, hogy 
a haldoklókkal való foglalkozás sok segítő szándékú ember számára járhatatlan út, illetve a meglévő 
tagok életében is előtérbe kerültek olyan saját problémák, amelyek miatt a hospice-munkájukat abba 
kellett hagyniuk. Ennek következtében az aktív létszám lecsökkent, és a segítés fókuszába egymás 
kölcsönös támogatása és az elakadásaink megosztása, megbeszélése került. Világossá vált, hogy mi-
lyen nagy szükség van egy olyan fórumra, ahová saját személyes problémáinkat bevihetjük.

A 2013. év során több változás történt a Buddhista Misszió szervezetében, célkitűzéseiben – 
az „idők szavának” megértése jegyében.  A Misszió célja lépést tartani a változásokkal, amit nem 
csupán a képzési és gyakorlási programok megújításában, hanem nagyobb mértékű társadalmi sze-
repvállalásban is szeretne kifejezésre juttatni. A kultúra, amelyben élünk, keresztény alapú – bár 
ma már talán inkább ateista –, emiatt a buddhizmus soha nem lesz teljesen elismert és elfogadott 
Európában anélkül, hogy valamit felajánlana a közösségnek, vagyis egy mélyebb társadalmi elköte-
leződés nélkül.

Az elkötelezett buddhizmus meghatározás Thich Nhat Hanh vietnámi zen mestertől ered, és 
arra a kapcsolatra utal, ami a Dharma és a társadalom szociális, gazdasági és környezeti problémái 
között fellelhető korunkban.

„Amikor Vietnámban éltem, sok falut lebombáztak körülöttem. Szerzetes- és apácatársaim-
mal együtt döntenünk kellett, hogy mit tegyünk. Vajon folytatnunk kell a gyakorlást a kolostor falai 
között, vagy el kell hagynunk a meditációs termeket annak érdekében, hogy a kibombázott embere-
ken segítsünk? Úgy döntöttünk, hogy mindkettőt tennünk kell: ki kell mennünk és segítenünk az 
embereknek, és ezt az éberség gyakorlásával kell tennünk. Ezt neveztük elkötelezett buddhizmus-
nak.  Az éberségnek el kell köteleződnie… Ha egyszer felébredtél, cselekedned kell... tudomást kell 
vennünk a világ valódi problémáiról.  Azután, az éberség gyakorlásán keresztül tudni fogjuk, hogy 
mit kell tennünk, vagy mit nem kell tennünk azért, hogy a világ segítségére legyünk.” (Thich Nhat 
Hanh)

megújulása

A

Karuna
Vaszetthi Hoyer Erzsébet 
Dignága Erdélyi Zsolt
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Az elkötelezett buddhizmus fő tantétele az, hogy magadat megváltoztatva megváltoztatod a 
világot, és miközben megváltoztatod a világot, magadat is megváltoztatod – ez nem két dolog.

„Korunk kétségbeesetten kiált a spirituális és a társadalmi elköteleződés iránt egyaránt.  Spi-
rituális fejlődés nélkül a világ jobbítására tett legtisztább szándékú erőfeszítésünk – öntudatlanul  is 
–  a problémák megismétléséhez vezethet, miközben azt hisszük, hogy megoldjuk azokat… De ha a 
spirituális úton járó a társadalmi problémákról nem tájékozott, az szintén veszélyes. Meglehetősen 
ironikus megközelítés az én-központúság meghaladása spirituális gyakorláson keresztül, miközben 
nem veszünk tudomást a világ segélykiáltásáról.” (Donald Rothberg) 

Mindkettőre szükségünk van, a „belső” és „külső” gyakorlásra egyaránt.  Buddhistáknak fi-
gyelmen kívül hagyni ennek valóságát, miközben teljesen az egyéni megszabadulásnak szentelik 
magukat, annyit jelent, hogy nem vállalnak felelősséget a világért. A megvilágosodás tartalmazza 
annak realitását, hogy a világ részei vagyunk, azzal egységet alkotunk, és napjainkban világunknak 
minden segítségre szüksége van, amit csak kaphat.

Ennek szellemében közösségünk néhány tagja – közöttük alapító Karuna tagok is – javaslatot 
tett a Segítő Szolgálat megújítására, a tevékenységi körök és a tagság bővítésére, melyet a legutolsó 
Nyitott Tér találkozón a résztvevők támogattak.

Javasolt tevékenységi körök:
• Haldoklók kísérése intézményekben vagy saját otthonukban
• Idős, elesett emberek látogatása intézményekben vagy saját otthonukban
• Aktív, de magányos idős emberek részére programok szervezése
• Telefonos szolgálat - kríziskezelés
• Ifjúsági projektek: gyermekfelügyelet, kapcsolatfelvétel iskolákkal, hittan-tanítás keretében a 
buddhizmus bemutatása, az új központban rendszeres program fiataloknak
• Elítéltek látogatása börtönökben, ifjúsági fegyintézetekben
• Hajléktalanok segítése
• Roma kisebbség támogatása
• Környezetvédelem
• egyéb...

A megújuló, szélesebb alapokon álló Karunához bárki csatlakozhat, tehát szívesen látunk min-
denkit, akit már megérintett a Buddha tanítása, és azokat is, akik a segítés iránt elkötelezettek, és 
annak gyakorlatba ültetését egy közös célért tevékenykedő, hasonló eszmei-értékbeli alapokon álló 
szellemi közösség keretében tudják elképzelni. Bár a szakértelem előnyt jelenthet, az önkéntes se-
gítői munka zömében jelenlétet, gondoskodó odafordulást jelent, ezért nem előfeltétel semmilyen 
szakmai képzettség. Szeretnénk, ha senki sem érezné magát kizárva ebből a kezdeményezésből, 
ezért ha valaki az önkéntesi munkában nem tud részt venni, de javaslatokkal, támogató gondolatok-
kal szeretne ahhoz hozzájárulni, azt is nagyra értékeljük.

Őszentsége a Dalai Láma gondolatával hívunk mindenkit együttműködésre:
„A szellemi gyakorlás azt jelenti, hogy egyre inkább olyan emberi lényekké válunk, akiknek a szíve 

mások jólétét kívánja. A jókívánság nem elég, jócselekedeteknek kell azt követni.“

☸  ☸  ☸
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A Buddhist Hospice Trust egy Nagy-Britanniában működő önkéntes segítő hálózat, amely a 
nyolcvanas években alakult, és azóta folyamatosan működik. Nem hagyományos elveket vagy szer-
vezeti formát követ, hanem buddhisták önkéntes és autonóm társulása a buddhizmus minden létező 
hagyományából és iskolájából, és nyitott mindenki számára, aki csatlakozni szeretne – akár segíteni 
akar, akár segítséget igényel.

