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 Olykor megkérdezik tőlem: „Hogyan lehetek buddhista?“ A budd-
histává válás hagyományos rítusa a „menedékért folyamodás“ vagy 
„menedékvétel“. De mit is jelent ez?

A Buddha idejében senki nem akart buddhistává válni. Ehelyett inkább tanácsért for-
dultak hozzá, majd a kérdezők közül többen úgy határoztak, hogy tanítványaként fogják 
követni őt. Ma azonban fontos lehet megvilágítanunk a különbséget egy „izmus” követése 
és egy megvilágosodott tanító követése között. 

„A nemesség kötelez”     
Először is vegyük szemügyre magát a Buddhát: Sziddhárta herceg, aki később Buddha 

Sákjamuniként vált ismertté, a Sákja klán tagjaként, ksátrija, vagyis nemesi családban nőtt 
fel. A Buddha életével foglalkozó szentiratok kiemelt figyelmet szentelnek azoknak a kivá-
ló minőségeknek, amelyekkel annak a családnak kell rendelkeznie, amelybe az eljövendő 
Buddha beleszületik: nemes származású kell legyen, dicsőséges, sikeres, egyenes, félelem-
mentes, hős, derűs, fukarságtól, mohóságtól mentes, ellenben nagylelkű, könyörületes, eti-
kus és bölcs. Sziddhárta a magas státuszából fakadóan kiváltságokat élvezett: három palo-
tával rendelkezett, minden évszakra jutott egy; szolgálók és művészek vették körül, akik 
kényelmessé és érdekessé tették az életét; korának valamennyi tudománya és művészete 
terén nagyszerű képzésben részesült. 

Ven. Vadzsramálá

Belépni 
a Buddhák

nemes családjába
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Amikor azonban felismerte, hogy sem a képzettsége, sem a kiváltságos életmódja nem 
biztosít múlhatatlan boldogságot, mindent maga mögött hagyott: a családját, a luxus-éle-
tet, a karrierjét, és útra kelt, hogy meglelje a tökéletes békét. És vajon miért ért célba végül, 
hat évnyi aszketikus nélkülözés és kiábrándító tapasztalat után? Mert nem adta fel, amíg 
el nem érte a legmagasabb célt.

Buddha, a méltóságteljes
Mindenkit, aki csak találkozott vele, lenyűgözött a Buddha nemes tartása és viselkedé-

se. A brahmin Szonadanda így magyarázza, hogy miért különb a Buddha másoknál, és mi-
ért forduljanak hozzá az emberek tanácsért: „Szép, szívélyes, karizmatikus, erényes, mél-
tóságteljes. Értelmesen, helyénvalóan szól, beszéde udvarias, világos, bevilágító. Mentes a 
vágytól, békés, maga mögött hagyta a palota luxusát, családja biztonságát, és barátként, 
nyílt tekintettel, szívesen lát és bátorít mindenkit.” (Szonadanda Szutta, DN 4) 

Így aztán nem meglepő, hogy valamennyi társadalmi osztályból érkeztek emberek a 
Buddhához, hogy meghallgassák a tanításait és kikérjék a tanácsát. Az ifjú Bimbiszára 
király bambusz-ligetet ajánlott fel neki Rádzsagrihában; Anáthapindika, a jómódú keres-
kedő Dzséta herceg Sráváhsztiban fekvő ligetét 18 millió aranypénzzel fedte be, hogy így 
a Buddha számára megvásárolja a területet; Ambapáli, a kurtizán pedig a Vaisaliban levő 
mangóligetét ajánlotta fel neki, így ezek szolgáltak szálláshelyül a Buddha és a szerzetesek-
ből és apácákból álló kísérete számára az esős évszakban. Itt kezdte el intenzíven képezni a 
szanghát a Tan, a meditáció és az etikai szabályok oktatásával. Ha összeütközésbe kerültek 
a társadalommal vagy a közösség tagjaival, a Buddha a kölcsönös tiszteletre, segítőkész-
ségre és barátságosságra épülő új szabályt alkotott. Az újonnan felavatott szerzetesek és 
apácák megtanulták, miként kell helyesen viselni a köntöst, hogy a tisztaságra odafigyel-
jenek, hogy visszafogottan és csendben várják az ételt, csendesen egyenek, tiszteljék meg 
az idősebb rendtársakat azzal, hogy kimossák a köntöseiket, az alamizsnás táljaikat és fel-
takarítják a szobáikat. E szabályok megtartása nemcsak szellemi gyakorlat volt, de egyben 
a szanghán belüli harmonikus élet és a társadalommal való békés együttélés garanciájául 
is szolgált. 

Belépni a tanítványok világi közösségébe
Amikor upászakák és upászikák a Budd-

hához, a Dharmához és a Szanghához folya-
modnak oltalomért, vagy amikor a szerzete-
sek és apácák a testvérek és nővérek kolos-
tori közösségébe vonulnak, tulajdonképpen 
csak abban az esetben lépnek be ténylegesen 
a „Szanghába”, ha a tőlük telhető legnagyobb 
mélységben törekednek beépíteni a Buddha ta-
nításait az életükbe azáltal, hogy komolyan kö-
vetik az útmutatásait.

Menedékvétel 2000-ben
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A mahájána közössége
A mahájána szentiratok említést tesznek a „kúla” témájáról. A Lótusz szútrában 

többhelyütt a tanítványokat „jó család sarjának” (kúla-putra) nevezik. A bódhiszattva-
ösvényre lépett férfit vagy nőt a Buddha fiának, illetve lányának (dzsína-putra vagy szugáta-
putra) tekintik. Ahogy Santidéva a Bódhicsárjaavatárában írja: „Amint megszületett benne 
a bódhicsitta, a szerencsétlen, akit foglyul ejtett a szanszára, azon nyomban a Buddha fiává, 
az istenek és emberek világában tiszteletre méltóvá válik.”

