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Ven. Thubten Chödrön

Szellemi élet és hétköznapi élet
Sokakban él az a tévképzet, hogy a szellemi 

vagy vallásos élet valami valóságtól elrugaszko-
dott dolog, valamiféle éteri, misztikus valóság, 
míg a hétköznapi életünk túlságosan világias, és 
egyáltalán nem olyan szép.  Gyakran úgy gon-
dolják, ahhoz, hogy szellemi emberek legyünk, 
meg kell tagadnunk, vagy el kell fordulnunk a 
hétköznapi élettől, s egy másik, különleges biro-
dalomba kell lépnünk. Valójában – úgy gondo-
lom – szellemi embernek lenni azt jelenti, hogy 
valódi emberi lények vagyunk. Tich Nhat Hanh, 
a híres vietnámi szerzetes azt mondta, „Nem 
érdekes, tudsz-e vízen járni, vagy képes vagy-e 
repülni. Az igazi csoda, ha a földön jársz.” Azt 
gondolom, igaza van. Vagyis kedves emberi lény-
nek lenni – talán ennél nem is tehetünk nagyobb 
csodát.

Egyszer egy hong kongi iskolában be-
szélgettem gyerekekkel. Egyikük azt kérdez-
te: „Tudsz kanalat hajlítani a tudatoddal?”. Egy 
másik pedig azt: „Isten beszélt már hozzád?”. 
Roppant csalódottak voltak, mikor azt válaszol-

tam, hogy nem. Aztán elmagyaráztam, hogy 
számomra az igazi csoda az, ha kedves emberi 
lénnyé válok. Ha szert tettél mágikus erőkre, de 
hiányzik a jó szíved, az erőknek semmi haszna. 
Valójában még hátrányos is lehet: az emberek 
meglehetősen ingerültekké válhatnak, ha észre-
veszik, hogy az összes kanaluk össze-vissza te-
keredett.

A felébredésről
Hogyan bontakoztassunk ki jó szívet? Nem 

elég, ha csak azt mondogatjuk magunknak, 
hogy aranyosnak kell lennünk, mert az, hogy 
mondogatjuk magunknak, milyennek vagy mi-
lyennek nem kellene lennünk, mit vagy mit nem 
kellene éreznünk, vagy tennünk, még nem tesz 
bennünket olyanná. Ha „kellekkel” árasztjuk el 
magunkat, gyakran lehet bűntudatunk, mert 
soha nem azok vagyunk, amiről azt gondoljuk, 
lennünk kellene. Fontos tudnunk, hogyan tud-
juk ténylegesen megváltoztatni a tudatunkat. 
Más szóval fel kell ismernünk az énközpontúság 



 

hátrányait. Ténylegesen akarnunk kell kibonta-
koztatni a jó szívet, s nem csak elmélkednünk 
arról, hogy bizony ki kellene bontakoztatni a 
kedvességet. Reggel, mikor felébredünk, mielőtt 
kikelünk az ágyunkból, mielőtt arról fantáziál-
nánk, hogy mit is fogunk reggelizni, vagy me-
lyik ellenszenves marhával fogunk találkozni az 
irodában, ezzel a gondolattal kezdhetjük a na-
pot: „Ma, amennyire csak tőlem telik, nem fogok 
ártani senkinek. Ma, amennyire csak tőlem telik 
megpróbálom a többieket szolgálni, s a javukra 
teszek. Ma, mindent megteszek, hogy minden 
lény elérhesse a megvilágosodás nem múló bol-
dogságát.”

 Nagyon jótékony hatása van annak, ha el-
ső dolgunk reggel a pozitív motiváció beállítása. 
Mikor először ébredünk fel, a tudatunk nagyon 
finom és érzékeny. Ha erős pozitív motivációt 
alakítunk ki ekkor, nagyobb esélyünk lesz arra, 
hogy az velünk is marad és egész nap hatással 
lesz ránk. Miután felébresztettük a pozitív moti-
vációt, felkelünk, megmosakszunk, talán iszunk 
egy csésze teát, aztán meditálunk vagy imádsá-
gokat recitálunk. Ha ilyen módon kezdjük a na-
pot, a jó tulajdonságaink újra megerősítésével és 
méltánylásával felvesszük a kapcsolatot és barát-
ságot kötünk önmagunkkal.

Találjunk időt a meditációra mindennap!
Olykor nehéz mindennap időt szakítani a 

meditációra. Pedig mindig van időnk tévénézés-
re. Mindig van időnk bevásárolni. Mindig van 
időnk arra, hogy valami nyalánkságot vegyünk 
ki a hűtőből. Miért rohan el a 24 óra, mikor me-
ditálnunk kellene? Ha megértjük a szellemi gya-
korlás értékét és a hatását, magas prioritást kap 
az életünkben, s ha valami nagyon fontos, akkor 
találunk rá időt is. Ilyen módon próbálj felállíta-
ni egy napi, talán 15-30 percnyi meditációs gya-
korlatot reggelente. Lehet, hogy „elképesztő ál-
dozatnak” találjuk, hogy feladjunk 15 vagy 30 
perc tévézést, s ezért előző este kicsit hamarabb 
bújjunk ágyba. Ahogy mindig találunk időt az 

étkezésre, mert az étel táplálja a testünket, ta-
lálni fogunk időt a meditációra és az imára is, 
mert ezek pedig táplálják a lelkiségünket. Ha lel-
kileg tiszteletben tartjuk magunkat, mint szelle-
mi lényt méltányoljuk önmagunkat. Ez alapján 
prioritássá válik, hogy ilyen módon is tápláljuk 
magunkat.

Reggeli meditáció
Reggel nagyon jó, ha a meditációs ülése-

det néhány imádsággal kezded, s önzetlen mo-
tivációt bontakoztatsz ki, hogy a meditációddal 
mások javát szolgálhasd. Ezután egy darabig 
végezz légzésmeditációt! Ülj nyugodtan, érezd 
amint a levegő ki- és be áramlik, s légy tudatá-
ban annak, hogy a légzés táplál téged. Csak ma-
radj a jelen pillanatban a légzéseddel, s hagyd, 
hogy a csapongó gondolataid és félelmeid elcsi-
tuljanak. Lehet, hogy szívesen énekled Kuan 
Yin (Avalokitésvara) vagy a Buddha mantráját. 
Ekkor segíthet, ha felidézed a Buddha minősé-
geit, mivel ez arra ösztönöz, hogy kövessük a 
Buddha kedvességét, bölcsességét és jártasságát 
a mindennapos tevékenységekben. Vagy esetleg 
analitikus meditációt végeznél, a Buddha egy bi-
zonyos tanításának értelmén elmélkedve, hogy 
beépítsd azt a saját életedbe. Ez szintén nagyon 
pozitív irányba tereli az energiáidat már rögtön 
reggel. 

Egyesek azt mondják, „Nekem gyereke-
im vannak. Hogyan meditáljak vagy imádkoz-
zak reggelente, mikor rájuk kell figyelnem?” Az 
egyik lehetőség, hogy a gyerekeidnél korábban 
kelsz. A másik, hogy meghívod a gyerekeidet is, 
hogy meditáljanak vagy mantrázzanak veled. 
Egyszer a bátyám családjánál laktam. Unokahú-
gom, aki hat vagy hét éves volt akkor, rendszere-
sen bejött a szobámba, mert mi keltünk fel leg-
korábban reggelente. Amint recitáltam az imái-
mat és meditáltam, elmagyaráztam neki, hogy 
ilyenkor csendben vagyok és nem szeretném, ha 
zavarnának. Bejött és néha rajzolt. Máskor beült 
az ölembe. Sokszor arra kért, hogy énekeljek, s 

4

Ö
S

V
É

N
Y



 

4

Ö
S

V
É

N
Y

én imádságokat és mantrákat énekeltem neki. 
Ezt kifejezetten szerette, és engem egyáltalán 
nem zavart.

Nagyon jó, ha a gyerekek látják a szülei-
ket csendben, békében ülni. Ez felveti bennük 
az ötletet, hogy talán ők is tehetnék ugyanezt. 
Ha anyu és apu mindig elfoglalt, rohangál, tele-
fonál, nyugtalan, vagy a tévé elé roskad, a gye-
rekek ugyanilyenek lesznek. Ezt akarod a gye-
rekeidnek? Ha azt szeretnéd, hogy a gyerekeid 
bizonyos attitűdöket vagy viselkedési formákat 
megtanuljanak, neked magadnak kell azokat 
kialakítanod! Máskülönben hogyan tanulhat-
nák meg a gyerekeid? Ha vigyázol a gyerekeid-
re, vigyáznod kell saját magadra is, és tudatosan 
egészséges és kiegyensúlyozott életet kell élned 
a magad javára is.

Megtaníthatod a gyerekeidet, hogyan te-
hetnek felajánlásokat a Buddhának, hogyan re-
citálhatnak egyszerű imákat és mantrákat. Egy-
szer meglátogattam egy barátomat és a három-
éves lányát. Minden reggel, mikor felkeltünk, 
mindannyian leborultunk a Buddha előtt. Ekkor 
a kislány ajándékot adott a Buddhának, kis sü-
tit vagy gyümölcsöt, s a Buddha szintén adott 
neki valamilyen édességet vagy sós kekszet. Ez 
nagyon szép volt a kisgyerek számára, mivel 
háromévesen jó kapcsolatot alakított ki a Budd-
hával, s ugyanakkor megtanulta, hogyan lehet 

nagylelkű és hogyan oszthat meg dolgokat má-
sokkal. Mikor a barátom takarított, házimunkát 
végzett, vagy elment valahová a lányával, együtt 
mantráztak. A kislány imádta a mantrák dalla-
mát. Ez segítségére is volt, mert mikor dühössé 
vált vagy megijedt, tudta, hogyan nyugtathatja 
meg magát a mantrákkal.

Dharma-gyakorlás a munkahelyen
Térjünk vissza a napi gyakorláshoz! A reg-

geli meditációd után megreggelizel és elindulsz 
dolgozni. Hogyan gyakorolhatod a Dharmát 
munka közben? Először is emlékezz a jó szívre, 
s a reggel felébresztett motivációdra! Napközben 
újra és újra emlékeztesd magad arra, hogy nem 
akarsz ártani senkinek, hogy szolgálni akarsz 
másokat, s hogy keresed a lehetőséget arra, hogy 
mindent megtegyél saját és mások megvilágo-
sodása érdekében! Hogy emlékeztesd magad 
ezekre, alkalmazhatsz egy gyakori beindító cse-
lekvést, ami visszavisz a motivációdhoz. Példá-
ul mindig, mikor megállsz a pirosnál, ahelyett, 
hogy felhúznád magad, mondván „Miért tart 
ilyen sokáig ez a piros? Elkések a munkából!”, 
gondold azt, hogy „Ma kedves leszek minden-
kivel.” Így a piros jelzés a kedves szív gyakorlá-
sának lehetőségévé válik.  Ha megcsörren a tele-
fon, ahelyett hogy odarohannál felkapni, először 
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gondold azt, hogy „Bárcsak javára válnék, bárki 
is van a vonal végén!” Ezután vedd fel. Bármikor 
megszólal a személyhívód, nyugodtan térj vissza 
a kedves szívhez, és csak aztán válaszolj. Egy ba-
rátom mesélte, hogy számára a kedves szívhez 
való visszatérés nyomógombja a gyermekének a 
hívószava: „Anyu, anyu!” Mivel ez napjában elég 
gyakran megesett, egészen megszokottá vált 
számára a kedves szív, s a gyermekéhez is sokkal 
türelmesebb lett.

Egész nap próbálj tudatában lenni annak, 
hogy mit gondolsz, érzel, mondasz, teszel ahe-
lyett, hogy „automatikus üzemmódban” élnél. 
Mikor automatikusan élünk, úgy éljük végig 
az életünket, hogy ugyan reagálunk a dolgok-
ra, de soha nem tapasztaljuk meg magát az éle-
tet. Ezért érezzük úgy, mintha nem volna kap-
csolatunk saját magunkkal, mintha idegenek 
volnánk önmagunk számára. Például beülsz a 
kocsidba és elindulsz a munkahelyedre. Mikor 
megérkezel, valaki megkérdezi, „Mire gondoltál 
az alatt a fél óra alatt, amíg vezettél?” és talán fo-
galmad sincs. Nem vagyunk tudatában annak, 
ami bennünk zajlik, noha elég sokminden tör-
ténik, s ezek befolyásolják, hogyan érezzük ma-
gunkat, és hogyan viszonyulunk másokhoz.

Az éberség művelése
Az automatikusság ellenszere az éberség 

művelése. Az éberség azt jelenti, hogy tudatában 
vagyunk annak, amit gondolunk, érzünk, mon-
dunk és teszünk – minden pillanatban. Azt is je-
lenti, hogy tudatában vagyunk az erkölcsi érté-
keinknek és kedves szívünknek, s így ezeknek 
megfelelően tudjuk élni a hétköznapjainkat. Az 
éberség művelésével nem leszünk többé „kikap-
csolva”. Nem pusztán reagálunk dolgokra, hogy 
aztán csak csodálkozzunk, miért vagyunk olyan 
zavartak és kimerültek a nap végére. Ha tuda-
tosak vagyunk, észrevesszük, ha a szívünkben 
kedvesség van, s ekkor azt táplálhatjuk, és hagy-
hatjuk, hogy a cselekedeteink ebből áramoljanak 

ki. Vagy tudatára ébredünk annak, hogy kibo-
rultunk, idegesek, dühösek vagyunk, vagy épp 
leteremtenénk valakit. Ha ezt felismerjük, visz-
szatérhetünk a légzéshez, a kedves szívünkhöz 
ahelyett, hogy a negatív energiáinkat szórnánk 
a világra.

Tudatában lenni annak, hogy 
függőséggel átszőtt világban élünk

Egyre tudatosabbá válunk abban a tekin-
tetben is, hogy milyen kölcsönhatásban állunk 
a környezetünkkel. Felismerjük, hogy kölcsö-
nös függésben levő világban élünk, és ha elszeny-
nyezzük a környezetünket, hatással leszünk ön-
magunkra, gyermekeinkre és más élőlényekre 
egyaránt. Mivel tudatosan kedvesek vagyunk, 
elkerüljük azokat az utakat, amelyek a környe-
zetszennyezéshez vezetnek. Munkába vagy is-
kolába menet közösen használt autóval uta-
zunk ahelyett hogy csak magunkért fogyaszta-
nánk az üzemanyagot. Újrahasznosítjuk a dol-
gainkat: a papírt, konzervdobozokat, műanyag 
tárolódobozokat, palackot, befőttesüveget, új-
ságot. Tudjuk, hogy ha ezeket szemétbe dobjuk, 
a bolygónkat pusztítjuk és a többi lényre nega-
tív hatással vagyunk. Ezért többször használ-
juk a bolti nejlon- és papírzacskót. Ezen kívül 
nem hagyjuk bekapcsolva a légkondit és fűtést, 
amikor nem vagyunk otthon. Nem használunk 
olyan anyagokat, mint a hungarocell, aminek a 
gyártása során rengeteg szennyező anyag jut a 
légkörbe.

Azt gondolom, hogy ha a Buddha élne, sza-
bályba iktatná az újrahasznosítást és az erőfor-
rások pazarlásának tilalmát. A szerzetesi szabá-
lyaink közül sok azért keletkezett, mert a világi-
ak panaszkodtak a Buddhának a szerzetesek és 
apácák tetteiről. Mindig mikor ilyesmi történt, 
a Buddha szabályt alkotott, hogy megfékezze a 
káros viselkedést. Ha a Buddha ma élne, az em-
berek így panaszkodnának neki: „Sok buddhista 
kidobja a konzervdobozait, befőttesüvegeit és új-
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ságpapírjait. Eldobható poharat, evőpálcikát, tá-
nyért használ, ami nem csak a szemetet szaporít-
ja, de a fák pusztulásához vezet. Nem úgy tűnik, 
mintha túlzottan figyelnének a környezetre és a 
benne élő lényekre!” Meglehetősen kínosan érez-
ném magam, ha ilyesmit tennék, és valaki pa-
naszt tenne a Buddhának a viselkedésemről. Te 
nem? Ebből gondolom, hogy a Buddha bizonyo-
san szabályban rögzítené az újrahasznosításnak 
és a fogyasztás mérséklésének a kötelességét.