Fekvő részlege nincs, nem szolgáltat sem professzionális egészségügyi ellátást, sem szakta-
nácsadást, és palliatív (fájdalomcsillapító) gondozást sem kínál. Az önkéntesek ebben a szervezetben 
arra köteleződnek el, hogy jelen legyenek, és amellett tesznek tanubizonyságot, hogy együttérzéssel 
támogatják azokat, akik segítségért fordulnak hozzájuk. Nincs előírás arra vonatkozóan, hogy ho-
gyan segítsenek, az önkénteseknek csak arra kell választ adniuk, hogy akarják-e, illetve hogy tud-
ják-e csinálni. Sokfelé van szükség a munkájukra, ezért a jelentkezőket mindig örömmel üdvözlik, 
és nem várnak el tőlük korábbi gyakorlatot, illetve képzettséget. Ugyanakkor a Trust kapcsolatot 
tart más segítő, gondozó szervezetekkel, szakemberekkel, tanítókkal, lelkészekkel stb.

Ahogy az alapító, Dennis Sibley mondja: „1985-ben kezdtem azon gondolkodni, hogyan lehet-
ne közös nevezőre hozni a hospice-gondozás filozófiáját Buddha tanításaival. A halál volt mindkét 
megközelítés középpontjában. Akkoriban már négy éve főállású hospice ápolóként dolgoztam, és 
biztos voltam abban, hogy ez a két megközelítés találkozhat és kiegészítheti egymást.”

Az első terv egy bentfekvő hocpice-ról szólt, amelyet az összes buddhista szervezet bevonásá-
val szerettek volna létrehozni, mert úgy gondolták, hogy egy ilyen intézmény alapítása és fenntar-
tása csak így lehetséges. Ez a terv végül is nem valósulhatott meg, de nem adták föl, hiszen a hos-
pice-gondozás – Sibley szavaival – „sokkal többet foglal magában, mint pusztán egy épületet, ahol a 
gyógyíthatatlan betegek és haldoklók életük utolsó hónapjait vagy heteit eltölthetik. A hospice szó 
magába foglalja a realitásokkal való szembenézést, azok elfogadásának és a szerető kedvesség kifej-
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lesztésének képességét, a mély elköteleződést mások szolgálatára – olyan minőségeket, amelyeket 
kizárólag saját magunkban tudunk kibontakoztatni. A valódi hospice a szívünkben van, lényege az 
elfogadó szeretet és tisztánlátás kifejlesztése a halállal való szembesülés során, tanuláson és szol-
gálaton keresztül. Ez ilyen egyszerű – de ez természetesen nem jelenti azt, hogy könnyű is volna.”

Ray Wills, aki a kezdetektől fogva részt vesz a munkában, ezt így egészíti ki: „A tagok elköte-
lezik magukat arra, hogy felkérésre készen álljanak a saját környezetükben élő gyógyíthatatlan be-
tegek látogatására, felajánlva minden spirituális segitséget, amire képesek. Az önkéntesek ugyanak-
kor megerősítést nyernek saját belső forrásaik feltárásához a kórházakban és hospice-ekben végzett 
segítő munkájuk révén.”

A segítséget kérők általában egyedülálló buddhisták, de olyanoktól is érkezik megkeresés, 
akik magukat nem vallják buddhistának, de nyitottak és kíváncsiak arra, hogy a Dharma mit nyújt-
hat a számukra életüknek ebben a kritikus szakaszában.

Wills a buddhista segítői hozzáállást így foglalja össze: „Mindannyian haldoklunk, test és tu-
dat elkerülhetetlen halála az egyetlen bizonyosság e bizonytalan létben. Következésképpen, talál-
kozni valakivel, akit orvosilag is halálos betegnek nyilvánítottak, azt jelenti, hogy találkozunk egy 
embertársunkkal, akivel azonos alapokon állunk. Alapvetően mindannyian ugyanabban a kóros 
állapotban létezünk, jóllehet a másik személy élettartamát szakmai alapon rövidebbre becsülték, 
mint a miénket.

Mint minden emberi kapcsolatban, melyet szeretnénk gyümölcsözővé tenni, a körültekintő, 
önzetlen figyelem a meghatározó; ez a törődéssel teli odafigyelés a másik hogyléte iránt tesz képes-
sé bennünket az árnyalatok észlelésére és a segítés iránti kimondatlan sóvárgás meghallására. Ez az 
érzékenység tud ráhangolni annak felismerésére, hogy mi a valódi és sürgető igénye a másiknak. A 
figyelem kulcs a megértéshez: készség a másiktól érkező tanítás befogadására és a hála kifejezésére, 
amivel adózunk neki, mint tanítónknak... A humorérzék is segítségünkre lehet, gondoljunk csak a 
kis könnyed mosolyra a Buddha arcán.”

A segítők közül voltak olyanok, akik hiányolták az előírásokat, útmutatásokat, azt, hogy a „he-
lyes viselkedés” nincs megfogalmazva számukra. Wills erről a következőket mondja: „Egy teljesen 
általános útmutatót készíthetnénk, de ez annyira általános lenne, mint egy pusztán egysíkú állítá-
sa a nyilvánvalónak. Ilyenformán nincs konkrét javaslatom arra vonatkozóan, hogy másoknak mit 
kellene tennie. A valóság járatlan vidék, amelyhez egyszerű útmutatót készíteni félrevezető térkép 
lenne.

Az ösvény mindig az ember két lába alatt van – itt és most. Senki nem tud megváltani má-
sokat. Készségek nem szerezhetők be semmilyen kézikönyvből. Mint azt Alan Watts megjegyezte: 
nincs szabály arra, hogyan hozzuk létre a szeretet hiteles melegségét.

Minden emberi találkozás egy különleges alkalmat teremt. Elvárható, hogy minden egyes ta-
lálkozásra frissen érkezzünk, nyitottsággal, világossággal és érzékenységgel – ahogy Krishnamurti 
nevezte ezt: nem válogató tudatossággal.”