A Szív szútra említést tesz a nemesek bölcsességet kutató fiairól és lányairól. „A 
bódhiszattva-fogadalom húsz versszakában” Csandragómin ezt írja: A dzsínák (győzedel-
mesek) és tanítványaik ... örökké szeretett fiaiknak tekintenek téged.” Azonban azok, akik 
leteszik a bódhiszattva-fogadalmat, majd így szólnak: „Most a Buddha családjában szület-
tem meg, a megvilágosodottak fia vagyok!”, ne feledkezzenek meg sohasem a nemes csa-
ládhoz tartozás következményeiről: „Mostantól olyan tetteket kell végrehajtanom, ame-
lyek nem hoznak szégyent e nemes és makulátlan családra.”

A nemes család tagjait megbecsülés illeti, de csak a számos kötelesség talaján. Nyu-
gaton úgy mondjuk: „noblesse oblige” – a nemesség kötelez. A nemesi családban felnövő 
gyerekek e kötelességeket többnyire inkább teherként élik meg, mivel szigorú képzést és 
rengeteg feladatot kapnak, és magas elvárásokat támasztanak velük szemben. Ha kudarcot 
vallanak, elutasítással és akár kemény büntetéssel kell szembenézniük. Mivel a Buddha ide-
jében a szerzetesek és apácák már pusztán a megjelenésükkel is magukra vonták a figyel-
met, létfontosságú volt, hogy feddhetetlen legyen a viselkedésük és jó benyomást tegyenek 
az emberekre. A nyugati buddhistáknak is hasonló a helyzetük vannak, hiszen kisebbséget 
képviselnek; a környezet kritikusan figyeli őket és a viselkedésük alapján ítéli meg őket.

Menedék a tantrikus ösvényen, avagy az „isteni büszkeség”  
A tantrikus ösvényen meglepve halljuk, hogy ki kell bontakoztatnunk az „isteni büsz-

keséget”. Hát nem azt mondták nekünk mindig, hogy legyünk szerények, ne tekintsük 
magunkat annyira fontosnak, és kifejezetten óvakodjunk a büszkeség megjelenésétől? Az 
arrogancia vagy önhittség (māna) nem-üdvös tudati tényező, az öt méreg és a tíz béklyó 
egyike, amelyek a szanszárához, a létesülés körforgásához láncol bennünket. Ez a többiek 
tekintetbevételének hiánya, amikor magunkat másoknál különbnek érezzük; ugyanakkor 
ide tartozik saját magunk méltánylásának a hiánya is, amikor másokhoz képest alacso-
nyabb rendűnek érezzük magunkat. Az önteltséget csak akkor győzhetjük le, ha leszokunk 
arról, hogy magunkat másokkal vetjük össze. Ugyanis az összehasonlítás szokásunkká 
válhat, ami hátrányos megkülönböztetésekhez vezet. Ezért adta Govinda láma a következő 
jó tanácsot a szanghájának: 

„Közös erőfeszítéseink célja, felismerni a bennünk levő világosságot (bódhicsitta), 
vagyis azt a fényt, amely a növekedésével azonos mértékben egyre szélesebb körben világít, 
ezért minden szakaszban más és más képet mutat, míg végül elérjük a „képnélküliséget”. 
Ennek az érési folyamatnak a megtapasztalása egy természetes türelem forrásává válik, 
amelyből minden egyes személy feltételektől mentes, és az állapotának megfelelő elisme-
rést élvez.” (Az Arya Maitreya Mandala Rend Alapszabálya, 1970.)

A fenti okokból kifolyólag az „isteni büszkeség” fogalma félrevezető lehet. Ez ugyan-
is nem az arrogancia kifejeződése, sőt épp az ellenkezője annak, nevezetesen annak fel-
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ismerése, hogy ki tudjuk bontakoztatni az isteni tudatállapotokat (brahmavihára): a sze-
retetet (maitrí), együttérzést (karuná), együttérző örömet (muditá) és a megingathatatlan 
belső egyensúlyt (upéksá). A tantrikus ösvény egy sor köztes lépésen keresztül Buddhá-
vá változtatja át a gyakorlót. Azonban ez csak azért lehetséges, mert a buddhaság csírá-
ja (tathágatagarbha) szunnyadó állapotban már jelen van bennünk. Ahogy egy gyermek 
az emberi lény valamennyi lehetőségét képes kibontakoztatni, és ezt egy nap kétségkívül 
meg is teszi, hasonlóképpen minden érző lény rendelkezik a tökéletes felébredés (szamjak 
szambódhi) teljes potenciáljával. Pusztán erőfeszítés és idő kérdése, mikor teljesíti be ezt a 
célt.

„Az isteni büszkeség” az a megingathatatlan bizonyosság, hogy képesek vagyunk ki-
bontakoztatni a lehetőségeink teljességét, és meg tudjuk tapasztalni a Buddha felébredett 
tudatát. Mivel azonban valamennyi élőlény rendelkezik e potenciállal, ennek az attitűdnek 
természetes velejárója az alázat és a teremtménytársak iránti mély tisztelet. 