Éberség a cselekvésben
Az éberség révén fel tudjuk ismerni, ha nap 

közben destruktív módon tennénk. Az éberség 
így szól: „Hohó! Kezdek bepipulni!” vagy „Elra-
gad a mohóság!” vagy „Féltékennyé válok!” Ek-
kor alkalmazhatjuk a Buddha által tanított el-
lenszereket a tudatunk megnyugtatására. Pél-
dául ha felismerjük, hogy bosszúsak vagyunk, 
és haragra gerjedünk, megállhatunk és a másik 
személy nézőpontjából tekinthetünk a helyzet-
re. Mikor így teszünk, felismerjük, hogy ő is bol-
dogok szeretne lenni, és csak azért teszi azt, amit 
kifogásolunk, mivel nem boldog. Ekkor ahelyett, 
hogy a haragtól vezérelve bántanánk őket, még 
együttérzőbbé, és megértőbbé válunk és együtt-
működünk velük, hogy megegyezésre jussunk.

De mit tegyünk, ha a vita épp csak most 
robbant ki, vagy már benne vagyunk a kellős 
közepén? Előtte gyakorolnunk kell a meditáci-

ós gyakorlatainkban. A helyzet hevében nehéz 
felidézni, mit is tanított a Buddha, ha ezt nem 
gyakoroltuk már be akkor, amikor higgadtak 
és békések voltunk. Ahogy egy focicsapat rend-
szeresen edz, nekünk is nap-mint-nap kell a tü-
relemről meditálnunk, és recitálnunk az imád-
ságainkat, hogy formában legyünk. Aztán ha a 
hétköznapi életünkben beleütközünk egy szitu-
ációba, már képesek leszünk gyakorlatba ültetni 
a tanításokat.

 Ételünk felajánlása
Az éberség felfokozásának és a motiváci-

ónk felidézésének másik gyakorlata az étel fel-
ajánlása étkezés előtt. Elképzeljük, hogy az éte-
lünk áldással telt bölcsesség-nektár – rendkívül 
finom, olyan, ami evés közben az áldást és a böl-
csességet fokozza, s nem pedig a ragaszkodást. 
Azután elképzelünk egy kis fény-Buddhát a szí-
vünkben. Miközben eszünk, felajánljuk ezt a 
nektárt a szívünkben levő Buddhának. A Budd-
ha fényt sugároz magából, amely feltölt bennün-
ket. Ehhez nem szükséges tökéletes meditációs 
tartásban ülnöd az étterem közepén. Elvégezhe-
ted ezt a vizualizációt és elmélkedést, míg kihoz-
zák az ételt. Miközben a társaid vagy üzletfele-
id tovább csevegnek, vizualizálhatod és felajánl-
hatod a Buddhának az ételt anélkül, hogy bárki 
észrevenné. Néha, mikor például otthon vagy a 
családodban, megállhatsz és összpontosíthatsz 
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az étel felajánlására. Nagyon jó az egész család-
nak, ha együtt recitálhatja az ételfelajánló imát. 
Egy családnál voltam egyszer és a hatéves fiuk 
vezette nekünk a felajánló imát. Nagyon mélyen 
megérintett.

Egyél tudatosan! Légy tudatában, meny-
nyi munkával jár a földművelés, a szállítás és 
az étel elkészítése! Ismerd fel a többi élőlénnyel 
való kölcsönös függőségedet, és hogy mennyi 
jótéteményben részesülsz általuk, például az el-
fogyasztott étel kapcsán! Ha ilyen módon gon-
dolkodunk étkezés előtt, boldogok és hálásak le-
szünk, amikor csak eszünk, s egyben éberebben 
is fogunk étkezni. Ha éberebben étkezünk, nem 
fogjuk túlenni magunkat, s így nem kell külön-
leges diétákra vagyonokat költenünk, hogy meg-
szabaduljunk a fölösleges kilóinktól.

Fontos, hogy megadjuk a módját az étkezés-
nek. Néha láthatunk olyanokat a menzán, akik 
még ki sem fizették az ebédjüket, sorbanállás 
közben belapátolják az egészet. Ez az automati-
kus üzemmódban evés. Mint egy kutya, aki a tá-
nyérjához rohanva azonnal beszürcsöli az ételét. 
Ha elvégezzük ezt az elmélkedést és felajánljuk 
az ételt a Buddhának a szívünkben, lassabban, 
és ellazultabban fogunk enni. Az emberi lények 
így étkeznek. 

A nap áttekintése
Ilyen módon fenntartjuk az éberséget és 

gazdagítjuk a szívbéli kedvességünket, míg el-
töltjük a napunkat. Mikor este hazatérünk, ahe-
lyett, hogy lehuppannánk a tévé elé, vagy az ágy-
ba zuhanva azonnal álomba merülnénk, néhány 
percet csendben magunkkal tölthetünk. Elgon-
dolkodunk és megfogalmazzuk, mi történt ve-
lünk nap közben. Visszatekintünk a napunk-
ra és végiggondoljuk, „Ma mi ment jól? Kedves 
szívvel cselekedtem?”. Tudatosítjuk azokat a pil-
lanatokat, amikor kedvesen cselekedtünk, és ör-
vendezünk ennek. Felajánljuk ezt az érdemet, 
pozitív csírát a saját és mások megvilágosodása 
érdekében.
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A napunkra visszatekintve esetleg azt is fel-
fedezhetjük, hogy dühösek, féltékenyek, vagy 
mohók voltunk. Mikor megtörtént, nem ismer-
tük fel, ám a nap végén visszapillantva nem érez-
zük túl jól magunkat a történtek miatt. Lehet, 
hogy az attitűdünkkel, vagy azzal volt baj, amit 
mondtunk vagy tettünk valakinek. Ahhoz, hogy 
ezt meggyógyítsuk, megbánást bontakoztatunk 
ki és tisztító gyakorlatokat végzünk, hogy meg 
tudjunk bocsátani önmagunknak, és hogy elen-
gedjük a negatív energiákat. Így érzelmileg meg-
tisztulunk, megszabadulunk azoktól a kellemet-
len érzésektől, nem megfelelő tettektől, amelyek 
nap közben esetleg felmerültek. Ha így teszünk, 
békés lesz az álmunk. Mikor lefekszel aludni, 
képzeld el, hogy a Buddha a párnádon ül és te az 
ölébe hajtod a fejed. Ez nagyon kellemes és segít, 
hogy ne feledkezz meg a Buddha nagyszerű mi-
nőségeiről, és szép álomkat is hoz.

Értelmet kap az életünk
A Dharma gyakorlása egyáltalán nem ne-

héz vagy időigényes. Mindig van időnk, hiszen 
mindig 24 órából áll a nap. Ha a tudatunkat 
pozitív irányba tereljük, bármit is teszünk, azt 
a megvilágosodás ösvényévé változtathatjuk. 
Ilyen módon a Dharma szervesen az életünk ré-
szévé válik. A reggeli ébredés: Dharma; az ét-
kezés és a munkába menés: Dharma; az alvás: 
Dharma. Ha a napi tevékenységeinkkel kapcso-
latos attitűdjeinket átváltoztatjuk, az életünk 
megtelik értelemmel. 

Kivonat Ven. Chödrön A boldogsághoz vezető ös-
vény (The Path To Happiness) című írásából.
Fordította: Amoghavadzsra Hargitai Gábor

A közlés a szerző szíves engedélyével történik. 
www.sravasti.org; www.thubtenchodron.org

www.thubtenchodronbooks.org
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Elvonultam, 
vissza is jöttem

- Interjú Cser Zoltánnal - 

– Hosszú ideig elég elvonultan éltél, ehhez képest hogy telik manapság egy átlagos napod?
– Elvonulásban fontos, hogy az ember szigorú napirendet tartson, a napszakoknak megfelelően 

4*2 vagy 6*2 óra gyakorlással. Mostanában viszont a napjaim elég kaotikusak. Mindig végzek va-
lamilyen reggeli gyakorlatot, de már nem annyira formálisan, mint régen. Korábban lényeges volt 
számomra, hogy minden ébredéskor végezzek testi-, légző- és tudati gyakorlatokat. Most már csak 
a tudat terében, a jelenlét és a légzés állapotában próbálok felkeléskor időzni, és utána folytatom a 
hétköznapi teendőimet. Ha be kell jönnöm a főiskolára, akkor egy órát utazom ide is, meg haza is, ez 
jól kihasználható: vannak „metró-gyakorlataim”. A metró olyan, mint a köztes lét: alagút az egyik 
és a másik világ között. A formális gyakorlataim nagy része manapság a közösségi gyakorlatok kö-
rében zajlik.

– Tehát már nem kötődsz a formális gyakorlatokhoz?
– A mostani életem arról szól, hogy hogyan tudom az elvonultságban megszerzett éberséget és 

képességeket alkalmazni. Ez egy kicsit veszélyes terület, figyelni kell arra, hogy a gyakorló ne foly-
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Dignága Erdélyi Zsolt

Jelenleg a Tan Kapuja Buddhista Egyház ügyvi-
vője, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola okta-
tásért felelős rektorhelyettese. Nagybáty-
ja családja több mint egy évtizedet élt 
Mongóliában, így a buddhizmussal már 
gyerekkorában, a hetvenes években ta-
lálkozott. 1986-ban, 16 évesen kezdett 
el gyakorolni a Mennyei Trón Ötelem 
Rendnél, tíz éve pedig a Nemzetközi 
Dzogcsen Közösség gyakorlatait is végzi. 

Az elvonult, meditatív élet és a munkával, pörgéssel teli hétköznapok tapasz-
talatairól, ellentmondásairól, nehézségeiről, a kétfajta életmód összeegyeztethető-
ségéről kérdeztük.
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gozom, de a munka ugyanúgy munka, és sokszor óriási a nyüzsgés, olyan mintha 300 gyerekem len-
ne – a diákok. Érdekes, hogy a tudatnak a tiszta, gondolatoktól mentes állapotát próbáltam megva-
lósítani, és most ennek eredményeként kívülről rengeteg elképzelés jön, amelyek között lavíroznom 
kell. Az ösvény gyakorlásának elején radikális, nagy élményeink lehetnek, de utána rájövünk, hogy 
csak lassú, finom, apró lépésekkel fejlődhetünk. Nagyon finoman tudja az ember összehangolni a 
világi, sokszor konfliktusokkal terhelt bürokratikus-pénzügyi működést a Dharma és a Dharma ok-
tatásának működésével.

– Sabkar Láma írja „A Garuda röpte” című dzogcsen szövegben: „Vonuljatok magányba, ki 
a vadonba vagy fel egy hegytetőre... némuljatok el, ne szóljatok egy szót se!” A nagy megvalósí-
tók többnyire ezt a receptet követték. A körülményeink talán eltérőek, de a tudat lényege ugyan-
olyan ma is. Lehet realizálni másképp, mint „kivonulva”?

– Az érdeklődés, a részvételi szándék mint első számú képesség, nagyon fontos. Kezdetben min-
den új: az ösvény, a gyakorlatok, újdonság, hogy vannak tanítóid és tanításokat kapsz. Az egésznek 
van egy frissessége, ami létrehozza azokat a minőségeket, amelyek a tulajdonképpeni célok. Sokan 
nem veszik észre, hogy a cél az éberség, a jelenlét, a tisztánlátás és a ragaszkodás-mentesség. Az ele-
jén azért vettünk menedéket, mert nem kielégítő módon éltük az életünket és spirituális segítségre 
volt szükségünk, aztán az ego kezdi a magáénak érezni a gyakorlatokat, és azok ettől formálissá 
válnak. Ezért nagyon fontos, hogy mindig tartsuk tisztán a célt, mindig emlékeztessük magunkat, 
hogy miért kezdtük el! Ez nem könnyű, nekem legalábbis nagyon nagy köröket kellett bejárnom, 
hogy rájöjjek arra, hogy a legelején már ott voltak azok az állapotok, amiket kerestem. A megértés 
tárgyai jobban izgattak. A megvilágosodás viszont nem tárgy, hanem állapot.

Az elvonulás kérdése nagyon érdekes. Sokan hiszik, hogy a szerzetesi világ egy elvonult világ, 
de a Buddha eredeti tanításaiban a szerzetesek nem vonulnak el. A világtól elfordulnak, de folyama-
tosan kapcsolatban kell lenniük vele: a napjuk első része a kolduló körútjukkal telik. Ez az életmód 
nem engedte, hogy elszigetelődjenek. Ha az ember képes befelé tekinteni, ha a tudat a tudatra tud 
pillantani, akkor eléri a megvilágosodást. A befelé tekintés miatt teljesen indokolt az elvonulás, de 
egyszer vissza kell jönni. A mahájána ösvénye már arról szól, hogy ha az ember megvilágosodott, 
akkor vissza kell térnie a világba, mert a világból ment el, a világban volt a probléma. Azért vonult 
el, mert nem tudott mit kezdeni különféle helyzetekkel a világban, és mivel kívül nem tudta megol-



 

10 11

Ö
S

V
É

N
Y

dani azokat, elvonult és megnézte, hogyan is működik belül. De ha megoldotta belül, akkor vissza 
kell mennie, hogy kívül is megoldja.

A fél éves elvonulást mindenképpen ajánlják, hogy az ember tapasztalatot szerezzen az egyhe-
gyűségről. Mondják, hogy ha valakinek fél év alatt sikerül stabil egyhegyűséget elérnie, vagy leg-
alább arra rájönnie, hogy a saját tudatán tényleg tud változtatni, akkor sokszor jobb, ha visszatér a 
világba. Ha nem vonul el, akkor nagyon nehéz elérni a „nyugodt időzés” (samatha) állapotát. A ta-
pasztalatom az, hogy a hétköznapokban úgy 20-25 év kell ahhoz, hogy az ember képes legyen leállí-
tani a belső gondolati zajt és tapasztalja a belső csendet.

Ma a megvalósításról kétfajta elképzelés van. Az egyik elképzelés a szerzetesi típusú, hogy elvo-
nulunk és végigcsináljuk a 3 és fél évet. A másik elképzelés az, hogy itt, a világban kell elérni a meg-
valósítást (tehát nem elvonulásban). Kérdés, hogy melyiket nevezhetjük megvalósításnak? A szokvá-
nyos „elvonulunk, magunkba pillantunk, megvilágosodunk” dolgot tartjuk-e annak; azt, ha valaki 
kontrollálni tudja a saját tudati működéseit, és meglátta a tudatnak a fény-természetét? Vagy azt, ha 
valaki ezt a világban is képes fenntartani? Hogy aki meglátta a tudat fény-természetét, tud-e valamit 
kezdeni egy csekkel, TB-számmal, vagy nem? Képes-e Budapesten is ebben az állapotban maradni? 
Ha ez utóbbit tekintjük megvalósításnak, akkor valóban azt lehet mondani, hogy az elmélyedés álla-
pota nagyon messzi, távlati cél.

Az elmélyedést elvonulásban elég gyorsan el lehet érni, mert ingerszegény a környezet. 
Előtte,persze van egy nagyon nehéz periódus, mert kibuggyannak a lerendezetlenségek, de ha va-
laki ezen túl tud lépni, akkor a tudata megnyugszik, ugyanis az elvonulás lényege, hogy elvesszük 
az izgatottságot és különféle érzelmi állapotokat keltő tudati működések tárgyait. Az Avatamszaka 
szútra azt mondja, hogy a Bódhiszattva minden szintemelkedést a saját környezetén tud lemérni. 
Általában nem szeretik ezt a tanítást, mert elég kínos.

Azt mindenki mondja, hogy a kezdeti időszakban az elvonulás nélkülözhetetlen, hiszen nem jó 
a tudat szétszórtságából elindulni az ösvényen, és ezt nagyon nehéz a világi körülmények között ren-
dezni, ezért úgy tűnik, hogy a samatha vagy siné gyakorlatához – a férfiak számára legalábbis – kell 
az elvonulás. A nőknek nem jó a szigorú egyhegyűség, ők inkább a finomsággal tudják a nyugalmi 
állapotot megtapasztalni; a nők az egyhegyűség állapotába bele tudnak kerülni, anélkül, hogy eről-
ködniük kellene a gondolat leállításával. 