☸  ☸  ☸

A Buddhist Hospice Trust honlapja: http://www.buddhisthospice.org.uk/

Ray Wills: Alone with Others: So much shared: http://www.buddhanetz.org/texte/hospice.htm

(Szerkesztette: Dignága Erdélyi Zolt, Fordítás: Vaszetthi Hoyer Erzsébet)
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A hinduizmus világvallásának alaptevő irodalmát képező 
Védák egy tudományos kézikönyv az anyagi, teremtett világbe-
li létünkhöz. Tudásanyaga az Ájurvédától (orvostudomány), töb-
bek között a Vasztun (lakberendezés), vagy a Dzsjótisán (asztro-
lógia) keresztül a mindennapi élet valamennyi területére kiter-
jed, melynek végső célja az Istenhez vezető útra kormányozni az 
emberiséget. Természetesen ennek a jótékonyság intézménye is 
esszenciális részét képezi.

A hiteles vallási irányzatok mindegyikében fellelhetőek 
bizonyos univerzális erkölcsi alapelvek, melyeknek követése a 
vallásgyakorló életére pozitív hatást tesz, elősegíti a lelki ösvé-
nyen való előrehaladását. Ilyenek többek között az igazságos-
ság, a mértékletesség, a tisztaság vagy a kegyesség. Ha követjük 
az igazságosság elvét, akkor kerüljük a pénzügyi spekulációt, a 
szerencsejátékot, nem hazudunk, nem csalunk, és becsületesen 
betartjuk a törvényi előírásokat. A mértékletesség megnyilvá-
nulhat életünk minden területén, például az önmérgezés elke-
rülésében, vagy abban, hogy nem halmozunk föl többet a kel-
leténél, nem használjuk ki a természet forrásait, hanem csak 
annyit fogadunk el magunknak, amennyi a testünk és lelkünk 
egybentartásához elengedhetetlenül szükséges. A tisztaság elve akár testi, akár lelki szempontból 
elsődleges egy vallásgyakorló életében. A kegyesség elve pedig elsősorban abban nyilvánul meg, ho-
gyan bánunk azokkal, akik az alárendeltjeink – a szegényebbekkel, a gyerekekkel, az idősekkel, a 
betegekkel, vagy akár az állatokkal.

Hogyan, milyen módon tudjuk a vallás nevében segíteni a rászorulókat? Ami önmagától érte-
tődik, természetesen fizikai segítséget nyújthatunk nekik, ami lehet némi ruha-, vagy ételadomány, 
a hontalannak fekhely, fürdési vagy mosási lehetőség, de lehet, hogy csak segítünk az idős néninek 
elvinni a táskáját, a látássérültnek felszállni a buszra.

VALLÁS

2013-ban számos konferenciát szerveztek országszerte a szegénység, a rászorulók 
és a róluk való gondoskodás témájában civil, vallási és kormányzati szervek, szerveze-
tek részvételével. Ennek komoly jelzésértéke van, hiszen azt mutatja, hogy a téma egyre 
aktuálisabb, szembeötlőbb, és egyre inkább megkívánja minden magyar állampolgártól 
azt, hogy ne csak beszéljen róla, hanem lépjen a tettek mezejére.

SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG
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Gadharvika a Krisna-hí-
vők közösségének tagja 1999-
ben, az Ételt az Életért Prog-
ram hivatalos civil szervezetté 
válásakor csatlakozott az étel-
osztó misszióhoz. Azóta az ala-
pítvány munkájában a legválto-
zatosabb módokon vett részt: 
volt beugró szakács és kilincse-
lő adománygyűjtő is, írt pályá-
zatokat, segített az árvizeknél, 
ételt osztott ifjúsági fesztiválo-
kon, de rá hárult számtalanféle 
projekt megszervezésének fel-
adata, illetve a program képvi-
selete is. Később a szervezet iro-
davezetője lett.

 Gandharvika Szilaj Péterné:



Ami azonban egyedül a vallási szervezetek sajátja, az a lelki gondozás: az emberekhez való 
lehajolás, a meghallgatás, a vigasz, a megértés, és végső soron a szeretet és a hit közvetítése. Közel 
jutni az emberekhez, a problémáikhoz és azokra pozitív alternatívát adni nem könnyű egy olyan 
világban, ami alapvetően nem igazán alkalmas a felhőtlen boldogság elérésére. A transzcendensbe 
vetett hit által azonban egy olyan eszközt tudunk adni az emberek kezébe, mellyel az életük, a világ-
szemléletük, tehát a saját sorsuk is megváltoztatható. Egyúttal egyfajta mentális segítségnyújtás is 
megvalósul ezáltal, hiszen a klienst ki tudjuk vezetni a pszichés betegségekből, a kilátástalanságból, 
vissza tudjuk adni az önértékelését, az önbecsülését és mindenki által elérhető célt tudunk adni az 
életben. Olyan ez, mint amikor meglocsolunk egy fát a gyökerénél, hisz tudjuk, hogy a víz a legki-
sebb levélig is eljut majd. 

A személyes találkozásnak minden esetben óriási a jelentősége, hiszen ennek köszönhetően 
az elmagányosodott, izolációban élő emberek előtt megnyílik a párbeszéd, a kapcsolatépítés kapuja, 
ami nem csak a városokban, de vidéken, ott is elsősorban a szegregátumokban élő népesség esetében 
számít szinte kuriózumnak. Nem utolsó szempont, hogy e kapcsolat során oktatni tudjuk az ellátot-
tainkat, és nem csupán a szentírások tanításaiból, Istenről, vagy az élet magasztos céljairól – például 
hogy hogyan tudunk a szegénységünk ellenére is viszonylagos lelki békére lelni. Olyan életre szóló 
tudást tudunk átadni, ami a társadalom egészét minőségi változáshoz segítheti – a családalapításról, 
a család és annak tagjainak szerepéről, a gyermekvállalás kockázatairól, a háztartás vezetéséről, a 
lakókörnyezet megóvásáról stb. E tudásnak köszönhetően többek között például elkerülhetővé vál-
hat a rengeteg válás, vagy a felvilágosítás által a nemkívánatos gyermekek születése, akiknek a lét-
fenntartására nem áll rendelkezésre anyagi forrás.
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Célunk egyben az is, hogy az embereket kivezessük a manapság olyannyira látványos érték-
válságból. Tudjuk azt, hogy a szegény embert ugyanúgy hajtja és csábítja a fényűzés iránti vágy, 
mint a tehetőst. Kötelességünk megtanítani neki – bármelyik oldalon álljon is –, hogy az egyszerű és 
szerény élet is el tud vezetni a boldogsághoz. A morális szegénység szemmel nem látható, ám mégis 
fájdalmasabb mint a külsőségekben megnyilvánuló szegénység. Sajnos, bármennyire is hihetetlen, 
sok apa, anya már nem látott, tanult olyan mintaértékű életvitelt, mely lehetővé tenné számára a 
fenntartható, önálló életet. Hiába a pénz, ha nem tudják beosztani, hiába a föld, ha nem tudják meg-
művelni, hiába az étel, ha nem tudnak belőle főzni. Mindez azonban tanulható és ennek a lehetősége 
ott van azok kezében, akik rendelkeznek ezzel a tudással.