A menedék: erőforrás az akadályok legyőzéséhez
Azt, aki a Buddhánál, a Dharmánál és a Szanghánál háromszoros menedékért folya-

modik, és magára veszi a bódhiszattva-fogadalmat a tökéletességek (páramiták) gyakorlá-
sára vonatkozóan, úgy nevezik: „A Buddha nemes családjának fia vagy lánya”. A szangha 
valamennyi tagja kifejezi szívbéli kívánságát: „Bárcsak jó gyümölcsöt hozna az életed! Bár-
csak az emberi életed sok lény megszabadulását szolgálná! Bárcsak a lények megszabadulá-
sáért és boldogságáért végzett munkálkodást képes lennél tökéletesen bevégezni, együttér-
zésből a világ iránt, istenek, emberek, állatok javára, üdvére!” Ez a jókívánság alkalmassá 
teszi az új „családtagot” arra, hogy elvégezze a sok feladatot, úrrá legyen a nehézségeken és 
legyőzze valamennyi akadályt.

(Fordította: Amóghavadzsra Hargitai Gábor)

☸  ☸  ☸
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Ven. Vadzsramálá

Az úgynevezett „guru-kúla” a család afféle kiterjesztése volt a régi Indiában, 
amely garanciát jelentett a hagyomány továbbélésére.

Az ősi Indiában az emberek nagycsaládokban éltek együtt, amelyek a korai házasság-
kötés miatt gyakran négy-öt generációt is felöleltek. A lányok 13-16 éves korukban elhagy-
ták eredeti családjukat, így kiestek az otthoni munkamegosztásból, ráadásul a szüleiknek 
hozományt kellett fizetniük a vőlegény családjának. Ez többnyire meglehetősen nagy ter-
het rótt a családra. Ezen túlmenően a lánynak szolgálnia kellett a férj családját, különösen 
a szülőket. Még a Buddha is hangsúlyozta azon kötelességüket, hogy a család minden tag-
jának kedvében kell járniuk, így biztosítva a harmonikus együttélést. Az egyedüli mene-
külési lehetőség az élet minden területét meghatározó család és az ezzel járó felelősség elől 
a jógiként, aszkétaként (sramana), szerzetesként (bhiksu) vagy apácaként (bhiksuni) az ott-
hontalanságba távozás volt.

A család afféle kiterjesztése – amely művészi körökben még ma is jellemző – az úgy-
nevezett „guru-kúla“ volt. A fiúgyermeket – nagyon ritkán lányokat is – hat és tíz éves ko-
ra között egy olyan tanítóhoz küldték, akinek a saját gyermekei már felnőttek, hogy kéz-
művességet, művészetet,vagy a szent szövegeket tanulja. Onnantól a többi tanítvánnyal, a 
sisjákkal élt együtt a guru családjában és otthonában. A tanulmányokért cserébe, fizetség 
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helyett a szolgálatait ajánlotta fel. E szolgálatok (karmajóga) sokfélék lehettek: a tanítvá-
nyok hordták a vizet, gyűjtötték a tüzelőt, ételt főztek, ruhát mostak, takarítottak, mező-
gazdasági munkát végeztek és őrizék az állatokat. Az indiai ásramokban ez az elv a mai na-
pig érvényes, mindössze az a különbség, hogy újabb feladatok is bekerültek: adminisztratív 
és irodai tevékenységek, kiadványok gondozása, fordítás és sok más.

Nagy kiváltságot jelentett – és jelent mind a mai napig –, ha valakit személyes tanít-
ványként elfogadtak, ezért a tanulók nagy odafigyeléssel, buzgón próbáltak minden rájuk 
bízott feladatot a tőlük telhető legjobban elvégezni. Aki nem fogadta el ezeket a szabályo-
kat, azt visszaküldték a szüleihez. A karmajóga azonban nem pusztán a gurunak járó fizet-
ség volt, hanem inkább a képzés részének tekintették. A karmajóga révén a tanítvány éber-
séget, szorgalmat, fegyelmet, odaadást és önzetlenséget tanult egyben. Manapság ezeket 
„puha faktoroknak”  nevezik és a modern oktatásban sokkal fontosabbnak tartják, mint a 
szakmai képességeket, ugyanis a szakmai tudásanyag olyan gyorsan változik, hogy mind-
össze öt-tíz évig vagy még ennél is kevesebb ideig alkalmazható.

Az ősi indiai mesterek biztosak voltak abban, hogy csak a jellemformálásnak ezen a 
talaján gyümölcsözhet a szellemi képzés. A tanulóidő végeztével a tanítvány értékes aján-
dékot ajánlott fel, amelyet ő maga alkotott, vagy amelyet elő tudott adni. A tanulásnak ezt 
az időszakát brahmacsarjának nevezték. Ez volt a négy hagyományos indiai életszakasz 
vagy „ásrama” közül az első. Ezt rendszerint egy a családnak szentelt második (grhastha) 
követte, a Dharmának megfelelő összes kötelezettséggel együtt; a harmadik ásrama a 
vanaprastha volt, amikor a férfiak és nők letették a családjukért vállalt felelősséget, és gu-
ruként vagy a fiatalabb nemzedékek tanácsadójaként a társadalmi munkának szentelt szel-
lemi életet kezdtek. A negyedik ásrama a remeteélet (szannyászin), vagyis a megszabadulás 
keresésének szentelt volt. Valamennyi ásrama nagyjából huszonöt évet tett ki.

A tanítványt brahmacsárinak nevezték, aki cölibátusban élt a társaival, és a testét, be-
szédét és tudatát teljes egészében a szellemi tanulmányoknak, képzésnek és az elterelődés-
től mentes gyakorlásnak áldozta. Kizárólagosan a guru útmutatásainak szentelte magát.