Szeretnék majd megint elvonulni, de pontosan látom, hogy ha a hétköznapi életembe nem tu-
dom átültetni a gyakorlás eredményeit, akkor az elvonulás csak menekülés. Ma nagyon sokan a 
buddhizmust a világ előli menekülési útvonalként használják. Szerintem rengeteget voltunk már el-
vonulásban. Úgy mondják, hogy régebben a buddhizmus gyakorlása inkább képességfüggő volt, de 
volt rá idő. 10-15 éves elvonulásokkal a tudat kristálytiszta természete, megtisztítása, egyhegyűség 
stb. elérhetőek voltak. Ma teljesen a szétszórtságról szól a világ, rengeteg esemény történik, viszont 
ez alkalmas arra, hogy a bölcsességet fejlesszük. Egy profán példával: régen a szabadság elérésének 
a tumo (belső hő gyakorlata) eszköze volt, hiszen ha valakinek saját hője van, akkor többé nem kény-
szeríti őt semmire sem a külső hőmérséklet, sem a hideg, sem a meleg. Mi nagyon sok dologtól füg-
günk, de ma a bölcsesség alapú megoldás látszik működőképesnek, ami azt jelenti, hogy az ember 
tudja, hogy az egész létezés álomszerű, és akárhová megyek, ott mindig lesz megoldás: lesz ruha, lesz 
fűtés. És mivel ma az informatika és a globalizáció korát éljük, ezért nem a samatha típusú gyakor-
lási rendszer az, ami hétköznapi szinten működőképes, hanem a vipasszaná, vagyis az, hogy megért-
jük, átlátjuk a helyzeteket, és egyszerűen egy ős-megértés miatt tudjuk, hogy a saját világunk nem 
pusztíthat el minket. Ez nem annyira látványos ösvény, mert ezen nem tud az ember nagy varázsla-
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A tanítások egyik megközelítési módja manapság a tiszta megértés és ezen keresztül lényegi 
gyakorlatok végzése. Itt az a lényeg, hogy az ember ne menjen el a világtól, hanem a hétköznapi éle-
tében érje el a megvalósítást. Erre az ösvényre inkább a kis változások jellemzőek: például a metrón 
a tömeg már nem tud elvinni, mindenki mindenféléket gondol, de én mégis meg tudom tartani az 
éberségemet, a jelenlétemet; vagy rájövök az érzelmek természetére, elkezdem tudni kezelni azokat 
stb. Bizonyos szempontból így az ember közelebb kerül a megvalósításhoz, mintha rengeteg elvonu-
lással elszigetelődik a hétköznapi világtól. Nekem ez nagyon nehéz volt, de aztán az életkörülmé-
nyek megmutatták, hogy – legalábbis az én esetemben – ez másról is szól. Hogy meg kell próbálnom 
a hétköznapi életemet a Tanítások szerint rendezni, a kommunikációban, a társas kapcsolatokban, 
a napirendben. 

– Mennyire vagyunk alkalmasak hosszabb elvonulásra, és milyen reális lehetőségeink van-
nak rá?

– Egyrészről azt látom, hogy aki nyugaton buddhista szerzetes lesz, az sokkal hatékonyabban 
tud haladni, mint az ázsiai, mert ott ez megszokottá vált, 2500 év alatt elvesztette a frissességét. 
Másrészt azt lehet látni, hogy ugyan építik a kolostorokat nyugaton, de itt nem fog menni az a faj-
ta szerzetesség, ami keleten elterjedt. Már csak azért sem, mert tv, telefon, Internet van – nem elég, 
hogy lemond a családról, mert az Interneten jön minden. Valahogyan a nyugati rendszerhez kell az 
új szerzetességet illeszteni. 

Az elvonulás azért nem megy a nyugati embernek, mert nem bírja a teste, és nem bírja a tuda-
ta. Nem tudunk lótuszülésben ülni hosszú ideig. A fizikai testünk jelen pillanatban nincs felkészül-
ve például arra, ami a szigorúbb elvonulásoknál van, hogy nem lehet lefeküdni, ülve kell aludniuk, 
lótuszülésben, hogy megtartsák a tudatosság oszlopát. A tudat szempontjából pedig gondot okoz az 
egyhegyűség.

Ez azonban személyiségfüggő is: ha valaki meg tudja csinálni, hogy napi szinten, rendszeresen 
gyakorol, úgy, hogy tényleg tapasztal haladást, akkor az is jó. De én azt láttam, hogy valami sokk-él-
mény kell, és az elvonulás ilyen. Ha kivonja magát a világból az ember, akkor kénytelen befelé nézni, 
mert kifelé nincs hova. A világban nagyon nehéz egyáltalán arra rájönni, hogyan kell befelé nézni. 
De azt is látom, hogy ez egyre nehezebb mindenkinek, ezért ma közösségekben gyakorolnak az em-
berek, egy hetes elvonulásokon vesznek részt, és próbálják mindezt a hétköznapi élettel összeegyez-
tetni. És ez egyáltalán nem könnyű. De ha az ember felismeri, hogy mi a tanításnak a célja, akkor 
már nagyon hatékonyan tud gyakorolni a világban is. 

– Milyen volt visszatérni az elvonulásból?
– Nagyon rossz. 
– Mi késztetett arra, hogy visszatérjél?
– A körülmények változtak. Föl kellett ismernem, hogy ennyi volt, eddig kaptam erre lehető-

séget. Elvonulni sem egyszerű, mert ha jól csinálod, akkor a belső korlátaiddal szembesülsz; mikor 
visszajössz, akkor meg a külsőkkel.

Az elvonulás egy idő után nagyon-nagyon jó. Tiszta tudatállapotokban lehet időzni, de a gya-
korlatok révén a világi dolgok hihetetlen méretűvé tudnak nőni, mert az elvonulásban az ember 
tudatosságot, egyhegyűséget gyakorol, és ezek olyanok, mint a nagyítólencse, s ha ezzel az állapot-
tal az ember visszatér, akkor az egészen pici, apró problémák is óriási érzetűvé tudnak válni. Ezért 
amikor visszatér a káoszba, nagyon erős tapasztalatok lesznek a káoszról: konfliktusok, betegségek, 
mindenféle dolog elő tud törni. Erről szól például a Szamszára című film.
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Elvonulásban a gyakorló elfelejtheti, hogyan lehet egy dolgot elintézni, és így életképtelenné, 
túlérzékennyé válhat, és elkezd félni a világtól. Sokan azt gondolják, hogy az elvonulásban az illető 
egy olyan intelligenciára tesz szert, amellyel a világi ügyeket könnyedén megoldja, de nem. Nagyon 
nagy intelligenciára tesz szert ahhoz, hogy a saját dolgait intézze, mert a környezetet levágta, de ami-
kor visszatér, akkor a világnak a saját törvényeibe lép be, a karma – és nem a Dharma – törvényeibe. 
Nekem az volt a nehéz, hogy előlről kellett kezdeni mindent. Vagy nem térek vissza, vagy ha vissza-
térek, akkor újra kell tanulni, hogyan lehet emberekkel kommunikálni, hogy egy hivatalba hogyan 
lehet bemenni. Például nem tudtam telefonálni. De ha az ember le tudja nyelni azt a keserűséget, 
hogy nem valósította meg azt az intelligenciát, ami majd pikk-pakk lerendezi a világot, akkor kide-
rül, hogy ha elkezdi megtanulni újra a világ működését, akkor hatékonyabbá tud válni, mintha sose 
vonult volna el. De ehhez át kell menni ezen a nehéz perióduson. 

Másrészt nehéz kérdés, hogy amikor az ember kijön az elvonulásból, akkor milyen céljai legye-
nek? A világban mindenki úgy tud stabilan élni, hogy világi céljai vannak: család, karrier, utazás stb. 
Aki elvonulásban volt, nincsenek világi céljai, de valamilyen célodnak kell lenni. Persze, az a célja, 
hogy magát rendezze, de a világ ezt nem fogadja el; neked főnöknek vagy beosztottnak kell lenned. 
Ezért meg kell tanulni, hogy újra legyenek céljaid, és aztán ezt megpróbálni megint kezelni. Nagy 
kérdés, hogy visszatérve az ember a karma kerekébe tudja-e magával hozni a Dharma kerekét vagy 
sem? És ez nagyon nehéz.

Azt látom, hogy a visszatérés „sikeressége” alapvetően a motiváció függvénye. Ha valaki szá-
mára a megszabadulás a legfontosabb, akkor, bár nagyon sok akadállyal találja magát szemben, de 
tudja kezelni őket, és végül valószínűleg azt fogja mondani, hogy megérte, mert kilép a „világ – el-
vonulás” nagy kérdésköréből. Az biztos, hogy ha valaki visszatér a világba, akkor azt ki kell heverni 
– jó sokáig ki kell heverni. 

– Mindig derűsnek, játékosnak látlak. Az elvonulásod előtt is ilyen voltál, vagy a hosszú gya-
korlás hozta ezt magával?

– Gyerekkorom óta van bennem valamilyen szomorúság, tragikus érzés, de mindig nagyon jól 
tudtam rejtegetni. A belsőm elvonuló típusú, a külső meg nagyon erőteljesen tud kifelé megnyilvá-
nulni. A kettő sokszor komoly ellentétben van egymással. Látszólag semmi problémám nincs a vi-
lágban, de például a szigorú elvonulás után, amikor napi 9-10 órát gyakoroltam, egy évig elképesztő 
kétségbeesés és rettegés jött elő belőlem. Szerencsére a gyakorlatok bányászták elő ezt az állapotot, 
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reggeltől egészen a lefekvésig: rettegés, félelem és hideg. És ilyenkor nem tud mit csinálni az ember, 
csak gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Már nem a nagy célért gyakoroltam, hanem mert egysze-
rűen nem lehetett mást csinálni ebben az állapotban. Az emberről csak folyik a hideg veríték... Ezek 
tisztulási időszakok, de nagyon kemény. Egy dolog számomra már biztos: van kiút. Azt már látom, 
hogy kezdenek a belső dolgok megkönnyebbülni, a szörnyű állapotok, vagy hogy a tudat képtelen 
magát kontrollálni – ezek kezdenek lassan oldódni. Aztán ott van a kétely periódusa, főleg, amikor 
az ember visszatér a világba, hogy mi legyen, mi lesz velem, mit csináljak? 

Most már elvonultam, vissza is jöttem, most már a cél ebből a kettősségből kitörni, és azzal fog-
lalkozni, hogy a Dharma hogyan tudja értékessé tenni az életet. Ma már látom, hogy ehhez természe-
tesen hozzá kell tartoznia annak, hogy az embernek van tanítója, vannak gyakorlótársai, gyakorolni 
jár, de közben hétköznapok is vannak, van társ, kirándulás, színház. Az élet így lesz értékes, teljes. 
Lehet, hogy közben rájössz arra, hogy ebben az életedben már nem fogsz megvilágosodni, de ettől 
nem kell elvesztened a kedved.

– Mit tehetünk a hétköznapi életben, ha szeretnénk a körülményekhez képest komolyan 
gyakorolni? Úgy rémlik, Szögyál Rinpocse mondta azt, hogy muszáj leegyszerűsítenünk az éle-
tünket.

– Muszáj, igen. Az első probléma az, hogy tudunk-e lassítani az időn: nagyon nagy erő kell hoz-
zá! Ma mindenki nagyon magányos, mégis kérdés, hogy tudok-e magamra időt szakítani? Nagyon 
fontos, hogy ha valaki elvonul, akkor kell, hogy programja legyen, különben szétfolyik: ott fog ülni, 
és nem fog csinálni semmit. És a világban gyakorolva is kell az elszigeteltség miniben, és kell a prog-
ram, mert különben szétesik, lassan elveszti a cél, a tudatosság a fontosságát.

Ma úgy néz ki, hogy a lényegi gyakorlatok lettek nagyon fontosak. A vadzsrajána elve az, hogy 
fölmutatják az állapotot, kiprovokáljuk magunkból a meditatív állapotot, és utána már nem kell vé-
gigjárni az ösvényt, hanem megpróbálunk visszaemlékezni arra a meditatív állapotra. Ezzel nagyon 
hatékonyan lehet haladni. A legnagyobb meditáció a nem-meditáció, az, amikor az egész élet meditá-
ció. De ez egy nagyon magas szint. Sokan próbálják magukat azzal áltatni, hogy nekik a hétköznapi 
élet a meditáció tárgya, de tesztelnünk kell magunkat. Erre elég sok lehetőség van, például mit tu-
dunk kezdeni az érzelmi konfliktusainkkal; ismerjük-e magunkat; átlátjuk-e a saját működésünket 
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vagy sem? Le tudunk-e mondani a konfliktus tárgyáról, el tudjuk-e engedni a konfliktust, vagy sem? 
Ezek azok a tesztek, amelyek általában nagyon szomorú eredménnyel járnak, de nem kell ettől elke-
seredni; viszont tudni kell, hogy ebben az esetben akadályokat kell eloszlatni, amihez rendszeres, 
izolált gyakorlásra van szükség, és akkor tudni kell erre időt szakítani. Ha nem tudunk időt szakíta-
ni, akkor a motiváció nem stimmel.

– A szellemi út egyben önismereti út is, de mekkora teret adjunk benne a lélektani résznek? 
Nem pszichologizáljuk e néha túl a szellemi utat, vagy ez szükséges?

– A pszichológia célja a személyiség helyretétele, hogy az önbizalommal tudjon működni. A budd-
hizmus nem akarja helyre tenni a személyiséget, mert tudja, hogy a személyiség helyretehetetlen, 
mert múlandó. Azt a tudatállapotot akarja helyre tenni, hogy ne higgyük el azt, hogy ez a szemé-
lyiség örök. Másrészt viszont az elfojtások, a stressz, az érzelmek meg nem élése miatt, úgy tűnik, 
szükségessé kezd válni, hogy a pszichológia megelőzze a buddhizmust, hogy pszichológiával az em-
ber helyre tegye magát legalább annyira, hogy ne féljen a saját világától, hogy képes legyen az érzel-
meket valamennyire kezelni, az elfojtásokat kerülni, hogy utána túl tudjon lépni a személyiségen.

– Gyakori probléma, hogy még ha sikerül is időt szakítani a meditációra, a tudatunk annyi-
ra tele van a napi gondokkal, hogy a gyakorlásra szánt idő nagy része az ezeken való rágódással 
telik. 

– A hangok hallgatása ebből a szempontból nagyon fontos. Nekünk nagyon erős a vizuális és a 
tudati túlterheltségünk, a hangok hallgatása viszont a térrel kapcsolatos. 

– A mantrázásra gondolsz?
– Nem. A mantrázással az a baj, hogy ha az ember a szétszórt állapotra „rámantrázik”, akkor 

erősíti a szórakozottságot. Ezért mondják azt, hogy a mantránál abszolút tiszta egyhegyűség kell. De 
hogy valósítja meg ezt az ember, hiszen a mantra mozgás? Ha nem tudjuk az egyhegyűséget megva-
lósítani, akkor nagyon nehéz lesz a mozgásban megtartani a közepet. Lehet a mozgással is kezdeni, 
vannak ilyen irányzatok, de akkor az embernek mindig tesztelnie kell magát, hogy vajon le tudom-e 
állítani a gondolatok láncát, és utána megint mozgatni a testet és a tudatot. 

– Hogy látod a családos gyakorlók helyzetét? Inspiráció-forrás vagy akadály a család?
– A család mulandó és összetett, tehát nem lehet a menedék végső tárgya, de ez nem azt jelenti, 

hogy elhanyagoljuk a családunkat. Ez megint tudatosság kérdése. Ha valaki a körülményei szerint 
családos, akkor neki családos emberként kell megvilágosodnia. A megvilágosodott állapot túl van 
a tér-időn, ezért mindig az egyéntől függ, hogy tudja-e integrálni a családot a saját ösvényébe, vagy 
sem. Ha a családtagok is megértik, hogy mi a menedék, ha tudják azt, hogy milyenek a szanszárikus 
viszonyok, hogy függésben vannak a dolgok, és hogy mi a végső cél, akkor lehet, hogy az egész csa-
ládi életet áthatja a Tan, mindamellett, hogy a viszonylagos szinten meg ott vannak a megoldandó 
helyzetek. 