Ha az előbbiekben felsorolt eszközökkel e célkitűzéseket sikerül teljesíteni, akkor csupán egy 
olyan alapszintű, alacsonyküszöbű ellátásnak köszönhetően, mint amilyen pl. az ételosztás, le tud-
juk fedni a teljes Maslow-piramist, azaz az emberi szükségletek szinte teljes spektruma elérhetővé 
válik. A vallások kezében tehát óriási hatalom van, hiszen minden eszköz a rendelkezésükre áll, 
hogy megváltoztassák a világot.

Közösségünk 1989 óta oszt ételt az országban, ezek közül is legismertebb a hosszú ideig a Bla-
ha Lujza téren zajló ellátás volt. Ott 2001-ben lett mindennapos látvány az ételszállító kocsink, és 
azóta is vagy ott, vagy a Teleki téren tartunk nyilvános ételosztást. Ünnepek alkalmával, évente több 
ízben is szervezünk kiemelt, nagyszabású rendezvényeket, melyeken a meleg étel mellett gazdagon 
megrakott élelmiszercsomag-adományokat, ruhaneműt, játékokat is osztunk. Ezek az akciók első-
sorban nem a napról napra élő hajléktalan embereknek, hanem a még háztartással rendelkező, de 
rossz anyagi körülmények között élőknek jelentenek segítséget. 2008 óta működtetünk családsegítő 
programot, melynek lényege, hogy a kerületi családsegítő értesíti ki a helyi hátrányos helyzetű lako-
sokat az étkeztetés lehetőségéről, így ők annyi ételt vihetnek haza, ahányan a háztartásban élnek. A 
családi tanácsadó központok a családgondozási folyamat részének tekintik programunkat, melynek 
így preventív jellege van a családok eladósodása, lakhatásának elvesztése, egészségük romlása szem-
pontjából. Azt a réteget képes megmenteni a lecsúszástól, akik külső segítség nélkül elvesznének.

Gyermekétkeztetési programunk keretében több gyermektáborba, napi szinten pedig egy 
gyermekek számára fenntartott lakóotthonba szállítunk készételeket, hiszen a fiatal nemzedék tes-
ti-lelki egészsége elsődleges szempont munkánk során. Katasztrófa sújtotta területeken szintén részt 
veszünk a mentési munkálatokat végző hivatásos állomány, illetve önkéntesek, valamint a károsul-
tak vagy túlélők étkeztetésében. Ilyen esetekben a meleg ételnek különleges jelentősége van, hiszen 
a megváltozott körülmények miatt a főzés a legtöbb esetben kivitelezhetetlen. Az étel átadásakor 
kapcsolatba kerülünk a krízist átélt lakossággal, akiknek lelkészeink pszichoszociális támaszt is 
tudnak nyújtani.

Az ételosztásnak tehát számtalan előnye, haszna lehet az ellátottak szempontjából, hiszen 
egészséges, erőszakmentes ételekhez juttatja őket, mely megtisztítja a tudatot, lélekemelő hatású. A 
programhoz rengeteg önkéntes csatlakozik, és az ilyen jellegű munkán keresztül az étkeztetés intéz-
ménye jelentős mértékben formálja a társadalmat. Az ellátottaknak megtakarítást tesz lehetővé, így 
elkerülhetővé teszi akár a lakhatás elvesztését is. Végül pedig, de nem utolsó sorban hitet, reménysé-
get nyújt a kétségbeesett embereknek. Az egy tál étel ilyen módon nem pusztán egy tál étel annak, 
aki kapja, hanem egy tál ÉLET.

☸  ☸  ☸
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– Az emberek, meglehet nem gyilkolnak 
közvetlenül, de felül kell vizsgálniuk, hogy visel-
kedésükkel mennyiben segítik elő háborúk, faji 
konfliktusok, vagy állatok emberi fogyasztásra 
szánt tenyésztésének terjedését.

– A második gyakorlat fogadalmába bele-
gondolva, – vagyis távol tartani magunkat a lo-
pástól – Sulak megkérdőjelezi a kapitalizmus er-
kölcsi következményeit.

– A nők kizsákmányolásának megszünte-
tése természetesen vonná maga után a helytelen 
szexuális viselkedés felszámolását.

– A hamis beszéd elkerülésének ünnepé-
lyes fogadalomtételénél azonnal felvetődik a kér-
dés, hogy napjainkban a tömegmédia és az okta-
tás milyen mértékben támogatja a világkép tor-
zításait.

– Végül az ötödik gyakorlat, a bódító és 
mérgező szerek fogyasztásától való tartózkodás 
a nemzetközi béke és jog kérdéseit feszegeti, mi-
vel „a Harmadik Világ farmerei termesztik a he-
roint, a kokaint, a dohányt és a kávét, mivel a 
gazdasági rendszer lehetetlenné teszi számuk-
ra, hogy rizst és zöldségeket termesszenek saját 
szükségletükre.”

Sulak felteszi a kérdést: vajon egyénileg ké-
pesek vagyunk-e a változtatására? Meg tudjuk-e 
szüntetni a kapitalizmust? Hogyan tudjuk meg-
állítani a háborúskodást? Hol tudjuk elkezdeni 
a szervezett bűnözés felszámolását és nagyobb 
egyenlőséget biztosítani a társadalmakban? 

„Politikai és gazdasági intézmények át-
szervezése önmagában még nem hoz felszaba-
dulást. Ennek kiindulási pontja az egyén átala-
kulása. A béke akkor tud egy társadalomban 
megszilárdulni és tartóssá válni, ha a társada-
lom tagjaiban béke van. Amikor irigység, gyű-
lölet és közöny irányítja a személyes kapcsolata-
inkat, ezek válnak a társadalom intézményeiben 
is uralkodóvá, ezáltal megakadályozva a tartós 
társadalmi változásokat. A valódi biztonság az 
önmagunkon való munkálkodás függvénye.”

„A legkülönbözőbb életformákban, világ-
szerte szinte egységesen és egyre növekvő mér-
tékben reagálnak a fogyasztói társadalom kihí-
vásaira, mivel azt a képzetet kelti, hogy a végső 
boldogság csak az anyagi javak és szolgáltatá-
sok vég nélküli fogyasztása révén érhető el. Ez a 
zsarnoki környezet olyan, mint egy hurok, ame-
lyik egyre szorosabban préseli ki az életet a va-
lódi szabadságából, a demokráciából és emberi 
jogokból.”