Ezen ősi indiai, különösen a védikus oktatási rendszer a guru természetes tekintélyére, 
tudására és bölcsességére épült. Az Athara Védából való idézet (2, 3, 5) jól mutatja, hogy a 
gurunak milyen nagy körültekintéssel kellett ezt a feladatot végeznie: „A tanító védelmez-
ze a gyermeket, akit magához vett, mint ahogy a várandós asszony óvja a méhében növek-
vő gyermeket!” A guru feladata az volt, hogy a tanítványt egyéni szükségleteinek megfe-
lelően, minden társadalmi előítélettől mentesen támogassa. A guru jóval több volt, mint 
a nyugati iskolarendszer tanárai: példa volt, apakép, szerepmodell, aki a saját képességei, 
tapasztalatai és bölcsessége teljességét kívánta a tanítványainak átadni, hogy ily módon ők 
maguk is mesterré váljanak. Ez az attitűd a guruk és sisják sok-sok életen keresztül tartó 
megszakítatlan körét hozta létre. Olykor a gurut felesége segítette, aki anyjukként törődött 
a tanítványokkal. Nem volt azonban könnyű beilleszkedni a guru családjába. A tanítvány-
nak bizonyítania kellett, hogy kész komolyan tanulni, és valamennyi munkát elvállalja 
– még a legalantasabbakat is. Az elköteleződése sziklaszilárd, megingathatatlan kellett le-

„Csak a jellemformálásnak ezen a talaján gyümölcsözhet a szellemi képzés.”
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gyen ahhoz, hogy a képzés során és a kúla tagjaival való kapcsolatból adódó valamennyi 
kihívásnak eleget tehessen.

A tibetiek átvették és máig ápolják ezt a rendszert. Ennek az egyik leglenyűgözőbb pél-
dája a fordító Marpa és szívbéli fia, Milarepa kapcsolata. Marpa együtt élt a tanítványaival, 
figyelmesen viselte gondjukat, alapos képzésben részesítette őket, megadta számukra az 
összes titkos beavatást és tanítást, amelyeket Indiából hozott. Milarepa azonban nem ka-
pott semmit, neki nem volt szabad részt vennie a tanításokon, hanem pirkadattól napestig 
rabszolgaként kellett dolgoznia, jóllehet több ízben összeesett és még az öngyilkosságot is 
fontolgatta. Damema  (bDagmedma, szanszkrit.: Nairatmyā), Marpa felesége volt az egyet-
len, aki vigaszt nyújtott neki és anyjaként teljesen önzetlenül támogatta. Azonban titokban 
Marpa nagyon szenvedett attól, hogy ilyen sokat látta szenvedni szívbéli fiát, s abban bí-
zott, hogy elég erős lesz mindezeknek a nehézségeknek a legyűréséhez, és így megtisztul-
hat a korábbi életszakaszában, mágusként teremtett akadályoktól. Marpa soha nem vesz-
tette el Milarepa képességeibe vetett bizalmát, tudta, hogy bele fog tudni nőni a következő 
nemzedékek tökéletes tanítójának szerepébe.

A guru-kúla tehát – mind a hindu, mind a buddhista hagyományban – valamelyest ga-
ranciát jelentett arra, hogy az értékes hagyomány továbbadódik gururól tanítványra végte-
len láncolatban évszázadokon keresztül, s ilyen módon eleven marad. E folyamatban az új 
nemzedék tapasztalatai és az új idők szükségletei gazdagabbá tették a hagyományt. Ezért 
írta Govinda láma: „Az igazságokat lehetetlen pusztán utánozni, hanem ehelyett azokat új-
ra fel kell fedezni, újra kell formálni, meg kell újítani, át kell alakítani, ha a mögöttes értel-
müket, élő szellemüket és szellemi tápláló erejüket meg kívánjuk őrizni.”

(Fordította: Amóghavadzsra Hargitai Gábor)

☸  ☸  ☸

Marpa és Milarepa
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A családok válsága és szétesése a buddhizmus aktuális kérdéseinek fontos része: a mo-
dern életvitellel való ütközése minden kétséget kizáróan a legnagyobb kihívás, amivel va-
laha is szembe kellett néznie.

A hagyomány szerint Sziddhárta, a későbbi Buddha spirituális útkeresésének elején 
elhagyta a feleségét és újszülött fiát. Ez egy csodálatos történet kezdete, de valóban csodál-
ni való-e Buddha útjának indítása? A fiának így apa nélkül kellett felnőnie, a feleségének 
pedig egyedül, olyan társ nélkül kellett felnevelnie a gyermekét, akivel megoszthatta volna 
az örömöket és a felelősséget. A buddhista hagyomány nem vonta kétségbe Sziddhárta dön-
tését, de ez mostanra kérdésként merül fel bennünk.

Buddha elvonulása a természetbe életre hívta a bikkhu (szerzetes) és a bikkhuni (apá-
ca) fogalmát, akik elhagyják a világot, csatlakoznak az önmegtartóztatók közösségéhez 
(szangha) és minden időt a gyakorlásnak szentelnek. És akiknek nincs saját családjuk, en-
nélfogva családért való felelősségvállalásuk sincs. A páli kánon szerint világiak is elérhetik 
a megvilágosodást, de az ő elsődleges spirituális szerepük a szangha tagjainak támogatása, 
élelemmel, ruházattal, templomi felszerelésekkel történő ellátása.

A két szerep közötti különbség problémához, önmarcangoló kétségekhez vezetett a 
karma értelmezése kérdésében. Több buddhista kultúrában az elkötelezett világi követők 
számára gyakorlásuk középpontjában az érdemek gyűjtése áll, mert ez elvezethet egy ked-
vezőbb újjászületéshez. Ebből következően a szangha számára a legfőbb feladat az, hogy 
az érdemek gyűjtésének színtere legyen, a szigorú kolostori rendszabályokat betartó szer-
zetes pedig érdemesül a világi követők támogatására. Ennek eredményeként néhány ázsiai 
szangha és világi támogatóik bezárultak egy olyan függő viszonyba, amelyben igen nehéz-
zé vált a változtatás bármelyik fél számára. Kétlem, hogy ez a fajta „spirituális materializ-
mus” lenne az, ami a Buddha célkitűzése volt.