– A közösségben gyakorlás is sok inspiráció forrása, és segíthet különböző akadályok le-
győzésében. Namkhai Norbu Rinpocse is ki szokta emelni, hogy azok, akiknek jobb képességeik 
vannak, mintegy húzzák magukkal a többieket. Viszont felvet más problémákat, mint például 
kapcsolati dinamikák, a közösség fenntartása. Mit gondolsz a közösség szerepéről?

– A Buddha-Dharma-Szangha egy ideális felépítmény volt: van egy vezető, aki a Buddha, ő adja 
a Dharmát és a Szangha gyakorolja ezt. De ha menedékként beszélünk ezekről, akkor a Megvilágo-
sodottról, a megvilágosodás Tanáról és a megvilágosodott Tanítványokról beszélünk. Ma a Szangha 
általában nem megvilágosodott tanítványokból áll, és keveredik az Árja Szanghával, ami a menedék 
valódi tárgya, akik megvilágosodottak. Vannak olyan közösségek, ahol a Szangha tényleg menedék-
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hanem gyakorlókról. Mindenképpen lesz probléma a Szangha fenntartásával, hogy ki vezeti, ki nem 
vezeti, ki takarít, ki zár, ki vezethet gyakorlatot, milyen tanítót hívunk meg, mennyit kell fizetni... 
tehát egy külön kis személyiség a Szangha, nem megvilágosodott karakterrel. Amíg nem világo-
sodik meg mindenki, addig nem tud jól működni, de úgy érzem, hogy ma mégis nélkülözhetetlen 
a közösség, mert egyedül az ember elveszti a fonalat; nem tudunk egyedül gyakorolni, nem megy, 
kell a löket. Ha a gyakorlás szemszögéből nézzük a Szanghát, akkor az egy nagyon kemény tükör, 
mert mutatja az embernek az összes elakadását. De valóban fel is tud tölteni, mert összeadódnak a 
gyakorlók. 

– Annak nincs veszélye, ha valaki csak közösségi gyakorlatokra jár? Pótolja ez az egyéni 
gyakorlást?

– Nem. A Menedék háromszintű, mert a létezésünk három szinten zajlik és ennek megfelelő a 
menedék. A test a Szangha, az érzelmek, az energiák a Dharma és a tudat a Buddha. Tehát a bennünk 
lévő megvilágosodott aspektus a belső menedék. Másrészt, amikor valaki (Buddha) a felébredés taní-
tását (Dharma) az álomvilágban tanítja, és mások (Szangha) ezt meghallgatják, akkor ebből felébre-
dés lesz. Ha csak az egyik van, akkor nem lesz felébredés. De ez a menedék három emberi viszonyt 
is takar: a magunkkal való viszonyt (Dharma), a „te”-vel, mással, társsal, apával stb. való viszonyt 
(Buddha) és az „ők”-kel való viszont (Szangha). Ha ezekből bármelyik hiányzik, akkor sem lesz teljes 
a kép. Ha valaki csak a közösségbe jár és csak a Szangha gyakorlatát végzi, akkor hiányozni fog a 
magával való kapcsolat, a magával való foglalkozásnak és a saját problémái lerendezésének képes-
sége, és hiányozni fog az én-te viszony is. Ha valakinek csak Mestere van, de nincs Szangha, akkor 
hiányozni fog az én-ők viszony lerendezésének a képessége, például nem fogja tudni transzcendálni 
a saját munkahelyi körülményeit, ahol van ő és vannak még sokan mások. Ha csak a Dharma van, 
akkor ő egy befelé forduló, elvonult lény lesz, és nem tudja bevinni a Dharmát az én-te és az én-ők 
viszonyokba. Ezért – ideális esetben – a létezésünk részének kellene tekintenünk azt, hogy van egy 
Tanítónk, vannak gyakorlatok, amelyeket egyedül végzünk és vannak közösségi gyakorlatok. Ha va-
lamelyik hiányzik, akkor ott korlátok vannak, és az a hétköznapi életben is akadály lesz. 

– Elég kevés manapság a hiteles példa, illetve sokszor messze van a Tanító, így azt, hogy a 
tanítási időn kívül mit tesz, hogyan él, hogyan építi be a saját életébe azt, amit tanít, nem nagyon 
látjuk. Másrészt a távolság miatt az is nehézzé válik, hogy személyre szabottan kapjunk útmu-
tatásokat, pedig fontos lenne, hogy ne csak általánosságban halljuk a tanításokat. Mit gondolsz 
erről, és mennyire látod ezt problémának a Dzogcsen Közösségben, ahol Rinpocse szinte minden 
tanítása közvetítésre kerül a neten, viszont a Mester személyesen nincs jelen a magyar közösség-
ben?

– Ma az a probléma, hogy azok a gyakorlatrendszerek, amelyek nagyon szigorú mester-tanít-
vány viszonyt követelnek meg, kiléptek a mester-tanítványi vonalakból és elkezdték publikusan ta-
nítani őket. A Mester teszi a dolgát, indítja a folyamatokat, elmondja a tanítást, képviseli az állapo-
tot és megmutatja azt mindenkinek – ami egy óriási csoda, mert régebben nem mutatta meg csak a 
legszűkebb tanítványi körnek –, de nincs vele nagyon szoros kapcsolatunk. Ez egy új tanítási stílus, 
egy új rendszer, ami arra nevel, hogy önállóvá váljunk.

A konkrét példamutatás egy fontos kérdés. Régen a főbb tanítványok együtt éltek a Mesterrel, 
és a vele való együttélésnél meg lehetett nézni, hogyan csinálja a Mester, és a vele való együttélés volt 
az, ami összetörte a tanítványt, amibe az egója belehalt. Ma sok konfliktus van abból, hogy az ember 
mester-tanítványi viszonyban próbál élni egy olyan Mesterrel, aki csak virtuálisan van jelen, de egy 
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megvilágosodott mellett élni is hihetetlenül nehéz, mert mindenben mutatja a képtelenségünket, és 
szinte elég mellette az ember. Úgyhogy jobb ez így véleményem szerint; a cél az, hogy ott világosod-
junk meg, ahol vagyunk.

De gyakorolhatjuk azt, hogy rábízzuk magunkat a Mesterre, hiszen ő adja a tanítást. Ez a 
vadzsrajánának és a gurujógának is lényegi pontja, még akkor is, ha az a fajta mester-tanítvány vi-
szony, amely ideális lenne, nem működik. Mindig meg lehet világosodni, csak a körülményeket jól 
kell tudnunk kihasználni. A mai Tanítók szerint fontos, hogy magunk legyünk a saját mesterünk, 
de ezt is tesztelnünk kell, mert különben lehet, hogy valaki azt mondja, hogy „Én csak a belső meste-
remre hallgatok!” – de a belső mester az állapot, az nem ad tanácsot soha. A belső mester azt jelenti, 
hogy az ember a Mester állapotában tud időzni: éber, átlátja a dolgokat, lazább, ragaszkodás-mentes. 

– Govinda Láma igyekezett egy kulturális rárakódásoktól megtisztított Dharmát átadni a 
nyugati követők részére. Lehet-e értelme annak, hogy átvegyünk szorosan a lényeghez nem tar-
tozó, kulturálisan meghatározott formákat?

– Ez a probléma ma leginkább a fogadalmak szintjén jelentkezik, mert azok jó része tér és idő 
függő. Például az egyik fogadalom úgy szól, hogy tartózkodom attól, hogy egy hétig egy Srávaka-
Buddha házában legyek – de ma egy vadzsrajána gyakorló élete nem a Srávaka Buddhák körében 
zajlik. Vagy a krija tantrák fogadalmai a napi háromszori átöltözésről, rituális fürdőzésről stb.  
nagyrészt kivitelezhetetlenek. Tehát azt lehet látni, hogy a mai kor számára a tantrikus tanítások 
jó része nagyon nehezen alkalmazható. De ez igaz a mahájána és a théraváda fogadalmakra is. A 
théravádában azt mondják, hogy csak egy Buddha változtathatja meg a fogadalmakat, de honnan 
fogjuk tudni, hogy ki a Buddha? Nagyon nehéz kérdés, és nem mer senki se hozzányúlni a fogadal-
makhoz, de ez meg azzal jár, hogy aktualitását vesztheti az adott gyakorlatrendszer. 

Ha viszont takarítunk, vajon nem veszik-e el az egésznek a lényege? A vadzsrajána lényege a 
vadzsra-természet felmutatása, de mi az edénye a vadzsra-természetnek? Azt mondják, hogy az is-
tenségek az akkori időknek a fényképei: azért néznek úgy ki, mert abban az időben az indiai hercegi 
öltözködés ilyen volt. Van olyan elképzelés, hogy a látomásokban így jelennek meg, lehet, de ez egy 
indiai kulturális pillanatkép is. A vadzsra-természetünknek nincs formája, illetve olyan formában 
jelenik meg, ami annak az adott helynek a tükröződése. A tibeti buddhizmusban nem foglalkoznak 
ezzel, azt mondják, hogy úgy kell csinálni, ahogy van és kész. Nem értelmezik a tantrákat, hanem 
a megvalósítással foglalkoznak – ami szintén egy hozzáállási lehetőség. A tibetiek beültették a sa-
ját kulturális közegükbe a szádhanákat, lettek tibeti recitációk, de a vizualizációkat és a szanszkrit 
mantrákat átvették, megtartották. 

Magyarországon a megértés nagyon fontos; hogy értsük a módszerek közötti különbséget, és 
értsük, hogy mit akar a vadzsrajána és hogyan működik. Ha az ember érti, akkor akár rövidített 
gyakorlatokkal, sőt akár már az értéssel is tud gyakorolni. A mahásziddha hagyományban megpró-
bálták megérteni azt, hogy mi a tiszta látomás, milyen lépésekből áll, és az annak megfelelő álla-
potban időztek. Nem recitálták azokat a szövegeket, amik arról szóltak, hogy mit kell vizualizálni, 
hanem tudták, hogy mit, és aztán ezt a mantrával lepecsételték. Tudták, hogy egyhegyűséget kell 
gyakorolni. 

– A társadalom gyakran oktatási, szociális, kulturális tevékenységeket vár el egy spirituá-
lis közösségtől. Szerinted mi a feladata és a felelőssége egy Szanghának a gyakorláson, a Tanítás 
megőrzésén és továbbadásán túl?

– Példamutatás a környezet felé, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy az ember jó fiúvá válik, 
de valamilyen módon az életével fel kell mutatnia azt, hogy a Dharma gyakorlása haszonnal jár. A 
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oktatásban látszik, hiszen a Tan szerint minden szenvedés hátterében a nem-tudás áll. A jó szándékú 
cselekedet is csak a pradzsnyá révén válik a Tan megnyilvánulásává.

Ma már az oktatás sem az információkról szól, hanem készségeket fejleszt. Ha elmész egy cég-
hez, őket nem az érdekli, hogy milyen diplomád van, hanem az, hogy képes vagy-e kommunikálni, 
gyorsan tanulni, beilleszkedni, konfliktust kezelni és együttműködni – és a buddhizmus ezeket ta-
nítja. Tehát a társadalom szempontjából is értékes dolgokat gyakorolunk, de nem kell elvárnunk, 
hogy ezt értékelje is. 

– Hogy látod a Dharma helyzetét nyugaton, illetve Magyarországon? Vannak, aki azt mond-
ják, hogy megindult a tudat átalakulása és a felébredés egy szélesebb körben.

– Nekem nincs ilyen pozitív tapasztalatom, inkább azt látom, hogy egyre kábábbak az emberek, 
egyre inkább el vannak veszve a virtuális valóságban. Ha az ember körülnéz például a metrón, ak-
kor teljesen magukba fordult lényeket lát. Nem nagyon fedezik fel a valódi értékeket: az éberséget, 
a tudatosságot, azt, hogy a tudat mennyire kiterjedt és mennyire tud a jelenben időzni, és azt, hogy 
mennyire tud hozzányúlni a saját érzelmi működéséhez, és ezt mennyire tudja szelíden tenni. Ha ezt 
látnák, akkor mindenki gyakorolna. Nem látják – de hát mi sem láttuk. 

Két elképzelés van azzal kapcsolatban, hogy a Dharma nyugatra jött; az egyik szerint ez azt je-
lenti, hogy lemegy a napja: eljön nyugatra és itt vége. A másik lehetőség, hogy nyugaton indul el a 
Tan átalakulása. Nem a lényegi elemek alakulnak át, mert azok univerzálisak, hanem az egésznek a 
működési módja. A buddhizmus, mivel az intelligenciára épül, nyugaton is meg fogja találni a saját 
rendszerét. Az tény, hogy a Dharma nyugatra jött, és sok dologban változásokat hozott. Én kívánom, 
hogy valóban egy tudati forradalmat okozzon, de ennek a jeleit ma még nehezen érzékelem. 

– Fölmerült a Misszióban egy olyan látomás, hogy gyakorlók összeköltöznek egy faluba 
vagy városon belül egy helyre, ezáltal létrehozva egy, a gyakorlást jobban támogató közeget ma-
guk körül. Lehet-e az egy út, hogy ilyen kis szigeteket hozunk létre a nagy dzsumbujban? 

– Lehet és kell is, hogy legyen ilyen. Megvan a veszélye az elszigetelődésnek, de segíteni is tud-
ják egymást a tagok. A Dzogcsen Közösség azt célozza, hogy a gyakorló mindenhol tudjon működ-
ni.  Ez abból a jellegből is fakad, hogy a Dzogcsen Közösség nemzetközi. Az Árja Maitréja Mandala 
egy komoly, összefogott, Tanítók jelenlétében működő Szangha. A kérdés az, hogy a felszabadulás 
ösvényén mennyire köthetjük meg magunkat. De lehetséges, sőt voltak erre jóslatok is, hogy ebben 
a nagy létforgatagban kell ilyen szigeteket létrehozni, amelyek a Tan megőrzését szolgálják.

A Merigár1  melletti falvakban van háza néhány gyakorlónak, de kevesen élnek ott, mert nincs 
munkalehetőség, ezért a többség továbbra is ott él, ahol korábban, és a nagyobb eseményekre utaz-
nak csak az olasz központba. Az USA-ban van olyan, ahol összeköltöztek gyakorlók és együtt élnek, 
és egy közös termelőszövetkezetet csinálnak. Erről azt mondják, hogy egy jövőbeli lehetőség: gya-
korlók összeszövetkeznek, összeadják a szakértelmüket és például földet művelnek. De mindezt sza-
badon; a dzogcsen a korlátok-nélküliséget tanítja, ezért nincsenek elvárások. Együttélési szabályok 
nyilván vannak, de nincs semmiféle kötöttség, hanem azt mondják, hogy szabad emberek szabad 
összeszövetkezése, amiből bárki, bármikor kiléphet. Fontos, hogy tiszták legyenek az elvek: hogy 
miért jön létre, és milyen ideális életmód az, amit megkíván. Ha a szándék tiszta, hátsószándékok 
nélküli, akkor ez még akkor is, ha konfliktusok vannak, teljesen pozitív tud lenni.

Az erkölcs gyakorlása miatt lehet értelme annak, hogy közösségi szabályokat fogalmazunk 

1 A Dzogcsen Közösség központja
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meg és azokat betartjuk, de annak is van előnye, ha szabadon gyakoroljuk az ösvényt,  megértjük, 
hogy jobb közösen gyakorolni, s ezért megpróbáljuk egymást támogatni – mert ebben az esetben je-
len van a tudatosság. Sok előnye lehet annak, ha van egy templom, akkor sokkal könnyebben tudja 
a gyakorló a hétköznapi életének a részévé tenni a spiritualitást. De okosnak kell lennie annak, aki 
ezt vezeti, egyébként nagyon könnyen bele lehet csúszni abba a hibába, hogy a cél helyett az elvek 
válnak fontossá.