„Amint elkezdjük kifejleszteni az egysze-
rűséget saját életünkben, az alázatot mások és 
a természet iránt, elkezdjük a kitörést ebből a 
fojtogató hálóból. Talán még fontosabb, hogy a 
tudatossággal és éberséggel párhuzamosan fej-
lesztett szerénység és alázat révén teljesen meg 
tudjuk szabadítani magunkat a gyűlölettől, kap-
zsiságtól és illúzióktól. A személyes átalakuláson 
keresztül képessé válunk annak felismerésére, 
hogy milyen szoros kapcsolódunk egymáshoz és 

Síla 2.0
Sulak Sivaraksa, Thaiföld jeles társadalomtudósa, az elkötelezett buddhizmus kép-

viselője, új értelmezést adott az Öt Erkölcsi Gyakorlatnak, a pañca-sīla-nak, a modern 
életre vonatkoztatva azokat.
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a környezetünkhöz.  E felismerés által képessé 
válunk törődni egymással, és arra hogy ne zsák-
mányoljuk ki földünk forrásait, hogy tiszteljünk 
más kultúrákat, hagyományokat és hiteket.” 
(The Engaged Buddhism of Sulak Sivaraksa by 
Matteo Pistono)

Sivaraksa kiemelte: spirituális töltés nél-
kül kiégnek azok, akik át akarják alakítani a tár-
sadalmat, önzők lesznek, hatalomvágyók, vagy 
esetleg naiv emberbarátok. Mindenkinek ki kell 
fejlesztenie a kritikus én-tudatosságot egy lehet-
séges párbeszéd reményében. Ha együtt dolgo-
zunk, eltűnhetnek a szakadékok. Szükség van 
a meditációra és a kritikus önelemzésre. Mivel 
az emberek sokat szenvednek, ezért a meditáció 
cselekedetek nélkül nem elegendő. Tehát min-

Amikor társadalmi problémákra rea-
gálunk, szükségtelen arra gondolnunk, hogy 
azért foglalkozunk ezekkel, mert buddhisták 
vagyunk. Azért cselekszünk, mert együtt ér-
zően reagálunk a helyzetre, ahogy azt bárki 
– buddhista vagy nem – tehetné, aki érzékeny 
arra a problémára. A kérdés azonban visszatér, 
amikor azt mérlegeljük, hogy mi a legszüksége-
sebb tennivaló? Számtalan társadalmi probléma 
létezik, és egyikünk sem tud néhánynál többet 

Részvétel a társadalmi életben 

Mivel minden nagy vallás - legalább alapelveiben - törekszik az együttérzés kifej-
lesztésére, szeretnénk tudni, hogy van-e valamilyen sajátos meghatározása annak a faj-
ta társadalmi elköteleződésnek, amire a buddhizmus bátorít? Az első és legfontosabb vá-
lasz az, hogy nincs.

bevállalni ezekből. Tehát mi az, amire összpon-
tosítanunk kellene? Előbb-utóbb elkezdünk ösz-
szefüggést találni bizonyos problémák és azok 
tágabb társadalmi környezete között, aminek 
a probléma a részét képezi, vagy ami kiváltotta 
azt. Hogy tudunk reagálni a probléma társadal-
mi beágyazottságára? 

A társadalmi probléma szélesebb perspek-
tívában gyorsan spekulatívvá válhat, de ez nem 
olyasmi, amiről a buddhisták folyamatosan el-
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denkinek meg kell tennie azt, ami tőle telik. Sze-
rinte fontos, hogy közösségben éljünk, szemben 
az ipari társadalmakban manapság tapasztalha-
tó elkülönüléssel, individualizmussal és presz-
tízs-fogyasztással, ami nem kedvező egy társa-
dalmilag elkötelezett spiritualitás számára. „Ha 
egy buddhista nem radikális és nem tevékenyke-
dik a szenvedés megszüntetése érdekében, énjé-
nek csak igen kis részét adja a buddhizmusnak.”

☸  ☸  ☸

Forrás: Making Buddhism Radical – Turning Wheel 

Magazin

Fordította: Vaszetthi Hoyer Erzsébet

David R. Loy:
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mélkedni akarnak, mivel ez megzavarja az éber 
tudatosságuk fókuszát, az „itt-és-most” -ban va-
ló jelenlétet, amire a meditációs gyakorlat biztat. 
Ugyanakkor időnként el kell gondolkodnunk 
ilyen problémákon, amennyiben a társadalmi 
aktivitásunk valóban összeférő a buddhista el-
köteleződésünkkel. 

Például a hajléktalanság egy súlyos problé-
ma, amivel sokan szembesülünk nap mint nap. 
Mi nem azért segítjük a hajléktalanokat, mert 
buddhisták vagyunk, hanem azért, mert nem 
függetlenek tőlünk, és segítségre szorulnak. 
Végső soron a mi segítségünkben egyáltalán 
nincs indíték, annak nincsen oka. De vannak tá-
gabb összefüggések, amivel foglalkoznunk kell 
– nemcsak a buddhistáknak, hanem mindenki 
másnak is.

Miért van olyan sok hajléktalan ember 
például az Egyesült Államokban, egy olyan or-
szágban, amelyik messze a leggazdagabb azok 
közül, amelyek eddig léteztek a Földön? Miért 
van annyi hajléktalan ember egy ilyen gazdag 
országban? Mit tartalmaz a kormány politiká-
ja erre vonatkozóan? Ha a kormány a kollektív 
akaratunk kifejeződése, mit mond ez mirólunk? 
Az ilyen kérdésfelvetések bonyolult problémák-
hoz vezetnek arra vonatkozóan, hogy milyen 
társadalmat szeretnénk, és hogyan munkálkod-
junk ennek megteremtésén,– elméleti kérdé-
sek, melyek gyakran úgy néznek ki, mintha el-
térítenének a buddhista utunk fókuszától: „just 
this”… De ha állandóan kitérünk ezek elől és a 
hajléktalanok segítésére tett aktivitásunk kime-
rül a levesosztásban (ami nem lebecsülendő), az 
olyan, mintha kötést tennénk a gennyes sebre, 
mely aztán újból és újból leesik, ahelyett, hogy 
megállapítanánk és gyógyítanánk a betegséget, 
ami előidézte azt.  Időnként fel kell tennünk a 
kérdést: mi a betegség forrása?  Mi a gyökér-oka 
a társadalmi betegségnek, ami csillapításra, és – 
lehetőség szerint – gyógyításra szorul?