Ez a szerzetesi rend és világi követők között húzódó éles megkülönböztetés szerepet 

A család Dharmá ja
David R. Loy
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játszhatott a buddhizmus Indiából való eltűnésében. Jóval azelőtt, hogy a muszlim meg-
szállók lerombolták volna a kolostorokat, a buddhizmust háttérbe szorította a hinduizmus, 
amely családbarátabb vallási gyakorlást kínált. A hindu eszménykép szerint rendjén való az 
erdőbe elvonulni, de csakis akkor, amikor az ember gyermekei már felnőttek és megháza-
sodtak. A Bhagavad Gíta tanítása szerint nincs szükség a világi élet feladására a spirituális 
út követéséhez, vannak másfajta szellemi gyakorlatok, például a karmajóga, ami ugyanúgy 
magába foglalja a napi kötelezettségvállalást, mint az megtehető a független, elköteleződés 
nélküli úton, tekintet nélkül a következményekre vagy a cselekedetek „gyümölcsére”.

Más a buddhizmus helyzete Japánban, de nem feltétlenül jobb. 1872-től a templomok-
ban élő szerzeteseknek megengedett volt a házasságkötés, ami azt jelentette, hogy kötele-
sek gondoskodni a családjukról. A templomok családi vállalkozásokká alakultak, a legidő-
sebb fiúval szemben pedig – függetlenül a vallási hajlandóságától – gyakran elvárás volt, 
hogy szerzetesnek álljon azért, hogy a „vállalkozás” a családban maradjon. Ennek követ-
keztében a hagyományos japán buddhizmus napjainkban virágzó és hasznot hajtó iparág, 
ami főleg a temetések és búcsúztató, ünnepi szertartások lebonyolítására épül.

Általánosságban, az ábrahámi tradíció szerinti judaizmus, kereszténység és iszlám 
jobb munkát végzett a vallásgyakorlás családba történő integrálásában (jóllehet a Biblia 
szerint Jézusnak nem volt gyermeke és tanításaiban nem hangsúlyozta a családi értéke-
ket). Ez az integráció a nyugati buddhizmus komoly problémájává vált, különösen az olyan 
fehér, középosztálybeli, megtért buddhista gyakorlók számára (mint jómagam is), akik me-
ditációs központokat és egyéb gyakorlóhelyeket látogatnak. A nyugati buddhizmus az el-
köteleződés új formáját teremti meg, ami megpróbálja meghaladni a szerzetesség-világiság 
kettősségét, de eddig – nagy általánosságban – ezek az újonnan intézményesülő szerveze-
tek még nem oldották fel a régi buddhista kihívást, azt, hogy mi a helyzet a családdal. Jól-
lehet sok buddhista központ komoly erőfeszítést tesz arra, hogy a gyermekeket is bevonja 
a gyakorlásba, mégis az Egyesült Államokban számos központ érzékelhetően elöregszik és 
elszürkül, és sok amerikai buddhistát aggodalommal tölt el, mi történik a buddhizmussal, 
ha a jelenlegi generáció már nem lesz többé. A legtöbb követőnek van családja, de (saját ta-
pasztalat alapján) kevés az olyan, akinek a gyermekei is buddhistaként azonosítják magu-
kat. Becslésem szerint Japánban hasonló a helyzet a fiatalok tekintetében. Talán elmennek 
a templomokba a különböző ünnepi szertartásokra, de közülük vajon hányan érintődnek 
meg a buddhista alapelvek és értékek által?

Azért emelem ki a fentieket, mert kitágítják a kérdésfeltevést: a kérdés nem csupán az, 
hogy hogyan segíthet bennünket a buddhizmus a családok kritikus helyzetére adott vála-
szunkban, hanem az is, hogy ez a kihívás hogyan mutat rá a folyamatban lévő problémára 
a buddhizmusban magában. Ez nem egyszerűen annak a kérdése, hogy a Buddha és a köve-
tői mit mondtak a családi életről – mert összességében nagyon keveset mondtak.

A világi követők számára szóló általános előírások sajnos nem segítenek bennünket 
túlságosan, amikor szembetalálkozunk olyan speciális családi problémákkal, amelyek ma-
napság széles körben terjednek a modern társadalmakban: családon belüli erőszak, fiatal-
kori bűnözés, étkezési rendellenességek, az iskolába járás megtagadása, és a növekvő sza-

A nyugati buddhizmus az elköteleződés új formá ját teremti meg
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kadék az idősebb és fiatalabb nemzedékek között. Hogyan kell alkalmaznunk a Buddha ta-
nácsait napjainkban, amikor a szülői tekintély olyan gyorsan semmibe vész; amikor a válás 
olyan gyakorivá és természetessé válik; amikor olyan sok szülő túlságosan elfoglalt ahhoz, 
hogy több időt töltsön a gyermekeivel?

A családok válsága és szétesése egy nagyobb kérdés része a buddhizmus számára: a 
modern világgal való találkozása kétségkívül a legnagyobb kihívás, amivel valaha is szem-
be kellett néznie. A buddhizmus sok mindennel rendelkezik, amit a válságban lévő világ-
nak felajánlhat, de annak érdekében, hogy ezt jól tegye, le kell tisztítania a saját alaptanítá-
sait. Javaslatom szerint innen kell indítanunk.