Magyarországon a hároméves elvonulások nem tudtak rendesen végigmenni, nem tudták kö-
zösen végigcsinálni a tanítványok. Mindenki meggondolta magát, az utolsó ember másfél év múlva 
hagyta ott. Úgyhogy nem tudom, hogy mi magyarok alkalmasak vagyunk-e az együttlakásra, egy-
más segítésére. Lehet, hogy annyira individualista lények vagyunk, hogy jobb, hogy ha mindenki él 
a maga helyén, és összejárunk gyakorolni valahova. 

(Ez az írás a 2014. április 30-án készült interjú rövidített változata.
A teljes szöveg hamarosan olvasható lesz a honlapunkon: www.dharma.hu.

Tibeti fotók: Amala Wäger)

    Ven. Vadzsramálá:

             Szellemi gyakorlás és hétköznapi élet 
            – ellentét vagy egység?

Gyakran hatalmas szakadék tátong a hétköznapi és a szellemi gyakorlataink közben mu-
tatott viselkedésünk között. De vajon a hétköznapi életünk nem a nap 24 órájából és az év 365 
napjából áll össze? Vajon e szétválasztás nem épp olyan mesterkélt-e, mint a tudat és a test ketté-
választása? Tudatunk elkísér egész életünk során, létrehozva attitűdjeinket, döntéseinket, kap-
csolatainkat, meghatározza szavainkat és cselekedeteinket a munkánk vagy szabadidős tevé-
kenységeink közben, sőt még álmunkban is. Hasonlóképpen tudná a szellemi gyakorlás áthatni 
az egész életünket.

Talán jobb volna egyáltalán nem tenni különbséget hétköznapi és spirituális tevékenysé-
gek között, hanem minden hétköznapi tennivalónkra a tudat képzésének eszközeként tekinte-
nünk és azt ekként végrehajtanunk. Hiszen éppen ez a különbségtétel tette lehetővé az emberi 
magatartás e két területre történő kettéhasadását, majd nem sokkal ezután a szellemi terület 
kiszorult a hétköznapokból, az életünk néhány szegmensére korlátozódott vagy teljesen eltűnt.

Ezért fontos, hogy visszaadjuk hétköznapi életünknek azt a méltóságot, amelyet a szellemi 
gyakorlás hoz létre. Így a lenézés, kirekesztés, erőszak és pusztítás formájában megjelenő mo-
hóság, gyűlölet és szellemi vakság meggyengül, és teret teremtünk a kölcsönös megbecsülés, 
tisztelet és támogatás kibontakozásának.

(Fordítás: Amoghavadzsra & Uttarí)
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A mágia a közvetlen ráhatás, befolyásolás művészete. Olyan művészet, amely a fizikai és ma-
teriális dolgokon keresztül vezető kerülőutakat, közvetítést kikapcsolja. Az ilyenfajta hatás azonban 
csak koncentrált erő, akkumulált energia segítségével lehetséges, amely villámhoz hasonlóan, nagy 
feszültségének köszönhetően átível a téren anélkül, hogy közvetítőre, vezetőre volna szüksége. 

 A tudatnak tudatra való hatása, a telepátia jelensége, a tisztánlátás, távolbahallás, tudati erők 
közvetítése, a test és tudat átalakítása a jóga segítségével, magasabbrendű valóságok intuitív észle-
lése és fölismerése stb. – mindezek „mágikus” jelenségek, azaz közvetlen szellemi erő eredményei, 
olyané, amelynek nincs szüksége közvetítőre, mivel túl van időn és téren, s ezért mentes a tér-időbeli 
kauzalitástól és kötöttségektől. Ebben áll a „szellemi szavak”, vagyis mantrák mágiája, az ideák le-
nyűgöző hatalma, a képek és szimbólumok ereje. De fentieken alapszik a magas szinten fejlett embe-
reknek a környezetükre gyakorolt hatása is. 

 „Gondolkodni annyi, mint megtenni” – mondja Novalis. Ez minden mágia, kiváltképpen 
minden mantrika alapelve. Egy gondolat, idea, elképzelés vagy kép állhatatos és ritmikus ismétlése 
koncentrálja a hatóerőt, amely oly nagy hatást fejthet ki, mint a folyamatosan aláhulló kis vízcsep-
pek, amelyek a sziklába is képesek lyukat vájni. A költészet és minden nagy művészet ereje mágikus 
hatásukban rejlik.

 „Alábecsültem a gondolat mágikus erejét és mindig beleestem az emberiség örök hibájába, a 
cselekedetet nagyszerűnek tartottam, míg a gondolatot csak agyalmánynak, képzelgésnek. – Csak 
aki megtanulja a fényt mozgatni, csak az tud parancsolni az árnyéknak és vele a sorsnak.” – mondja 
Meyrink a Zöld arc című regényében, amelyben még ezt is olvashatjuk: „A világ, amiben élünk, az 
okozatok világa. – Az igazi okok birodalma el van rejtve: ha sikerül odáig hatolnunk, akkor varázsol-
ni is fogunk tudni. – És képesnek lennünk a gondolatok uralására – azaz keletkezésük legtitkosabb 
gyökereinek felfedezésére – az vajon nem varázslat?

Az emberiség jelenleg még gépekkel varázsol, de azt hiszem, nincs már messze az idő, mikor 
legalább is néhányan puszta akarattal teremteni fognak. A csodálatos gépek annyira kedvelt felta-
lálása semmivel sem több, mint a csúcshoz vezető út mellett termő földi szeder szedése.” A jelenkor 
embere elveszítette ősi mágikus képességeit. Ez pedig azért történt, mert minden figyelmét kifelé 
fordította, mert csak külső eszközöket keresett. Szerszámaira bízta magát és most már egészen ön-
maga-teremtette gépeitől függ. Így csaknem minden új technikai találmány ahelyett, hogy a szaba-
dulását segítené elő, épp ellenkezőleg, mindinkább szolgasorba taszítja.

 A gyógyszer erre nem a technika vagy tudomány megtagadása, hanem azoknak az erőknek a 
tudatosítása, amelyek ezt a magasrendű tudományt és fejlett technikát megteremtették. A feladat az 
volna, hogy ezeket az erőket ne csak kifelé, de éppúgy befelé is irányítsuk, vagyis állítsuk vissza azt 
a lelki egyensúlyt, amely egyedül biztosíthatja, hogy uraljuk a technikai eszközeinket. Ezen az úton 
esetleg egy nap már szükségünk sem lesz külső eszközökre.

Mágia és valóság 1

Lama Anagarika Govinda
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Mágia és valóság 1

Mit tanítanak a tenger hullámai?

Váltakozásukban tükröződik
A mulandóságnak játéka
Ritmusukban pedig az 
Örökkévalóság érctörvénye

A tenger hullámai 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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A hullámok a világhoz hasonlítanak,
A hab, ami koronázza,
Az emberiséghez,
“Teremtés koronájának” érzi magát az.

Ám a bölcs a ritmusban él.



délibáb tűnik elő. Egy éles látású ember megszem-
lélné, mérlegelné, és gondosan tanulmányozná, 
és úgy mutatkozna számára, hogy üres – lényeg, 
szubsztancia nélküli. Mivel milyen szubsztancia 
is lehetne egy délibábban?

Így szintén, szerzetesek, akármilyen 
szannyá (érzékelés) legyen is, múltbeli, jövőbeli, 
vagy jelen, belső vagy külső, durva vagy finom, 
alsóbb- vagy felsőbbrendű, távoli vagy közeli: egy 
szerzetes megszemléli, mérlegeli, és gondosan ta-
nulmányozza, és úgy mutatkozna számára, hogy 
üres – lényeg, szubsztancia nélküli. Hiszen mi-
lyen szubsztancia is lehetne a szannyában?

Képzeljétek el, szerzetesek, hogy egy ember, 
akinek keményfára van szüksége, keményfát ke-
resve, keményfát kutatva vándorol, éles fejszét 
fogna és az erdőbe menne. Ott látná egy nagy 
banánfa egyenes, friss, elágazás nélküli törzsét. 
Gyökerénél kivágná, levágná a koronát, és bonta-
ná ki a háncsot. Amint bontja ki, még csak puha-
fát sem talál, nem szólva a keményfáról. Egy éles 
látású ember megszemlélné, mérlegelné, és gon-
dosan tanulmányozná, és úgy mutatkozna szá-
mára, hogy üres – lényeg, szubsztancia nélküli. 
Mivel milyen szubsztancia is lehetne egy banánfa 
törzsében?

Így szintén, szerzetesek, akármilyen 
szankhárák (szellemi képződmények) legyenek 
is, múltbeliek, jövőbeliek, vagy jelenbeliek, bel-
sők vagy külsők, durvák vagy finomak, alsóbb- 
vagy felsőbbrendűek, távoliak vagy közeliek: egy 
szerzetes megszemléli, mérlegeli, és gondosan 
tanulmányozza azokat, és úgy mutatkoznának 
számára, hogy üresek – lényeg, szubsztancia nél-
küliek. Hiszen milyen szubsztancia is lehetne a 
szankhárákban?

Egy alkalommal a Magasztos a joddzsha nép 
tagjai közt időzött, a Gangesz folyó partján. Így 
szólította meg ott a Magasztos a szerzeteseket:

– Szerzetesek, képzeljétek el, hogy ezen a 
Gangesz folyón egy nagy habcsomó úszik. Egy 
éles látású ember megszemlélné, mérlegelné, és 
gondosan tanulmányozná azt, és úgy mutatkoz-
na számára, hogy üres – lényeg, szubsztancia 
nélküli. Mivel milyen szubsztancia is lehetne egy 
habcsomóban?

Így szintén, szerzetesek, akármilyen rúpa 
(forma) legyen is, múltbeli, jövőbeli, vagy jelen, 
belső vagy külső, durva vagy finom, alsóbb- vagy 
felsőbbrendű, távoli vagy közeli: egy szerzetes 
megszemléli, mérlegeli, és gondosan tanulmá-
nyozza, és úgy mutatkozna számára, hogy üres 
– lényeg, szubsztancia nélküli. Hiszen milyen 
szubsztancia is lehetne a rúpában?

Képzeljétek el, szerzetesek, hogy ősszel ami-
kor esik az eső, és nagy esőcseppek hullnak, víz-
buborék keletkezik és pukkan el a víz felszínén. 
Egy éles látású ember megszemlélné, mérlegelné, 
és gondosan tanulmányozná, és úgy mutatkozna 
számára, hogy üres – lényeg, szubsztancia nélkü-
li. Mivel milyen szubsztancia is lehetne egy víz-
buborékban?

Így szintén, szerzetesek, akármilyen védaná 
(érzés) legyen is, múltbeli, jövőbeli, vagy jelen, 
belső vagy külső, durva vagy finom, alsóbb- vagy 
felsőbbrendű, távoli vagy közeli: egy szerzetes 
megszemléli, mérlegeli, és gondosan tanulmá-
nyozza, és úgy mutatkozna számára, hogy üres 
– lényeg, szubsztancia nélküli. Hiszen milyen 
szubsztancia is lehetne a védanában?

Képzeljétek el , szerzetesek, hogy a forró év-
szak utolsó hónapjában, a verőfényben imbolygó 

SN 22.95

Habcsomó
Phena-pindupama Sutta
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Habcsomó
Képzeljétek el, szerzetesek, hogy egy varázs-

ló vagy varázslóinas egy bűvös szemfényvesztést 
mutatna be egy útkereszteződésnél. Egy éles lá-
tású ember megszemlélné, mérlegelné, és gondo-
san tanulmányozná, és úgy mutatkozna számára, 
hogy üres – lényeg, szubsztancia nélküli. Mivel 
milyen szubsztancia is lehetne egy bűvös szem-
fényvesztésben?

Így szintén, szerzetesek, akármilyen 
vinnyána (tudatosság) legyen is, múltbeli, jövőbe-
li, vagy jelen, belső vagy külső, durva vagy finom, 
alsóbb- vagy felsőbbrendű, távoli vagy közeli: egy 
szerzetes megszemléli, mérlegeli, és gondosan ta-
nulmányozza, és úgy mutatkozna számára, hogy 
üres – lényeg, szubsztancia nélküli. Hiszen mi-
lyen szubsztancia is lehetne a vinnyánában?

Így látva, szerzetesek, a tanításban részesült 
törekvő átéli a lemondást a rúpáról, a lemondást 
a védanáról, a lemondást a szannyáról, a lemon-
dást a szankhárákról, a lemondást a vinnyánáról. 
Átélve a lemondást, szenvedélytől mentessé válik. 
A szenvedélytől mentesség [elméjét] megszaba-
dítja. Amikor az megszabadult, elérkezik a tudás: 
‘Megszabadult.’. Megérti: ’A születés megsemmi-
sült, a szent élet megvalósult, amit meg kellett 
tenni, meg lett téve, nincs más hátra e létállapot 
számára.

Ez az, amit a Magasztos mondott. Így szól-
ván a Szerencsés, a Tanító tovább ezt mondta:

A rúpa olyan mint egy habcsomó, 
A védaná mint a vízbuborék, 
A szannyá mint a délibáb, 
A szankhárák mint a banánfa törzse,

És a vinnyána mint az illúzió, 
Így magyarázta el a Nap rokona.

Akárhogyan is mérlegeljük 
És gondosan tanulmányozzuk,
Mégiscsak üresnek találjuk, 
Ha gondosan megszemléljük.

Erre a testre utalva 
Tanította a Kiterjedt Bölcsességű, 
Hogy elhagyva a három dolgot 
Erre a rúpára elvetéssel tekintünk.

Amikor az életerő, a hő, és a tudatosság
Eltávozik ebből a fizikai testből, 
Kivetve fekszik az ott: 
Mások táplálékaként, akarat nélkül.

Ilyen ez a folytonosság, 
Ez az illúzió, bolondok rászedője. 
Azt tanítják róla, gyilkos; 
Nem találni itt szubsztanciát.

A szerzetes, aki eréllyel emelkedett ki, 
A khandhákra (személyiség-halmazatokra)
így kell, hogy nézzen, 
Akár nappal, akár éjjel,
Megértve, örökké éberen.

Minden béklyót le kell vetnie 
És menedéket vennie magának;
Így haladjon, lángban álló fővel, 
A nem mulandó állapotot áhítva.

Fordította: Fodor Tibor 

Forrás: SN 45.2, Thanissaro Bhikkhu

a-buddha-ujja.hu
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A szellemi útkeresés mozgatórugója az az általános tapasztalatunk, hogy semmi nem olyan a 
világunkban, mint amilyennek szeretnénk. Hogy bármilyen kívánságunk, vágyunk teljesül, hamar 
megjelenik egy újabb, mert mindennél van szebb, jobb, tartósabb, elegánsabb, biztonságosabb. Így 
akármit is szerzünk meg, amint a birtokunkba került, azonnal összevetjük azzal, ami még nem a mi-
énk, s ebből az összehasonlításból a meglevő sokszor nem győztesként kerül ki. A szerzés pillanatnyi 
extázisa gyorsan elmúlik, és a nyomában állandó elégedetlenség jár. Ez pedig épp eléggé bosszantó 
ahhoz, hogy bizonyos idő után elegünk legyen belőle, és valódi megoldást keressünk. Ekkor állunk 
készen a szellemi útra.