Mit mond, mit alkalmaz a buddhizmus az 
ilyen típusú betegségek gyógyítására? A helyes 
kérdésfeltevés ez: melyek a Buddha tanításai kö-

zül azok, amelyeknek alapelvei a mai emberekre 
és társadalmakra is alkalmazhatóak? 

A társadalmi szenvedést hangsúlyozottan 
az egyéni „én” (ego) és közösségi „én”-tudatosság 
(wego, azaz mi)  táplálja. Vagyis az intézményesí-
tett kapzsiság, az intézményesített rosszindulat 
és az intézményesített illúzió hármasának közös 
mérge. Az egyén szellemi gyakorlásában fontos 
az erőszak elleni elköteleződés, és annak felis-
merése, hogy az egyén szenvedésének megszün-
tetése elválaszthatatlan a mások szenvedésének 
megszüntetésétől. A hagyományos öt erkölcsi 
gyakorlat (pañca-sīla) modern társadalmi kör-
nyezetre való alkalmazása több konkrét irány-
mutatást ad egy olyan társadalom felé, amelyet 
szeretnénk megvalósítani, és eszközöket is fel-
mutat, melyekkel a jelenlegi társadalmi rendet 
kikezdhetjük. 

Bár ezek a buddhista alapelvek arra báto-
rítanak, amit Stephen Batchleor „kulturális fel-
ébredés”-nek nevez, nem állnak össze egy – a je-
lenlegitől eltérő – társadalmi programmá. Ezzel 
együtt spirituálisabb dimenziót adnak a nem-
zetközi jognak és a békemozgalmaknak, melyek 
az utóbbi években felerősödtek. A jelenlegi tár-
sadalmi elit képtelennek mutatkozott különbö-
ző krízisek kezelésére, amelyek már alaposan 
fenyegetik az emberiség és a bioszféra jövőjét.  
Nyilvánvalóvá vált, hogy ez a társadalmi elit je-
lentős részét képezi a társadalmi problémáknak, 
és hogy a megoldásnak valahonnan máshonnan 
kell jönnie. 

A globalizációellenes megmozdulásoknak 
hatványozottan fontos szerepük van, és a társa-
dalmilag felébredt buddhizmusnak szintén fon-
tos szerepe van abban, hogy ezek a mozgalmak 
spirituálisan éberebbé váljanak.

☸  ☸  ☸

A szemelvényeket David R. Loy: What is Buddhist 

about Socially Engaged Buddhism? című írásából válo-

gatta és fordította: Vaszetthi Hoyer Erzsébet
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Tanítványok Dharmabeszéde

Nyilvános vizsgával zárult a Rendszerezett buddhista tanulmányok 
első három szemesztere.

Február második hétvégéjén a Buddhista 
Misszió Szisztematikus buddhista tanulmányok 
képzésének tanulói állhattak a közösség elé, 
hogy mintegy háromnegyed órás prezentáció 
keretében számot adjanak a tudásukról. 

Tiszteletreméltó Vadzsramálá, rendünk 
szellemi vezetője eredeti szövegekre, kommentá-
rokra és tanulmányokra támaszkodva vezeti át 
a tanulókat a buddhista út filozófiájának és gya-
korlatrendszerének ösvényén. Az elmúlt másfél 
év során a Buddha élete, a buddhista közösség 
kialakulása és a korai buddhista filozófia lénye-
ges elemeit dolgozták fel az önszerveződő tanu-
lópárok. 

A vizsgára a tanulók az előadandó témákat 
a hazai vizsgáztatási gyakorlatban ismert vélet-
lenszerű tételhúzással osztották fel egymás kö-
zött. Minden tanulópárra egy történeti és egy fi-
lozófiai témakör jutott. A tételek feldolgozását, 
az előadás módját, a segédeszközök használatát 
saját ízlésük szerint testreszabhatták a vizsgá-
zók, így színes, érdekes betekintést kaphattak 
az ingyenes program látogatói. Különlegesen fi-
nom, szeretetteli, elfogadó atmoszféra lengte be 
a vizsgának otthont adó Keleti Kulturális Köz-
pontot, amelyben a tanulók figyelmesen hallgat-
ták végig egymás előadását. Sokan használták a 
számítógép és a kivetítő által nyújtott lehetősé-
geket dharmabeszédük illusztrálására. 

A prezentációval átadhattak valamit a sa-
ját megértésükből, s abból, hogyan jelent meg 
ez  átalakító világosságként az életükben. Ilyen 
módon gyakorolhatták a nyilvánosság előtti 
megnyilvánulás egyáltalán nem egyszerű tudo-
mányát, ugyanis a képzés egyik célja az egyház 
következő dharmatanítóinak kinevelése. 

A vizsgán a tanulópárok az alábbi sorrend-
ben és témákban adtak elő:

• Khémá Ligeti Erika és Amóghavadzsra Har-
gitai Gábor - A Buddha születése, gyermekkora, 
családja; Újraszületés, 
• Saller Szilvia - Channa Judik Csaba - A Buddha 
útrakelése és tanulóévei; Éntelenség 
• Szubhá Horváth Diána - Karma
• Vaszetthi Hoyer Erzsébet - Anicca
• Karma Tashi Chödron Sumser Margit - Gopika 
Vermes Paula: A Buddha mint tanító és mint em-
ber;  A Nemes Nyolcrétű Ösvény
• Madhurika Tapolcai Ágnes - Padmaratna Ker-
ti Mária: A Buddha mint tanácsadó és válságke-
zelő; Szubjektív világtapasztalásunk öt dimenzi-
ója, az öt szkandha
• Szakulá Szegő Andrea - Uppalavanna Ujfalusi 
Éva: A Buddha fontosabb tanítványai és a szerze-
tesi rendje; Mohóság, elutasítás, szellemi vakság 
– a szenvedés (dukkha) három gyökéroka 
• Dathaszéna Tajti László - Vidzsajavadzsra 
Máthé János: A Buddha és a nők; Függő keletke-
zés 

A nyilvános vizsga jelentős előrelépés a 
szangha életében, hiszen azt mutatja, hogy nem 
csak az elmélyült buddhista tanulmányok iránt 
mutat komoly érdeklődést a közösség, de a tanul-
tak megosztását is fontosnak tartja. 