Buddha korának kezdetétől a megvilágosodás (nirvána, szatori stb.) természete homá-
lyos: vajon a buddhista „felébredés” magában foglalja-e egy másik realitás megtapasztalá-
sát (hová kerülünk a halál után), vagy a világ valódi természetének realizálását? A népsze-
rű buddhizmus általában az elsőt emeli ki, de akár létezik, akár nem halál utáni folytatás, 
ma annak hangsúlyozására van szükség, hogy a buddhizmus hogyan formálja az életünk 
minőségét itt és most. A Buddha szerint, amikor a cselekedeteink a mohóság, rosszakarat 
és a többi embertől való függetlenség hamis illúziója által hajtottak, akkor szenvedést oko-
zunk saját magunknak és másoknak, amikor pedig a nagylelkűség, szerető kedvesség és 
a másokkal való egymásrautaltság bölcs felismerése késztet bennünket, akkor egészsége-
sebb kapcsolatokat tudunk teremteni, és ekkor tud az életünk boldogabbá, kiteljesedetteb-
bé válni.

Hogy alkalmazható ez a családi dinamikára? 

Buddhista nézőpontból a kérdés kétoldalú: hogyan tudja egy ilyen szemléletváltás a 
családot segíteni, és hogyan tud a család segíteni abban, hogy ez az átváltozás megtörtén-
jen? 

Ahogy mi egyénileg nem vagyunk függetlenek a többi embertől, úgy családjaink sem 
függetlenek más családoktól és társadalmi szervezetektől. Az az elképzelés, hogy a család 
és annak problémái értelmezhetőek és megoldhatóak a nagyobb társadalmi változások nél-
kül, illúzió. A család soha nem volt egy biztonságot adó „mennyországa” a szívtelen világ-
nak, – és ez még inkább igaz manapság a modern technológiai és társadalmi szorítás tük-
rében. Az elektronikus média hatása, az iskolai elvárások, a feljebbvalók részéről történő 
fokozódó nyomás stb. következtében a határ a család és a társadalom többi része között 
fokozottan átjárható és gyakran igen törékeny. Ezen külső hatásoknak elkerülhetetlenül 
következményei vannak az egyes családtagok többiekhez való viszonyulásában.

Ha a család egy mikrokozmosz a társadalom makrokozmoszában, akkor illúzió azt 
gondolnunk, hogy a családi problémák megoldhatóak anélkül, hogy számolnánk a növek-
vő mértékben zavart működésű szociális-társadalmi rendszerrel. Amikor a gazdasági rend-
szerünk intézményesíti a mohóságot, és a reklámok által folyamatosan a „vásárolj!, vásá-
rolj!, vásárolj!” nyomása alatt vagyunk, akkor szinte természetes, hogy a fiatalok érték-
rendjében a pénzimádat és a fogyasztás-központúság kiemelt helyen szerepel. Ha a média 
az extra-sovány sztárocskákat isteníti, mint követendő példákat, akkor sok fiatal mindent 
el fog követni, hogy hozzájuk hasonló legyen. Ha a tanulók úgy érzik, hogy az ismétlésen 
alapuló, memorizáló tanulás értelmetlen, és csak arra való, hogy átmenjünk a vizsgán, 
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akkor ennek nyilvánvaló következménye lesz, hogy a diákok elidegenednek az ilyen féle 
tanulástól és másban keresik az „értelmeset”. Talán elkerülhetetlen a kamaszkornak az a 
problémája napjainkban, hogy amint önállóbbakká válnak a fiatalok, meg kell tanulniuk a 
túlélést és a boldogulást egy beteg társadalomban. Ha a munkahelyek elvárása az, hogy az 
egyik – vagy mindkét – szülő a munkája rabja legyen olyan mértékben, hogy a társára és 
gyermekeire csak kevés ideje maradjon, akkor valami hiány keletkezik otthon.

Értelmetlen azt feltételeznünk, hogy elszigetelten élő, meghasadt családok egészsége-
sek és boldogok lehetnek toronyházakban élve, minimális kapcsolattal és szociális érzé-
kenységgel a környezetük iránt. 

Ebből a nézőpontból a családok szétesése egy nagyobb társadalmi szétesést tükröz 
vissza, és nem várhatjuk annak helyreállítását az átfogóbb társadalmi problémák rende-
zése nélkül. De abban sem reménykedhetünk, hogy a nagyobb társadalmi változások meg 
fogják oldani a saját helyzetünket. Tehát mit kellene tennünk? Mit mondanak a buddhista 
tanítások, ami alkalmazható lenne a családi életre napjainkban?

Az a kevés, amit sugallhatok, Buddha azon tanácsának szabadabb értelmezése, mi-
szerint „csökkentsd a rossz hatások lehetőségét, és növeld a jókét”. A lényeges pont, hogy 
nem prédikálni kell, hanem példákat felmutatni. Ez talán túlságosan is magától értetődő, 
és mégis, az egyik legfontosabb dolog, amit szülőként megtanultam, hogy amikor dühbe 
jövök a fiamra amiatt, hogy olyasmit tesz, amit én nem szeretek, akkor ő valójában azt ta-
nulja meg tőlem, hogy szabad dühbe gurulni, haragudni emberekre, ha olyasmit tesznek, 
amit nem szeretsz. Ez más dolgokra is alkalmazható: például, ha a gyerekem olyan értéke-
ket teremt, amelyeket nem kedvelek, az első dolog, hogy tükörbe nézek. Mivel ő most ka-
masz, óriási a kortárs csoport hatása rá, talán nagyobb, mint a szülőké; mégis az az érzé-
sem, hogy az alapértékek már kialakultak benne. 