A buddhista hagyomány úgy tartja, hogy valamennyi tökéletesen és teljesen felébredett Budd-
ha, mielőtt emberként megszületve a Megvilágosodást elérné, a Tusita nevű mennyei birodalomban 
időzik, s onnan száll alá, hogy a Nagy Művet bevégezze. Ezt a mennyországot az Elégedett Istenek 
Birodalmának is nevezik. Tehát nem olyanok laknak ott, akiket fűt a lelkesedés, hogy megmentsék a 
világot, nem is a Hatalmas Erejűek, vagy a Mindentudók, esetleg a Végtelenül Szelídek, hanem: Elé-
gedettek. Azt gondolom, ez roppant fontos üzenetet hordoz a saját szellemi utunk szempontjából: a 
Tökéletes Felébredést akkor érhetjük el, ha elégedettek vagyunk. 
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Tudni és szeretni azt, ami van

Saját korszakunk Buddhája is ebből a birodalomból született meg emberként és érte el a tö-
kéletes Felébredést, s az eljövendő Buddha, Maitréja is most itt várakozik arra, hogy eljöjjön az Ő 
ideje. Sakjamuni két és félezer évvel ezelőtti felébredésének esszenciája: tudni,  érteni azt, ami van. 
Maitréja felébredése: elfogadni, szeretni azt, ami van. Sakjamuni Buddha ébersége, kristálytiszta vi-
lágossága kiterjed minden létezőre, ami csak megjelenik, míg Maitréjának a szeretete az, ami megkü-
lönböztetés nélkül árad mindenre és mindenkire, ami, aki csak létezik. Tudni azt jelenti, nem hagyni 
figyelmen kívül. Semmit sem kirekeszteni a világosság fényéből. Látni és méltányolni a világ, a jelen-
ségek sokszínűségét, egyediségét, pillanatnyiságát. Szeretni azt jelenti, elfogadni szőröstől-bőröstől, 
hibáival, botlásaival, tökéletlenségével együtt, és észrevenni és méltányolni benne azt, ami szabad, 
boldog, és igen, tökéletes vagy teljes. Sakjamuni világossága a szemünkre ereszkedő fátylakat lebben-
ti el, s megmutatja, hogy amire annyira vágyunk, az – bármi is legyen – ócskaság, kacat, olyasmi, 
amitől nem remélhetünk tartós boldogságot. Maitréja szeretete a szívünket bezáró falakat dönti le, 
amelyek miatt állandó szorongás ül rajtunk. Az elválasztottság, a magány illúzióját feloldva szünteti 
meg a félelmet, az aggódást, hogy valamit meg kellene védenünk, ám azt mi nem tudjuk megóvni, 
mert nem vagyunk elég erősek, ügyesek, sikeresek, tökéletesek hozzá. Maitréja olyan belső bizonyos-
sággal áraszt el, ami lehetővé teszi, hogy megnyugodjunk. Felismerjük, hogy valójában nem veszít-
hetünk semmit. Mert amit veszíthetnénk, azt így is, úgy is elveszítjük, az valójában nem lényeges, 
nem annyira fontos, hogy aggódnunk kellene miatta. Minek az elvesztésétől félünk igazán? Félünk, 
hogy kiderül: olyasvalamiért aggódunk, amiért nem volna muszáj. Rettegünk, hogy lelepleződik az 
igyekezetünk, hogy a világ viharában szalmaszálakba próbálunk kapaszkodni. Szorongunk, mert 
úgy érezzünk, ha lelepleződik az illúziónk, minden reményünk szertefoszlik. 

Nemrég előadást tartottam valahol, s míg a beszédemre készültem, a lépcsőházban sétálgatva 
farostlemez táblát találtam. Először a feliratára nem is figyeltem fel. Mivel nem volt szék a folyosón, 
egyszerűen ráültem, hogy a hideg kövön nehogy felfázzak. Aztán, ahogy közeledett az előadás kez-
dete, felálltam és csak akkor tűnt fel a tábla üzenete. Ki tudja, ki és miért hagyta ott? Miért készítet-
te? Milyen alkalommal akarta használni? Kiknek kívánta ezt hirdetni? Csupa rejtély! Mindenesetre 
fogtam és magammal vittem az előadóterembe, és beépítettem az előadásomba, ugyanis csodálato-
san megragadta azt, amiről beszélni szerettem volna. A táblán ez a felirat állt:

Ennél találóbban nem tudtam volna megfogalmazni a létforgatag, a szenvedés világának, a 
szanszárának a működését. Ugyanis éppen ez az, ami állandó elégedetlenségben tart bennünket. 
Bármilyen körülmények között élünk is, pusztán az, hogy tudunk jobb körülményekről, feszült-
séget gerjeszt bennünk, hogy megszerezzük, megvalósítsuk, ami nincs, de még lehet. Erőfeszíté-
seinket több-kevesebb siker koronázza, s a megszerzett újdonság rövid ideig úgy tűnik, kielégíti a 
vágyainkat és akár elégedettek is lehetnénk. De mégsem vagyunk. Mert a jónál is van jobb. Ezért a 
feszültség újra gerjed, és mi ismét mozdulunk, hogy megszerezzük vágyaink újabb tárgyát. Isme-
rős, ugye? Ez az állandó kielégítetlenség az, amit a Buddha a Felébredését követően megfogalmazott 
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az első Nemes Igazságában. Ez a szenvedés. Ehhez nem kell, hogy ordítsunk a fájdalomtól, nem kell, 
hogy a halál küszöbén érezzük magunkat. Elég az, hogy nem vagyunk elégedettek. Vagyis nem va-
gyunk elégedettek azzal, ami van. 

Körülnézünk és azt látjuk, hogy ami van, az vacak, de látjuk azt is, hogy ami nekünk nincs, 
másnak viszont van, az vonzó, jobb, szebb stb. Még nem rendelkezünk elegendő tapasztalattal ar-
ról, hogy amink nincs, általában csak addig vonzó, amíg át nem kerül abba a tartományba, ami már 
„van”. Ezért amíg meg nem szerezzük, értékesebbnek látjuk azt. Meggyőződéssel hisszük, hogy az 
új szerzemény majd elégedetté tesz, ezért mindent megteszünk, hogy megkaparintsuk. Aztán, ami-
kor megvan (vagyis már „van”), akkor hamar értékét veszti, így újabb dolog után nézünk (ami még 
„nincs”). Ekkor a korábban oly mértékben vonzó dolog bekerül a „vacak” kategóriába. Így „teljes 
joggal” nézünk más után. Ez a „más” lesz a „kacat”, aminek kacatságát rendre csak akkor vesszük 
észre, ha már birtokunkba került. Így cserélgetjük a dolgainkat: vacakot kacatra. Vég nélkül. 

A fiamnak is elmagyarázatam ezt. Noha sok játéka van – valójában sokkal több, mint amennyi 
nekem valaha volt –, mindig feltűnik egy újabb, ami izgalomban tartja. Legutóbb a már „nem fokoz-
ható” kategóriába tartozó LEGO robot tartotta lázban. Drága dolog, nem olyasmi, amit bármikor 
megengedhetük magunknak. Valóságos kis számítógép. Még egyetemeken is használják a robotika 
oktatásra. Fiam, ha kiszemelte, mint a bulldog, nem eresztette. Vártam, hátha lecseng ez a vihar, és 
valami egyszerűbb tetszik meg neki. Mikor a zsebpénzét komoly munkájának gyümölcsével és némi 
segítséggel kiegészítve az összeg előállt, végül megrendeltük a robotot. Felhőtlen volt az öröme, de 
én – merő jószándékból – figyelmeztettem a „vacakból kacat” törvényre. Nem hitt nekem. Azt mond-
ta: „Nem, ez más, ez nem úgy lesz.” Aztán kis idő elteltével feltűntek az újabb kacatok a láthatáron. 
S akkor, azt hiszem, valamit megértett. 

Mi felnőttek is ugyanígy pörgünk. Csak talán rafináltabban tudjuk magunkat becsapni: az új 
autó jobb, gazdaságosabb, szebb, jobban reprezentál. Játsszuk ezt a játékot kicsiben is, nagyban is: 
ház, lakás, konyhai robotgép, víztisztító, porszívó, ruha, sőt: feleség, férj, barát, barátnő, szerető. 
Egyre csak pörgünk, miközben állandó elégedetlenség szorongat bennünket. Tulajdonképpen meg-
lepő kellene legyen, hogy ezt nem vesszük észre sokkal hamarabb, de hogy mégsem tűnik nyilván-
valónak, azt az bizonyítja, hogy az egész fogyasztói kultúránk erre épül. Cserélgetjük a vacakjainkat 
kacatokra. 

Ez a véget nem érő cserebere borzalmas energiafogyasztással jár. És nem pusztán azért, mert 
nagy erőket kell megmozgatnuk azért, hogy újra és újra sikeresen megszerezzünk dolgokat, hanem 
főleg azért, mert el kell hitetnünk magunkkal, hogy van értelme ennek az egésznek, annak ellenére, 
hogy minden tapasztalatunk ez ellen szól. Persze, a kultúránk mindent megtesz azért, hogy ebbe 
az illúzióba kényelmesen beleringassuk magunkat. Erről szólnak a reklámok. És mi készségesen 
elhisszük, hogy igen, jobb lesz nekünk, ha ezt vagy azt megszerezzük. Hajlandóak vagyunk nagyvo-
nalúan megfeledkezni eddigi tapasztalatainkról is, csak elégedettek legyünk! Tulajdonképpen a mo-
tivációnk rendben van, hiszen az elégedetlenségből szeretnénk az elégedettségbe eljutni, csak nem 
vesszük észre, hogy rossz úton járunk. Olyan úton, ami nem vezethet elégedettséghez. 

Mikor a partneredre nézel, azonnal összehasonlítod azzal, aki fiatalabb, aki a magazinok cím-
lapján digitálisan retusálva néz rád. Ebből az összevetésből a hús-vér partner nem jöhet ki jól. A 
nemlétező legyőzi a létezőt, és te csalódottan sóhajtasz, mikor reggel ránézel az ágyban. Kiábrán-
dulsz, de a kiábrándulásod alapja az összehasonlítás egy illuzórikus képpel. 

Ennek felismerése vezette Gautama Sziddhártát, a későbbi Buddhát arra, hogy elinduljon és 
valódi megnyugvásra leljen. Rájött, hogy a kacatokkal semmire sem megy, még ha gyémántokkal 
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vannak is kirakva. Vacaknak látta a palotát, gyönyörű ágyasait, a finom ételeket és remek ruhákat, 
de már nem akarta magát újabb kacatokkal becsapni. Az elégedetlenség tüzét akarta kioltani, s nem 
újabb olajjal táplálni a szevedés lángját.

Ha új autót veszel, abban reménykedsz, hogy azzal sokáig nem lesz gondod. Micsoda meglepő-
dés, ha pár hét után motort kell benne cserélni! Persze garanciális még a kocsi, nem kerül plusz pén-
zedbe, de mégis bosszantó, hiszen nem ezért cserélted le a vacak korábbi kocsidat, hogy egy kacattal 
több legyen. Mégis így lett. Tragikus történet!

Te miben veszel menedéket?
A menedékvétel a buddhista hagyomány legfontosabb lépése. Ez az a pillanat, amikor elegünk 

lesz ebből a véget nem érő játszmából. Elhatározzuk, hogy többé nem keresünk megnyugvást, elé-
gedettséget sem vacakokban, sem kacatokban. Az elégedettségünk forrása, a valódi menedékünk az 
lesz, amit nem lehet birtokolni. Megszerezni sem. A buddhizmusban a menedék „tárgyai” a Budd-
ha, a Dharma és a Szangha. Azért tettem idézőjelbe, jóllehet így szokták megfogalmazni, mert ezek 
„nemtárgyak”. Minden más: tárgy, de ezek túl vannak a megfogható, megragadható, megszerezhe-
tő, birtokolható, sőt: elgondolható kategórián. Éppen ezért lehetnek menedékek. Mikor elégedetlen 
vagy, csak tedd fel magadnak a kérdést: miben próbálok menedéket venni? Vonzó tárgyakban? Biz-
tonságot nyújtó címekben, szerepekben, pozíciókban? Szavakban, gondolatokban, eszmékben, ideo-
lógiákban? Sőt: vallásban, egyházban, szertartásokban? Érdemes továbbmenni: menedéket keresek 
a házi oltáromban, a meditációban, a mantrában, az istenségekben? Menj tovább!

OM GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASZAMGATÉ BÓDHI SZVAHÁ!

Borotvapengéről nyalod a mézet,
Könyvek vájják a tanult szemét,
Szüzek bája a kirakatban,
Vakmerőség miatt hal a harcos – 
Oly mulattató a szanszára dharmáját figyelni!
Nagyothallanak a hírnévtől a sztárok,
S reuma szaggatja a művész kezét.

Moly szállt az olajlámpába,
Fáklyával sétálgat a vak,
Kerekesszékben száguld a béna,
Mély és bölcs a tébolyult szónoklata,
A költő halálra röhögi magát.

A vallásosak a vallás szerint pörögnek,
Ha nem gyakorolnák a vallásuk, 
nem is pöröghetnének;
A bűnös bezzeg nem tud a vallás szerint pörögni,
Úgy pörög, nem is tudja, hogy’ kell.
Jógázással pörögnek a jógik,
Ha nem volnának pörgetni való csakráik, 
nem is volnának igazi jógik.
Csögyam is pörög, figyelgeti a pörgést/szanszárát;
Ha nem volna szanszára/pörgés, 
Csögyam sem volna.

1972. május 22.

(Megjelent: Garuda IV, Shambala Berkeley & London

Fordítás: Amóghavadzsra Hargitai Gábor)

Csögyam Trungpa:

              Cinikus levél
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Vészákh a KKK-ban

A Keleti Kulturális Központban tartottuk meg a Buddha születésének, 
megvilágosodásának és parinibbánába térésének ünnepét.

A Keleti Kulturális Központban tartottuk 
meg a Buddha születésének, megvilágosodásá-
nak és parinibbánába térésének ünnepét.

 Az ünnepséget – az egyház ügyvévője, 
Vidzsájavadzsra Máthé János üdvözlő szavait kö-
vetően – Lílávadzsra ünnepi beszéde nyitotta, 
aki előadásában a történeti Buddha életének fon-
tosabb stációit elevenítette fel, emlékeztetve ben-
nünket arra, hogy ezek legfontosabb tanulsága, 
hogy mi magunk is bejárhatjuk a megszabadu-
lás ösvényét. 

A Vészákh remek alkalom arra, hogy a 
buddhista út melletti elkötelezettségünket szer-
tartásos keretek között nyilvánítsuk ki. A mos-
tani rendi púdzsa alkalmával négyen vettek álta-
lános menedéket, s ketten kérték a közösségünk-
be való felvételüket is.

A közösségünkbe belépő testvéreink, ha-
gyományosan szellemi nevet is kapnak, így Biri-
nyi Ágnes Rúpadéví, Fábián Zsuzsanna Bhaddá-

Kapilání néven született újjá a Buddhák nemes 
családjának sarjaként. Buddhista menedéket 
kért Fülöpné Veres Ágnes, Horváth Andrea, 
Marczinkó Miklós, valamint Imre Judit. A szer-
tartás keretében megfogadták a buddhista út öt 
erkölcsi alapszabályának betartását. A Buddhák 
áldása kísérje őket útjukon! Bárcsak mihama-
rabb beteljesítenék a szellemi ösvényt saját és 
minden lény üdvére és javára!

 A menedékvételt követően, a szertartás ré-
szeként a soproni közösség néhány tagja adott 
elő mantrákat zenei kísérettel. Ezt követően 
Szundarí Szabady Helga a Mahá-Parinibbána 
Szuttából olvasott fel részleteket.

 Ahogy egy jó születésnaphoz illik, ünnep-
ségünk a zöldségekkel gyönyörűen feldíszített 
szendvicsek, finom sütemények elfogyasztásá-
val, kötetlen baráti beszélgetésekkel fejeződött 
be.

av
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Elkészült a Maitréja-ház!

Örömmel értesítjük Dharma-barátainkat,  
hogy kőérberki templomunk, a Maitréja-ház fel-
újítási munkálatai befejeződtek. A ház alsó szint-
jének belső terei olyan módon lettek átalakítva, 
hogy azok a közösségi használatra alkalmasab-
bak legyenek. Így a pici konyha helyén tágasabb, 
csoportos programokat jobban kiszolgáló kony-
ha, mellette étkező lett kialakítva. A kisebb elő-
adóterem egyben gyermekjátszó lesz, így azok 
is tudnak majd a közösségben gyakorolni, akik 
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kisgyermekük miatt eddig ezt nem tudták meg-
oldani.

A víz- és csatornarendszer is fel lett újítva, 
az új kút megfelelő mennyiségű vizet szolgáltat. 
Hamarosan tágas parkoló is nyílik a ház mellett, 
és akkor már csak gyakorloni kell benne!

A közösség azért még kiveheti a részét a ház 
megszépítésében, hiszen az ablakkeretek, ajtók 
stb. még várnak az újrafestésre.