Gratulálunk a sikeres vizsgához!

av
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Felújítás alatt a Maitréja-ház

Az Egyházi Tanács egyhangú döntése alap-
ján elkezdődött a kamaraerdei templomunk alsó 
szintjének felújítása, ami várhatóan májusban 
befejeződik. 

A rekonstrukcióra azért került sor, mert 
a templom víz- és csatornarendszere elörege-
dett, eldugult, a javítása lehetetlenné vált, ezért 
szükséges lett a teljes átalakítása, illetve cseréje.  
A szennyvízrendszer modernizálására és a fű-
tés korszerűsítésére szintén szükség volt. Az át-

Búcsú Erzsi nénitől
Fájdalommal tudatjuk min-

den kedves hívünkkel és barátunk-
kal, hogy szeretett testvérünk,

Fenesi Erzsébet

2014. március 10-én, röviddel 90. 
életévének betöltése előtt keresz-
tülment a nagy átváltozáson.

Erzsi néni 1924. március 17-
én született Kolozsváron. Édesapja 
1942-ben családjával együtt áttelepült Budapest-
re. Erzsi néni itt találkozott az 1940-es években 
Selva Raja Yesudian indiai jógamesterrel, aki szá-
mos honfitársunk érdeklődését fordította a kele-
ti spiritualitás irányába. A buddhizmus iránt az 
1980-as évektől, olvasmányok és személyes talál-
kozások hatására ébredt fel Erzsi néni érdeklő-
dése. 1995-ben részt vett a Ven. Vadzsramálá és 
Ven. Lílávadzsra által tartott „A halál és megha-
lás művészete” című szemináriumon, itt került 
személyes kapcsolatba az Árya Maitreya Manda-
la renddel és annak tanítóival. Ettől kezdve amíg 
egészségi állapota engedte, gyakran látogatta a 
Buddhista Misszió rendezvényeit, tanításait. Ál-
dozatos munkával ő varrta meg a 2002-ben fel-
szentelt kamaraerdei Maitréja-központ meditá-
ciós párnáit és matracait, amelyeken sok éven 
keresztül ültünk és gyakoroltunk.

Az utolsó hónapokban Er-
zsi néni egészségi állapota erő-
sen megromlott, távozását meg-
előzően heteken keresztül kómá-
ban volt és nem kommunikált a 
környezetével. Az utolsó napok-
ban közösségünk rendfőnöke és 
a Karuna Segítő Szolgálat mun-
katársa többször meglátogatta őt. 
Ekkor visszanyerte eszméletét és 
sikerült beszélniük vele; Erzsi néni 

örömmel és érdeklődéssel fogadta a  közösséggel 
kapcsolatos híreket. Hozzátartozói beszámolója 
szerint röviddel később békésen elszenderült.

Kívánjuk, hogy útja a köztes léten keresztül  
vezessen boldog jövő felé!

Hozzon elmúlt élete jó gyümölcsöt!
Bárcsak embernek születne ismét, 

önmaga s minden lény javára!
Bárcsak újra találkozna a Dharmával, 
s képes lenne folytatni szellemi útját 

sok lénynek javára!
Együttérzésből a világ iránt,

Istenek, emberek és állatok üdvére, javára!
SZARVA MANGALAM

Lílávadzsra
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alakítással új, jobban kihasználható terek nyíl-
nak: nagyobb, közösségi alkalmak ellátására is 
használható konyha, gyermekjátszó, kisebb elő-
adóterem. A megújult meditációs központ így 
kisebb elvonulások, és rendszeres meditációs 
foglalkozások megtartására egyaránt alkalmas 
lehet. A gyermekjátszó lehetővé teszi, hogy a kö-
zösség gyermeket vállaló tagjai is részt tudjanak 
venni a programokon, míg a kicsik a hely atmo-
szférájából bizonyosan pozitív benyomásokkal 
töltekezhetnek.
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A kis dongó

                    

Hajnalodott a nádas felett. A kis tavacska 
fölül is elúszott a csillagtakarós égbolt. A tó egy 
kicsit még megborzongott, de tükör-arcát boldo-
gan fordította a kora tavaszi Nap barátságos, me-
leg sugarai felé. 

A kis Nádirigó már régóta ébren volt. Fi-
gyelte a reggeli neszeket, és hallgatta Szél Apó 
intelmeit, amikkel a rakoncátlan szélgyerekeket 
próbálja ráncba szedni és egy kis illemre taníta-
ni. 

Fülelte Fűz Anyó suttogását is, aki min-
den reggel varázs-
imákat mormolt az 

ég felé, köszönetképp 
az újabb napfelkelté-

ért.
Fűz Anyó nagyon 

idős volt már és mérhe-
tetlenül bölcs, sok ti-
tok tudója. Tőle kér-

tek tanácsot még az 
ősöreg Természet-

szellemek is, ha 
valamiben nem 

tudtak meg-
egyezni. 

A kis 
Nádirigó 

amióta csak élt, minden reggel meghallgatta eze-
ket az imákat, és elsuttogta hozzá a sajátjait. Azt 
remélte, így jobban célt érnek. 

Amióta csak eszmélni tudott, Nádirigó 
mindig érezte, hogy valami különös dologra hi-
vatott. Nem tudta mi az, és hol találja, csak érez-
te, belül a szíve tájékán. Csodált minden teremt-
ményt, akik önmagukból és önmagukat adják, 
hogy létrejöhessen valami új, valami több, vala-
mi más. Legalábbis ő így gondolta. 

Csodálta a fákat, és a tavat is, mert annyi 
élőlénynek nyújtanak otthont, biztonságot, és 
helyt adnak újabb és újabb születésnek és elmú-
lásnak.

A kis Nádirigó is erre vágyott. Létrehozni 
és részese lenni valami nálánál nagyobb törté-
netnek, ami túlmutat az ő mindennapi életén.

Ezért imádkozott hát a kis Nádirigó. 
Teltek-múltak a napok. Beköszöntött a nyár. 

A nádas hangos lett a madárfiókák éhes csivi-
telésétől. A kis Nádirigó is fiókát etetett. Csak 
egyet, ami furcsa is volt számára, hiszen úgy 
érezte, nem ennyi tojást melengetett. Azonban 
nem nagyon ért rá ezzel foglalkozni, hiszen a kis 
piros csőr állandóan nyílt felé.

A nádas madárgyerekei egyre csak nőttek, 
lassan készen álltak elhagyni a szülői fészkeket. 
A kis Nádirigó fiókája is úgy vélte, már készen 

Pestovics Noémi 

A kis Nádirigó imája
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A kis Nádirigó imája

áll a kirepülésre. Felállt hát, meglengette szár-
nyait, és láss csodát! – hatalmasra nőtt. Sokkal-
sokkal nagyobbra, mint a kis Nádirigó. 