Az értékek középpontba állítása ugyanakkor nem homályosíthatja el egyéb érdeklődé-
sek, egészséges szokások kifejlesztését. A legfontosabb buddhista alapelv az éberség fontos-
ságának hangsúlyozása, a tudatosság és a figyelem felébresztése és fejlesztése. Az illúziók 
és a felébredés közötti különbség megértésének egyik módja az, hogy ha felismerjük a kü-
lönbséget aközött, amikor a tudatosság egészségtelen szokásokhoz tapad, illetve amikor a 
tudatosságunkat megszabadítjuk ezektől. Amit csinálok, az meghatározza azt, hogy mi-
lyen személyiséggé válok. Egy ismeretlen szerző verse nagyon jól rámutat erre:

Mutass fel egy gondolatot és arass egy tettet,
Mutass fel egy tettet és arass egy magatartást,
Mutass fel egy magatartást és arass egy személyt.
Mutass egy személyt és arass egy rendeltetést.

Ez belátást enged abba, hogy miként működik a karma, és megegyezik az én-nélküli-
ségről szóló buddhista tanítással is. A buddhizmus ott kezdődik, hogy mit gondolok, mivel 
ez határozza meg a szándékomat, ami azután motiválja a tetteimet, és a tettek ismétlése 
válik megszokássá. A megszokás alakítja a személyiségemet, mivel az én-érzetet a szoká-
sokon alapuló gondolkodás, érzések és cselekedetek hozzák létre. Önmagam ilyen módon 
való érzékelése határozza meg azt, hogyan viszonyulok a világhoz, és erősen kihat arra is, 
hogy a világ hogyan hat vissza rám.
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Ez egyszerű, de mélységes belátás, és annak felismerése, hogy a szülő felelős azért, 
hogy gyermeke idejekorán kifejlessze a helyes tudatosság képességét. (Korán, mivel tiné-
dzserkorban már túl késő.) Másrészt jelenti ez a függőség kialakulását segítő elektronikus 
média mellőzését, de legalább is használata korlátozását, különben szokásukká válik a rá-
dió, tv, telefonok, videó-játékok, internet, e-mail, közösségi oldalak szünet nélküli, meg-
szállott használata. Nagyon fontos az olyan aktivitásokra fordított idő korlátozása, ame-
lyek elvonják a figyelmet az otthontól, és megzavarják a mindennapi oda-vissza kapcsola-
tot a családban. Ez a korlátozás a gyakorlatban is működjön, vagyis fontos, hogy a családon 
belüli kommunikáció kölcsönösen megfelelő legyen. Ha az apa az újságolvasást előnyben 
részesíti, az anya pedig a hosszú telefonos csevegést a barátnőivel, akkor nem tisztességes 
elvárni a gyerektől, hogy másképp cselekedjen.

Másrészt a tudatosság minőségének hangsúlyozása fejleszti a család spirituális gya-
korlását – a meditációt, mantrázást, vallási szertartást –, ami, jó esetben, az egész családot 
bevonja. Az ilyen gyakorlatok segítenek összpontosítani, és megszabadítani tudatunkat a 
figyelem-csapdáktól, amelyek elterelik azt. Fogyasztói társadalomban élve nem tudjuk ki-
kerülni a hirdetések üzeneteit, amelyek mindinkább behatolnak a tudatunkba, és öntudat-
lanul is arra tanítanak bennünket, hogy a boldogsághoz vezető út az, hogy vásárolj többet! 
Meg kell tanulnunk, hogy ne vegyünk tudomást ezekről.

Kétlem, hogy bármi is sikerülhet ezekből anélkül, hogy más családokat is támogat-
nánk abban, hogy hasonlóan cselekedjenek. Az egyik oka annak, hogy a modern családok 
olyan nehezen tudnak ellenállni a külső nyomásnak, az, hogy meghasadt két generáció, 
és a család ennek következtében feszültségekkel terhes és gyenge. Mindannyian éhezzük 
a közösséget. Egy lehetséges válasz erre az, hogy fejlesztjük és erősítjük a kapcsolatunkat 
más családokkal, akikkel közösek az értékeink és a törekvéseink. Az anya és az apa is segít-
ségre szorul: a családok szétesése legalább akkora nyomás a szülőkre, mint a gyerekekre. 
A tv – mint univerzális bébiszitter – helyett játszócsoportok, közös kirándulások adhatják 
azt a fizikai és érzelmi támogatást, amelyre a fiatal szülőknek olyan nagy szükségük lenne.

Annak ismeretében, hogy milyen hatalmas kihívásokkal találják szembe magukat a 
családok manapság, teljesen tudatában vagyok annak, hogy ezek az általános javaslatok 
milyen szomorúan elégtelenek. 

Párhuzamban azzal, ahogy a buddhizmus hangsúlyozza az egymásrautaltságot, talán 
a legjobb visszatérni a kiindulási ponthoz: nem remélhetjük a saját problémáink megoldá-
sát anélkül, hogy módot találjunk a tágabb közösség betegségének kezelésére, ami vissza-
tükröződik ránk – lásd: intézményesült pénzimádat, fogyasztáskényszer, munkarabszol-
gaság, oktatási rendszer, mely diákokat arra nevel, hogy utálják a tanulmányaikat, és így 
tovább...

Talán a legjobb következtetés az a sajátságos ellentmondás, mely szerint a saját prob-
lémáink megoldásához manapság a buddhistáknak sokkal aktívabbnak kellene lenniük 
társadalmilag, és elköteleződniük a közösség felé. A saját családi problémáink nem függet-
lenek más családok problémáitól. A modern világnak újabb bódhiszattvák születésére van 
szüksége. 