A Maitreya-ház így újra alkalmas lesz hét-
végi szemináriumok, sőt kisebb elvonulások 
megtartására is. 

av

Templomszentelés és Csakraszamvara-beavatás Zalaszántón

A Buddhista Misszió meghívást kapott a 
Drikung Kagyü közösségtől Zalaszántóra az új 
templomuk felszentelésére.

Valószínűleg a hazai buddhizmus számá-
ra meghatározó esemény történt Zalaszántón. 
A Béke-sztúpa mellett gyönyörű, tradícionális 
tibeti díszítéssel dekorált templomot avatott a 
Drikung Kagyü közösség. Közösségünket is hi-
vatalosan felkereste a két rezidens tibeti láma, 
akik közel 10 éve tartózkodnak már hazánkban, 

hogy meghívjon bennünket a felszentelés aktu-
sára, amit rendkívül különlegessé tett, hogy azt 
a Drikung Kagyü vonal feje, Őszentsége Cetsang 
Rinpocse végezte. 

Tiszteletreméltó Vadzsramálá és 
Vidzsájavadzsra Máthé János ügyvivő képviselte 
egyházunkat az ünnepségen. 

 A templomszetelést követően Őszentsége 
kétnapos beavatási szertartást mutatott be. 



Az erőszakmentes

dr. Marshall B. Rosenberg: 
A szavak ablakok vagy falak című könyvéről

Egy ideje többször, több felől is hallani kezdtem Marshall Rosenberg nevét, hihetetlen történe-
tekkel arról a fajta kommunikációról, ami az gyűlölettel terhelt helyzeteket is orvosolta, és megol-
dáshoz segítette az egymást hibáztató, bosszúszomjas embereket. Az erőszakmentes kommunikáció 
(EMK) nem egyszerűen elmélet, hanem gyakorlati rendszer, amit Rosenberg évtizedek óta próbál 
átadni. Tisztán ír, a lényegre szorítkozva, ami néha élettől elrugaszkodottnak hat. Tiszta és egyér-
telmű stílusa mégis kipróbálásra inspirálja az olvasót. Számomra erős kérdéseket vet fel és változta-
tásra csábít: Vajon lehetne így kommunikálni? Tényleg jobb lenne? Vajon tényleg lehet erőszakmen-
tesen élni? 

A könyv igazán jó szerkesztésű. Az ember alapvető tiszta természetéből indul ki, s a „hi-
bás reakcióinkon” keresztül eljut addig, hogy megértsük, belássuk és változtatni is akarjunk 
azon, ahogy most a problémáinkra, másokra, szeretteinkre nézünk, ahogy velük viselke-
dünk, ahogy értelmezzük és fogadjuk a felénk irányuló kommunikációikat.

 Szívből adni

„Az életemet együttérzéssel akarom feltölteni, olyan áramlást elindítani köztem 
és mások között, amely egymás szívből jövő megajándékozásán alapszik.”

A természetes együttérzésünket az mutatja meg, hogy élvezettel tudunk adni és 
kapni.  Örömöt okoz nekünk és másnak is. Igazi örömet! S egy kérdéssel folytatja: 
Hogy mi az oka mégis annak, hogy kizsákmányolunk és erőszakosan akarunk meg-
szerezni dolgokat? Ezt erősen láthatjuk a körülöttünk lévő világban; most aktuálisabb, 
mint valaha.

A fenti idézet jól kapcsolódik ahhoz, amit Rosenberg kitűzött magának: „Kidolgoz-
tam a kommunikációnak – a beszédnek és a figyelésnek – egy olyan módját, amely lehető-
vé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal, és természetes együttérzésünk 
tág teret kapjon.” Más néven együttérző kommunikáció ez, hiszen a figyelem központi he-
lyen áll, s együttérezni lehetetlen, ha nem tudunk közben teljesen a másikra figyelni. 
S előkerült egy szó, ami a buddhizmusban is alapvető: ez az éberség, a jelenlét, 
amelynek révén kapcsolódunk a valósághoz. A kommunikáció is eb-
ben a jelenlétben formálódik a másikra (és magunkra) való teljes oda-
figyelés állapotában vagy folyamatában. Őszintén és tisztán kifejezni 
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kommunikáció

tanít minket, miközben odafigyelve és tisztelettel, együttérzéssel viszonyulunk másokhoz. És mi 
az, amit figyelünk? Hová is figyelünk? Hát ez esetben a szavak mögé: „…ha úgy éreznéd, nem szeret-
lek,/ kérlek ne a szavaimra figyelj,/ hanem a mögöttük meghúzódó érzésre!”

Tehát megtanít érzésekre és szükségletekre, a mélyebb szintű belső tartalmakra figyelni. A 
felszín mögé úgy tudunk belátni, ha picit távolabbról figyelünk, ha a kapcsolat köztünk „én és te” 
helyett: „mi”.  Ekkor ott történik valami. Valami fontos. Valami, amire muszáj odafigyelni. Tehát 
kirajzolódik egy nagyon erőteljes szemlélet azzal kapcsolatban, hogy nem egymástól független, el-
határolt lények vagyunk, hanem folyamatosan interakcióban állunk egymással. És nem mindegy, 
hogy milyen a kapcsolat, amit megélünk, amit élünk, milyen tartalmak fogják az életünket meg-
határozni, hogy milyen tudatállapotban élünk és másokkal hogyan bánunk. Talán ennél a pontnál 
előtérbe kerül az egyéni felelősség.

„Ha arra összpontosítunk, hogy mit is figyeltünk meg, mit érzünk és mire vágyunk, ahelyett, 
hogy diagnosztizálnánk vagy bírálnánk a másikat, akkor föltárul együttérzésünk mélysége.” Tehát 
a figyelem irányítható. Választhatjuk azt például, hogy arra figyelünk, hogy „amikor szívből adunk, 
azt azzal az örömmel tesszük, hogy ily módon egy másik ember életét gazdagítjuk”. (Lehetne így is 
élni, hogy minden cselekvésünket ez hatja át.)

A kommunikáció négy fontos alkotóelemére hívja fel a figyelmünket:
1. megfigyelés, 2. érzések, 3. szükségletek, 4. kérések.
„Megfogalmazódik az én megfigyelésem, érzésem és szükségletem, s hogy mit kérek életem 

gazdagításához; valamint a te megfigyelésed, érzésed és szükségleted, s hogy mit kérsz te, hogy az 
életed gazdagodjon.”

Láthatjuk, kölcsönösség az alapja ennek a kommunikációnak. Sokszor erre a szintre is problé-
más az eljutás. Hogy őszinték, néha sebezhetőek, a másikra érzékenyek tudjunk lenni, és ne csak 

a saját vágyainkat lássuk, hanem a másikkal együtt is tudjuk látni magunkat.

 Részletezi azt, hogy hogyan is kommunikálunk károsan. Ez a fajta kommuniká-
ció gátolja az együttérzést.

Szembesít azzal, hogy ki-ki hol tart aktuálisan, mennyire ítélkezik, mennyire va-
gyunk erőszakosak, és hogy tisztán látjuk-e magunkat. Végigveszi, hogy mennyire élet-
idegen, ha morális ítéletek mentén hozunk létre előfeltevéseket a másik ember visel-
kedésével kapcsolatban: ha nem hozzánk igazodik, akkor ő a hibás vagy rossz ember. 
Tehát itt vannak a minősítések, kategóriázás, hülyézések, mások magatartásának meg-
ítélése, elítélése stb.

Erre írja ellenpéldaként idézve Rumi szufi költő szavait: „Túl a helyes és helytelen 
cselekedetekről vallott gondolatokon van egy rét. Ott várok rád.”

Különbséget kell tenni a (1.) morális ítélet (amikor mások magatartásformái nem iga-
zodnak a miénkhez) és az értékítélet (fontosnak tartjuk az őszinteséget, szépséget stb.) között. 
Például: „Az erőszak rossz. Akik megölnek másokat, azok gonosz emberek.” és „Félelmet kelt 

bennem a konfliktusok erőszakos megoldása. Én az ilyen ügyeket más módon történő 
kezelését értékelem.” Milyen más a két megfogalmazás!

A következő gátló tényező az (2.) összehasonlítás. Ez egy izgalmas té-
ma, hogy hogyan alázzuk le magunkat másokhoz viszonyítgatva, vagy 
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hogyan gerjesztünk kisebbségi érzéseket, ha úgy érezzük, nem felelünk meg valamilyen belső vagy 
külső mintának. Ezek is szép mérgek, mindannyian tapasztaltuk már.

A (3.) felelősség tagadása is tisztességes gubancokat képes okozni. Ilyenkor elfelejtjük, hogy a 
problémák okai nem kívül vannak, hanem bennünk. Tehát a gondolatainkért, érzéseinkért és csele-
kedeteinkért felelősek vagyunk, ha akarjuk, ha nem. Fájdalmas körözésbe vihet bele minket, ha ezt 
nem fogadjuk el. Lássunk egy jó példát: „Vannak olyan dolgok, amiket meg kell tenni, akár tetszik, 
akár nem.” (Személyesebb példával: „Kitakarítom a szobámat, mert muszáj.”, „Azért kezdtem el ci-
gizni, mert minden barátom cigizett.”, „Leküzdhetetlen vágyat érzek, hogy megegyem ezt a csoko-
ládét.” stb.)

S milyen más a mondat, ha egy tanárnő, aki eddig kényszerből osztályozott, mert kellett, most 
a felelősségét felvállalva azt mondja: „Úgy döntök, hogy osztályozni fogok, mert nem akarom elve-
szíteni az állásomat”.

Elég gyakran élünk még egy nagyon erőszakos és sok csalódást és ellenkezést felszínre hozó 
módszerrel, ami jellegzetes akadály: hogy a (4.) vágyainkat követelések formájában fogalmazzuk meg. 
Erre szerintem mindenki könnyen rá fog ismerni saját életéből.

S ez miért rossz? Mert a követelés nyíltan vagy burkoltan szemrehányással vagy büntetéssel 
fenyegeti meg azt, aki nem tesz neki eleget. S mi pedig, akik nem kértünk, hanem követeltünk vala-
mit, csalódottak, dühösek leszünk, és azt érezhetjük, nem is szeret a másik, és jön az érzelmi lavina. 
Ezzel az a probléma, hogy a követeléstől már nincs nagyon messze a kényszerítés és egyéb erőszakos 
tettek sem, amelyekhez azért folyamodunk, hogy elérjük a céljainkat. S ez sokszor nagyon is mások 
kárára történik.
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Ne mondd nekem, 
hogy ne szívjam begyre!



Miután végigveszi a gátló tényezőket, rátér arra, hogy mi az erőszamentes kommunikáció. Az, 
amelyben megtanulunk: 

– ítélkezés nélkül figyelni,
– érzelmek azonosítására és kifejezésére,
– felelősséget vállalni az érzéseinkért,
– olyat kérni, ami gazdagítja az életet,

Ez a felsorolás a könyv fejezeteit tükrözi, így áttekintést kapunk arról, milyen rendszerben 
gondolkodik Rosenberg. A könyv olvasása közben ezek a részek teljesen kibomlanak, sok-sok példa 
segíti a mélyebb megértést és a hétköznapi helyzetekbe való jobb belehelyezkedést; az elmélet és a 
gyakorlat összekötését. 

Ítélkezés nélkül figyelni

A megfigyelés és az ítélkezés nem ugyanaz. Ha ítéletet mondunk, akkor az emberek hajlamo-
sabbak kritikaként értelmezni azt, amit mondunk.

Lustának mondok valakit, pedig mondhatnám azt is (megfigyelésképpen), hogy még sosem lát-
tam az illetőt futni vagy, hogy ebéd és vacsora között mindig lefekszik, vagy otthon marad egy esős 
napon…

„Hülye az a gyerek.”, pedig mondhatnám azt is, hogy számomra értehetetlen dolgokat művel, 
vagy úgy tett meg valamit, ahogy én nem tettem volna, vagy talán másként látja a világot.

Ítélkezéssel kevert megfigyelés: „Te túlságosan bőkezű vagy!” / Az értékeléstől különválasztott 
megfigyelés: „Ha 5000 forintot adsz egy utcai zenésznek, akkor szerintem túl bőkezű vagy. „

 Érzelmek azonosítása és kifejezése

A ki nem mondott érzéseknek nagyon súlyos áruk lehet. Az érzésektől való eltávolodás sokszor 
megfigyelhető. Sokszor keverjük össze a véleményt és az érzést, pedig a kettő nem ugyanaz. Például 
az „úgy érzem, hogy nem helyes késő este zenét hallgatni” egy véleményt fejez ki. S hányszor is nem 
az érzéseinket fogalmazzuk meg, hanem mást! Jó, ha vállaljuk sebezhetőségünket, jó, ha észre tud-
juk venni az érzelmeink változó áradatát és meg is tudjuk élni és fogalmazni őket.

Nem ugyanaz az sem, ha a tényleges érzéseinkről beszélünk ellenben azzal, amikor azt közöl-
jük, hogy mit gondolunk magunkról. „Gyenge gitárosnak érzem magam.” / „Úgy érzem, hogy jelen-
téktelen embernek tartanak a munkatársaim.”; ”Úgy érzem, félreértenek.”

Sokszor ahelyett, hogy kimondanánk, amit érzünk, értelmezzük mások tetteit vagy szavait.

 Felelősséget vállalni az érzéseinkért

„Mások tettei hozzájárulhatnak ilyen-olyan érzésünk létrejöttéhez, de nem azok okozzák azt.”
Négyféleképpen reagálhatunk egy negatív jellegű közlésre:
– Önmagunkat hibáztatjuk.
– Másokat hibáztatunk.
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– empátiával fordulni mások felé,
– a düh teljes kifejezésére,
– oltalmazó erőt használni (védelem),
– együtt érezni önmagunkkal,
– elismerést kifejezni.
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– Érzékeljük saját érzéseinket és igényeinket. (Bizonytalan helyzetekben, kibillent állapotok-
ban sokkal nehezebb az éber jelenlétben lenni, és együttérzéssel és figyelemmel lenni magunk felé. 
Vegyük észre, hogyan zavarodunk meg, ha kicsit is elveszítve érezzük a talajt a lábunk alól, amikor 
kibillenünk a középpontunkból. Könnyen érzékelhető ez, ha – megfordítva – arra gondolunk, mi-
lyen egyértelművé, közvetlenné és egyszerűen megfogalmazhatóvá válnak az igényeink olyankor, 
amikor biztonságban érezzük magunkat.)

– Érzékeljük mások érzéseit és igényeit.  (Teljes mértékben figyelünk másokra és jelen vagyunk 
a kapcsolatban.)

„Csalódást okoztál nekem, hogy tegnap este nem jöttél át. (A másikat hibáztatja, áthárítja a fe-
lelősséget a csalódottságért, amiért az tette, amit tett.)

„Csalódottnak éreztem magam tegnap este, hogy nem jöttél át, mert szerettem volna megbe-
szélni veled pár számomra zavaró dolgot.” (Csalódott, mert a vágya nem teljesült; itt nincs hibázta-
tás.)

Ehhez kapcsolódóan fontos felfigyelnünk arra, hogy mások bírálata saját kielégítetlen igénye-
ink átruházott kifejezése.

Ismerős mondatok, ugye? „Te sosem értesz meg!”; „Mindig el kell utánad pakolnom a koszos 
edényeket!”; „Már megint órákat vártam rád!”

Viszont a pozitív kommunikációnak az is a célja, hogy ne mások ellenében elégítsük ki a szük-
ségleteinket, hanem fogalmazzuk meg azokat a másik felé, így nagyobb eséllyel kaphatunk rájuk 
pozitív választ. A könyv végigveszi az alapvető emberi szükségleteket, érdemes egy kicsit elgondol-
kodni rajtuk. De az első lépések egyike, hogy reflektálni tudjunk a szükségleteinkre, és másoknál is 
észre tudjuk venni a szavak mögött rejtőző mélyebb tartalmat.

A düh kifejezése

 Sok gondunk adódik a harag és düh érzéseivel kapcsolatban. Nem csak az a baj, hogy rosszul is 
érezzük magunkat, hanem a tetteinkre is csúnyán hatással van. Rosenberg, – mások mellett – meg-
állapítja azt is, hogy a gyilkosság csak felszíni jelenség.