Kit neveltem én? – hüledezett a Nádirigó, és 
azon nyomban elsietett Fűz Anyóhoz, tanácsot 
kérni. 

Tudom, miért jöttél – szólt Fűz Anyó, mikor 
meglátta a kis Nádirigót. A fiókádról szeretnél 
kérdezni. Ki ő, és hogy került hozzád, ugye ez 
érdekel? 

Igen – felelte a kis Nádirigó. Kérlek, magya-
rázd meg nekem, mi történt velem és a fiókáim-
mal.

Nos, – kérdezte Fűzanyó és közben mosoly-
gott, – nem te imádkoztál velem minden reggel, 
hogy szeretnél valami többet és nagyobbat alkot-
ni magadból, ami túlmutat rajtad? 

De igen – válaszolta a kis Nádirigó.
Akkor itt a válasz az imáidra – nevette el 

magát Fűz Anyó. A fiókádban. Ő ugyanis ka-
kukkfióka. A Kakukk azt kérte, nevelné fel va-
laki más a gyermekét, Te pedig azt, hogy adhass 
valami rajtad túlmutatót a világnak. Mindkét kí-
vánság teljesült. A kis kakukk életben maradt, 
Te pedig adtál egy új gyógyítót az erdőnek. Hát 
mi lehet ennél nemesebb, önzetlenebb feladat ki-
csi Nádirigó, mondd? 

A kis Nádirigó nem tudott felelni a csodál-
kozástól. Megköszönte Fűz Anyónak a választ, 
és boldogsággal a szívében sietett haza, hogy 
gyönyörködhessen kakukkfiókája első önálló 
szárnyalásában.

☸  ☸  ☸

fotó: indafoto.hu/Oldrex

MUDITA
BUDDHISTA 

GYERMEKTÁBOR
2014. július 12-19.
a Maitreya-házban

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!

A muditā, azaz a mások örömében való 
osztozás képessége a boldogság igazi 
forrása, ezért állítottuk a nyári tábo-

runk középpontjába ezt a megvilágoso-
dáshoz vezető  lelkiállapotot. 

A táborban, amit elsősorban 8-14 
éves gyerekeknek ajánlunk, sok játék, 
kézműveskedés, kirándulás mellett a 

résztvevők megismerkedhetnek a medi-
tációval és a buddhista tanítás 

alapjaival is.

Érdeklődni és legkésőbb május 31-ig 
jelentkezni a szervezo@buddhizmus.hu 

e-mail címen lehet.

fotó: Dietmar Temps (flikr.com)
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Ének a Rigpáról                

Bártfai Attila Márk

    Hátrálnak a tárgyak. Felszívódik a valóságosság. 
    Bizonyossá igyekszik válni a jelentésnélküliség. 
    Örökbecsű tapasztalás a pillanatnyi eltünedezés. 
    Becézhetem: a vándorló ködökben ringatózásnak 
    éppúgy, mint a nótás virágban illatozó madárnak, 
    csak igazul szólhatok: e hiába elbeszélhetetlenről! 

          Nem enyém, tiéd, övé az élet, ahogyan a halál sem 
          miénk vagy másé, e földkerekségnyi magátlanságban. 
          Mivel a kívül felhőtlen, és belül napos ég azonosság, 
          nem kettősség; felesleges megemlékezni egymásról. 
          Elveszíthetetlen szívünk a nagy tökéletességben, 
          mint anyucija ölében az utazásról álmodó gyermek! 

    Emberek közelednek egymáshoz kérlelhetetlenül. 
    Találkozásra vágynak: képekké lenni a tükörben, 
    színekké a prizmában, felfoghatatlanságokká a gömbben. 
    Hasztalan törekvéseikben nem érhetik el egymást, 
    hát megtalálják a boldogságot az egyedül-létben. 
    Szembogarakként kelnek szárnyra, és az üres napba repülnek. 

          Foszladozó matériákból elhasznált kísértet-szag 
          gomolyog elő, akár sértődött lélek a palackból 
          elkészülve rá, hogy megváltását kegyetlenül megtorolja. 
          Hiába. Nem várja szabadító, csupán világosság; 
          miben szivárvánnyá kényszerül válni, elégedettségében; 
          mint nő méhében a vágy, vagy férfi vesszőjén a harag. 

    Eredetnélküliségből bomlott lótusztrónuson 
    leplezetlen ölelkezésben pompázik a teljesség. 
    A gyönyörűségre alapozódás a látszat, s a valóság 
    nem szűnő játéka, mit részvét és bölcsesség ékesít. 
    Hited hátrahagyva, Nemes Koldus végy most menedéket 
    az Ős Buddha kinyilvánította romolhatatlan Rigpában!
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Meg kell a szívnek szakadni1

„Én-te, én-világ, én-isten. 
Ezeket a merev skatulyákat 

a humorérzék 
egy szempillantás alatt feloldja.” 

(Csögyam Trungpa)

A koldus egy tehetős ember irodájában állt 
és alamizsnát kért. A gazdag becsöngette a tit-
kárját és azt mondta: 

– Látja ezt a szegény szerencsétlent itt? Néz-
ze, kilógnak a lábujjai a cipőjéből, hogy mennyi-
re kopott a nadrágja és rongyos a kabátja! Biztos 
vagyok benne, hogy már napok óta nem borot-
válkozott, fürdött és evett tisztességesen. Meg-
szakad a szívem, ha ilyen nyomorúságos körül-
mények között élő embereket látok... Úgyhogy 
azonnal tüntesse el a szemem elől!

nagy varázslat2

A sivatagon keresztül lovagló cowboy bele-
botlik egy indiánba, aki az úton fekszik fülét a 
földre tapasztva.

– Mit hallani, főnök? – kérdezi a cowboy.
– Nagy sápadtarcú, vörös hajjal, vezetni 

zöld Ford, benne nagy kutya. Szélnek sebességé-
vel nyugatnak tart.

–Tyűha, te aztán nagy varázsló vagy, fő-
nök! Csak nem azt akarod mondani, hogy mind-
ezt a földet hallgatva tudtad meg?

– Azt nem. Csak még meg tudtam figyelni, 
mielőtt áthajtott rajtam.

(Anthony de  Mello Szárnyalás c. könyve nyomán)



Kérjük, adója 1+1 %-ával
támogassa a 

Buddhista Missziót!
Köszönjük!