Rosenberg arra bíztat minket, hogy fejezzük ki teljes szívünkből a düh lényegét, és nem meg-
szabadulni kell tőle, hanem megérteni, ahogy eddig is az érzelmeinkkel dolgoztunk.

Fontos és elsődleges pont:
– Különböztessük meg a kiindulópontot a kiváltó októl!

Tehát figyeljük meg és lássuk tisztán, hogy nem azért leszünk dühösek, mert valaki valamit 
mond vagy tesz – ez hozzájárulhat, de a kiindulás nem egyenlő a kiváltó okkal. A düh kifejezésének 
első lépése az, hogy mentesítsük a másik embert a dühünkkel kapcsolatos bármiféle felelősségtől! És 
jó, ha megértjük, hogy a bűntudatkeltés nem használ a helyzetnek. Számos szófordulatunk erősíti 
meg, hogy elhitessük magunkkal és másokkal, hogy az érzelmeink mások tetteinek függvényében 
merülnek fel. Tudnunk kell, hogy nem mások váltják ki őket!

 Vegyünk egy példát: Ha valaki késik és fél órát várnunk kell rá. Ha fontosnak érezzük, hogy 
hatékonyan használjuk ki az időnket, a várakozástól dühösek leszünk, s mérgelődünk.

Ha viszont inkább egyedül akarunk lenni, pihenünk ez idő alatt, akkor a düh fel sem merül, sőt 
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hálásak is lehetünk azért, hogy a másik késett.
Ha valakit elítélünk, hibáztatunk, akkor a gondolkodásunkkal negatív érzelmeket idézünk elő 

,és ezek erőszakhoz is vezethetnek. (Az erőszak tehát abból ered, hogy azt gondoljuk, hogy fájdal-
munk oka a másik ember, és ezért bűnhődnie kell.)

Ezért Rosenberg azt ajánlja, hogy a dühöt tekintsük vészjelzőnek, és figyelmünket az eddig már 
tárgyaltak szerint vigyük a saját vagy mások érzéseire, vágyaira, szükségleteire! Fontos, hogy felis-
merjük a cselekvés mögötti energiát.

Amikor észreveszed, hogy dühös vagy, akkor:
– Állj meg! Lélegezz!
– Azonosítsd az ítélkező gondolatot!
– Kapcsolódj a szükségleteidhez!
– Fejezd ki érzéseidet és kielégítetlen szükségleteidet!

Fontos, hogy legyünk tudatában az elménkben felmerülő erőszakos gondolatoknak, anélkül, 
hogy elítélnénk azokat! (Együttérzés magunkkal, együttérzés másokkal.) Az együttérzés elismerése 
annak, hogy sebezhetőek, érzékenyek, törékenyek vagyunk, és a kapcsolat milyenségében közösen 
osztozunk és alakítjuk azt.

Lényeges felismernünk, hogy elsősorban önmagunkért vagyunk felelősek. Amikor olyan élet-
helyzetbe kerülünk, amiben kellemetlenül érezzük magunkat, és arra hivatkozunk, hogy „kell” va-
lamit csinálnom, akkor megfosztjuk magunkat a szabadságtól. Sosem kell valamit csinálni, hanem 
megtehetem, hogy azt mondjam: „ezt választom, mert azt akarom, hogy…”. Ezért jó meglátni, hogy 
egy helyzetben nem rosszak vagyunk, hanem mondjuk nem tökéletesen cselekedtünk vagy viselked-
tünk. Akkor és ott. De ezen változtathatunk, ha magunk felé is gyakoroljuk a megbocsátást, és nem 
szégyenítjük meg magunkat azzal, hogy azt mondjuk, hogy „jobban kellett volna tudnom”, és osto-
rozzuk magunkat és egyre lejjebb süllyedünk. Elengedhetetlen, hogy magunkkal is együttérzőek és 
szelídek legyünk, és azon munkálkodjunk, hogy az élet teljesebbé tudjon válni általunk is.

Ezért nagyon fontos, hogy az okozott örömet, kellemes hangulatot, jókedvet, kielégült szük-
ségletek okozta jó érzést kifejezzük a másiknak. Ez is az adás része. Valamint az is, hogy az önma-
gunk iránt érzett tiszteletből és együttérzésből cselekszünk, és arra fordulunk, amerre menni sze-
retnénk…

… és ez a könyv is nagy segítséget ad ahhoz, ahogy Gandhi szavaival:
„Váljunk mi magunk azzá a változássá, amit a világban szeretnénk látni.”

„Váljunk magunk is lámpássá, és mutassuk az utat, ami a sötétség éjszakájából kivezet” – idéz-
hetnénk púdzsánk végén elmondott recitációt is. Rosenberg pedig másokkal együtt rámutat arra, 
hogy ez első lépésben önmagunkon keresztül lehetséges.

☸  ☸  ☸



A kis dongó
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A homoksárkány
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Egy nem túl távoli tenger Üveghegyen inneni partjára egyszer nyaralni ment egy család. Lakó-
kocsijukkal leparkoltak egy csendes öbölben a magas pálmafák árnyékában, elővették kempingszé-
keiket, a napernyőket, a grillsütőt és minden olyasmit, amit ilyenkor az emberek magukkal visznek. 
Örültek, hogy rátaláltak erre a helyre, ahol csend és béke honolt, ahol a part sekély vizében a kislány 
és a kisfiú majd biztonságosan tud lubickolni, ahol gyönyörködhetnek a naplementékben. 

Mikor mindennel elkészültek, együtt szaladtak le a lágyan hullámzó kristálytiszta tengerhez. 
Égette talpukat a napsugaraktól felhevült homok. Egyedül voltak az öbölben, s élvezettel fröcskölték 
egymást a hűs tengervízzel.

Mikor már eleget úszkáltak, játszottak, szaladgáltak, egyszer csak felfedezték, hogy a vizes ho-
mokból nagyszerű várat építhetnek. Anya, apa és a két kisgyerek lelkesen halmozta a nedves, omlós 
masszát, s hamarosan kis épületek, tornyok, alagutak, bástyák emelkedtek a fövenyen. Apa a két lá-
bával egyszerre túrta-gyömöszölte a homokot. Hosszan tekergett a homok-valami, amiről még csak 
ő tudta, hogy mi lesz, ha elkészül. Közben  a kisfiú a homokvárban élete kockáztatásával is megvédte 
a kislányt – mert minden kisfiúban él egy védelmező, harcos várkapitány és mert minden kislány-
ban él egy királykisasszony, akit meg kell védeni. Anya közben átalakult vitorláshajóvá, ami épp az 
imént ért partot. Behunyt szemmel lehorgonyzott, ringatták a hullámok. 

Apa kitartóan gyúrta a homokot, s a hosszú tekergőző valami hamarosan négy lábat kapott. Meg-
jelent a hátán két furcsa szárny. Kitátott szájában hatalmas, fenyegető fogak és két óriási gülüszem 
a feje tetején. A kislány halkan felsikoltott, amikor felismerte. „Végünk! Eljött Plomptomocén 
Drolloszbollosz, a rettenetes homoki sárkány, hogy elraboljon. Felégeti a városunkat, engem pedig 
örökre magával visz. Brühühü!” 

A várkapitány kisfiú is meghökkent a hatalmas szörnyeteg láttán. Szemeit összehunyorítva, fo-
gai között sziszegte: „Nem adjuk olyan könnyen magunkat, te undorító martalóc!” Nem volt benne 
teljesen biztos, mit is jelent a martalóc, de a helyzet drámaiságához nagyon is illőnek találta. 
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A fregattból eközben visszaváltozott Anya elindult a lakókocsi felé, hogy vacsorát készítsen a 
családnak. Apa nyújtózott egyet és így szólt: „Vacsoraidő! ”. A két hős egy szempillantás alatt alakult 
vissza kislánnyá és kisfiúvá, s apjukat megelőzve rohantak anyjuk után.

Másnap furcsa látvány fogadta őket. A part éppen úgy festett, mint amikor előző nap megér-
keztek: se vár, se épületek, se alagutak, se sárkány. A kislány megint felsikoltott: „Jaj, Plomptomocén 
Drolloszbollosz elrabolta az egész várost királylányostul, várkapitányostul, tornyostul, bástyástul!” 

„De hiszen benne vagyunk a gyomrában!” – kiáltott a várkapitánnyá változott kisfiú. „Kimene-
kítelek benneteket, bízzatok bennem!”

Hamar újra felépült a város, amit elmosott a dagály, s előkerült a félelmetes fenevad is. 
A kislány sóhajtott. „Nem sok esélyünk van. Hogyan törsz ki a sárkány gyomrából?” A várka-

pitány belevetette magát a vízbe és onnan kiáltotta: „Nem kell aggódnod, hamarosan kitalálok va-
lamit.”

Teltek, múltak a napok a tengerparton és a kis öbölben minden reggel megjelent a vár, a tor-
nyok, a bástyák, az alagutak és a homoksárkány.  A várkapitány kisfiú és a királykisasszony kislány 
minden áldott nap megpróbálta legyőzni a sárkányt, hogy megszabadulhassanak a fogságból, s ki-
kerülhessenek a gyomrából, de sehogy sem találták a módját. 

„Hogyan juthatunk ki, ha egyszer a várost a tornyokkal és bástyákkal, a partot a tengerrel, az 
eget, a Napot és a Holdat mind-mind elnyelte a sárkány?” – szólt bánatosan a várkapitány. „Vészesen 
fogy az időnk. Mi lesz, ha elmegyünk haza úgy, hogy nem szabadultunk ki a rabságból?” 

„És ha el is pusztítjuk a sárkányt, mi lesz velünk, hiszen benne vagyunk?!”
Érezték, hogy csak valami rendkívüli megoldás segíthet rajtuk. Talán egy varázslat, egy tündér, 

csoda vagy ilyesmi, de nem találkoztak sem tündérrel, sem varázslóval.
„Nem megy. A tér bármelyik irányába fordulok, csak belé botlok. Ez így nem fog menni.” – ros-

kadt le a homokba a várkapitány.
„Akkor nem arra kell menni!” – kiáltott a királykisasszony.
„Hát merre? Nem érted, hogy bármerre mész benne vagy?”
„Ez az! Nem bármerre kell menni!”
„Már ne is haragudj, de úgy tűnik, napszúrást kaptál. Ha nem bármerre, akkor merre?” – a vár-

kapitány nevetett, de nevetése keserű volt.
„Nem térben kell mennünk! Hát nem érted?”
„Hát persze! Zseni vagy! Hogy erre nem gondoltam! Időben kell visszamennünk!” – a várkapi-

tány lelkesedése határtalan lett, de amilyen gyorsan az égbe szökött, olyan hirtelen le is lohadt. „Ho-
gyan menjünk időben?”

„A múltba könnyű, a jövőbe valamivel nehezebb.” – kacsintott a királykisasszony. „Csak emlé-
keznünk kell. Hátha megtaláljuk azt a pillanatot, amikor még nem rabolt el a sárkány. Akkor aztán 
meglógunk.”

Leültek a pálmafák tövébe, behunyták a szemüket és képzeletben elindultak visszafelé az idő-
ben. S mivel a képzelet olyan játék, aminek mi szabjuk a szabályait, bármelyik pillanatra is gon-
doltak, olyan gyorsan jutottak el oda, amilyen gyorsan csak akartak. Felidézték a sárkánnyal való 
küzdelem küszködéseit, a lubickolásokat és azt is, amikor megérkeztek ide, a partra. Ekkor elbizony-
talanodtak: nem lehet, hogy már akkor is a sárkány gyomrában voltak, amikor megérkeztek ide? 
Ezért még tovább mentek időben, visszafelé, régi korokba, mikor valódi lovagok harcoltak valódi 
lovagokkal és talán sárkányokkal, vissza azokba az időkbe, mikor még ember lába nem is taposhatta 
a tengerek partjait, vissza azokba az időkbe, mikor hatalmas, buja növényzet borította a Földet, és 
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Kamalá Horváth Ágnes

alkony

játékos kedvű 
pirosló alkony előtt látom
a fák bársony ág-bogát
lágyan keresztezik egymást
cikázva feszülnek, hallom
szerető suttogásukat, öregedő
sikolyukat

ugrásra kész hiszékenységgel várom
hogy egyértelmű legyek
mint ezek a lassan 
korhadó fák

naplemente mintha bíztatna
egyre csak feketedő
mosolyával

Govinda Kumara Hargitai Benke

Búcsú
Ágról letörött virág

Nem él már, 
mégis illatozik

még korábbra, mikor még egyetlen élőlény sem jelent meg e bolygón. Tűzhányókat, füstöt, forrósá-
got láttak, de talán épp akkor volt elemében a sárkány, ezért még messzebb mentek, addig, amikor 
még csak csillagpor keringett a végtelen térben.

„És most?” – összenézett a két hős kisgyerek. Sokáig szótlanul ültek. A várkapitány törte meg 
a hullámok halk súgásától mély csendet:

„Kiderült, hogy az idő is zsákutca.”  
„Akkor csak egyetlen módon juthatunk ki: úgy döntünk.” – szólt a királykisasszony. A kisfiú 

értetlenkedve nézett rá. Valami harcos dologra vágyott, látványos vívásra, lángra, füstre, s amit a 
kislány mondott, bár teljesen érthető volt, egyáltalán nem tűnt látványosnak. Csalódottan kérdezte:

„Úgy döntünk?”
„Igen. Nézz körül! Ha bent vagy, ugyanaz, mintha kint volnál. Mégis bent küzdelem vár és féle-

lem, kint szabadság és boldogság. ”
A várkapitány meg a királykisasszony ekkor megfogta egymás kezét, behunyták a szemüket s 

egy pillanat alatt kinn teremtek a sárkány gyomrából. 
Másnap összecsomagolták a kempingfelszerelést, búcsút intettek a kis öbölnek, a tengernek, a 

homokvárnak, tornyoknak, bástyának, s a sárkánynak is. Már nem rabolhatja el őket sosem. 

☸  ☸  ☸
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Az égiek munkája

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

a humorérzék 
egy szempillantás alatt feloldja.” 

(Csögyam Trungpa)

Egy Csing nevű fafaragó éppen befejezett 
egy harang öntéséhez készített mintát. Aki csak 
látta, elcsodálkozott, mert úgy tűnt, mintha égi 
lények készítették volna. Amikor Lu hercege is 
meglátta, megkérdezte:

– Mester vagy! Hogy tudtál ilyen csodát ké-
szíteni?

A fafaragó így válaszolt:
– Uram, én csak egy egyszerű munkás va-

gyok, nem mester. De azért el kell mondanom  
valamit. Amikor egy ilyen harangöntő-mintát 
készítek, három napig meditálok, hogy elcsitít-
sam a gondolataimat. Ha már három napig me-
ditálok, akkor nem gondolok többé jutalomra 
vagy fizetségre. Amikor már öt napja meditálok, 

nem gondolok többé dicséretre vagy elmaraszta-
lásra, ügyességre vagy ügyetlenségre. Amikor 
már egy hete meditálok, megfeledkezem a vég-
tagjaimról, a testemről, sőt saját magamról is el-
feledkezem. A tudatomból eltűnik az udvar és a 
környezetem. Csak a gyakorlatom marad meg. 
Ebben az állapotban megyek ki az erdőbe, hogy 
addig vizsgáljam a fákat, amíg olyat nem látok, 
amiben tökéletesen látom a harang formáját. 
Ekkor a kezeim munkára lendülnek. Magamat 
félretéve, a természet találkozik a természettel 
munkámban, ami általam alakul. Kétségkívül 
ez az oka annak, hogy mindenki azt mondja, a 
befejezett mű az égiek munkája.

(Forrás: Anthony de  Mello: Szárnyalás)

Azt írja, 84.000 Dharma-
kapun keresztül realizálható 
a nirvána...”

... és ezek között egyik sem 
magasabb, vagy alacso-
nyabb, mint bármelyik” AUUUU!

KOPP!

Meglehet, rengeteg kapu létezik, nem mindegyiket rád szabták.
Olyan ösvényt válassz, ami neked való, s ne olyat, ami másnak!

A Dharma 83.999. kapuja
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