(The Dharma of Family by David R. Loy - Fordította: Vaszetthi Hoyer Erzsébet)
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Márta három-négyéves lehetett, amikor kapott egy pu-
ha, hajlékony, textilbohócot. Kellemes lila színe volt, piros 
bumszli orra, és hosszú hegyes sapkája alól piros haj ló-
gott ki. Egy darabig elvegyült a többi játék között, de egy 
idő után részt vett esti mókáinkban, és fokozatosan ko-
moly szerephez jutott. Nem volt kitömött teste, nyeklett-
nyaklott, bármilyen mozdulatot meg tudott tenni. Tudott ug-
rálni, hajlongani, kezével gesztikulálni, lába is járt, mint a motol-
la, ha úgy kívánta az élet. Esti mese előtt, után, és később már közben 
is, eljátszott egy-egy jelenetet, vagy látványosan együtt izgult Mártával a 
mesehősök hősies kalandjain.

Telt múlt az idő, családtaggá vált. Segített a játékok elpakolásában, fürdés köz-
ben is jelen volt, odaadta a törülközőt, megjegyzéseket tett, viccelődött, buzdított, vacsorá-
nál övé volt az első falat, a szörpöket, teákat is nagyon szerette. A csokiból volt úgy, hogy 
nem kért, amikor eszébe jutott, hogy azt hallotta, nem tesz jót a fogaknak, és hizlal is. Már-
ta ezt egy darabig nem értette, de Bohi, mert ez lett a neve, megmutatta, milyen az, ha fáj 
a foga valakinek, és mekkora nagyra tud nőni egy pocak, na, nem az övé, mert ő nagyon 
szilfid volt, és ezt tudta is magáról.

Egy nap, aztán Ervin elnevezte Bohiszattvának, tapasztalván mennyi üdvös tulajdon-
sága van, és milyen önzetlenül segíti családunkat.

Egy darabig fenn hordta orrát Bohika, dagadozott a büszkeségtől, és kellő tisztelettel 
kellett hozzá fordulni. Megmutatta Mártának, hogyan szokott üldögélni a sarokban, mi-
kor nem figyelünk rá, és mesélte, milyen jókat mereng ilyenkor, milyen remek elfoglaltság 
is az. Csinált leborulásokat is, ha mozoghatnékja támadt, bár Márta szerint az tornázás 
volt. Elkezdte nem nézni az esti meséket a tévében, inkább megvárta Mártát az ágyban, és 
közben végiggondolta, milyen rosszcsontosságokat csináltak aznap, és mikor Márta meg-
érkezett a tévénézésből, Bohi a pocakjára ugrott, táncikolt, a karján is, és csikizni próbál-
ta, ez volt az esti Nagy Vadulás. Jókat nevettünk. Mikor aztán a sok nevetéstől elfáradtak, 
Bohi hosszú karjával átölelte Mártát, és szépeket álmodtak.

Bohikát időnként kimostuk, megszárítottuk. Az orrát kétszer kellett visszavarrni, 
sapkája is meglazult, néhány vörös pamutszálat is elveszített alóla.

Egy idő után már nem volt olyan aktív, Márta egyre ritkábban hívta játszani. Kiemelt 
helye volt a játékos polcon, onnan figyelte, hogyan nemtanul a barátja, olyankor hívatlanul 
odament hozzá, kinyitotta a könyvet, megbökdöste, megpaskolta, úgy csinált a ceruzával, 
mintha összefirkálná a füzetet.

Ennek már húsz-huszonöt éve. Ervin már nincs velünk.
Márta talált egy nagyobb, komolyabb játszótársat magának. 
Bohiszattva ideált most itt, nekem valósítja meg Bohika, amikor így, együtt vissza-

gondolunk az igazsemvolt régi időkre, hogy milyen jól is teltek a napok akkoriban, vadul-
va, mókázva.

Bohiszattva
Kamalá Horváth Ágnes
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E nagyhatású hagyományvonalak 
élén a tibeti gondolkodás szerint különleges 
lények fejtik ki tevékenységüket minden 
lény javára. A Karma Kagyüpa rendtől ered 
például a tulkuk intézménye, amelyet rész-
ben a többi rend is átvett. Az első tulkuk a 
tibeti történelemben a Karmapák voltak. A 
Gelugpa rendben is létezik a tulkuk intézmé-
nye, élükön a Dalai Lámával; ám az kevés-
bé közismert, hogy a Gelugpa hagyomány 
hivatalos feje nem a Dalai Láma, hanem a 
Ganden Tripa, azaz a Ganden kolostor min-
denkori apátja, aki ezt a címet nem szüle-
tésével, hanem egyéni érdemeivel, tudomá-
nyos és gyakorlati tevékenységével nyeri el. 

És mi a helyzet a családdal, hagyo-
mány esetében a dinasztiával? Ilyen is lé-
tezik. A Szakjapa rendben a vonal vezetése 
a Khön családban száll apáról fiúra, több 
mint ezer esztendeje. A Khön család min-
den tibeti szerint égi eredetű. Még a budd-
hizmus előtt ereszkedtek alá a mennyekből 
és az egyikük Tibet földjén maradt. Később, 
amikor Triszong Decen király meghívásá-

ra Padmaszambhava kifejtette áldásos és 
nagy erejű tevékenységét az országban, a 
király egyik minisztere, a Khön család ak-
kori feje, Khön Nagendrarhaksita is Guru 
Rinpocse legbelsőbb tanítványainak köré-
be tartozott, és rendkívüli megvalósítást 
ért el a Vadzsrakilaja praxis segítségével. 
Maga Padmaszambhava jelentette ki, hogy 
tanítványa elérte a nyolcadik bódhiszattva-
szintet. Ezután a Khön család évszázadokig 
a Nyingmapa hagyomány fontos hordozója 
volt. 

Amikor azonban a régi tantrák szá-
mos eleme napvilágra került, akkor a csa-
ládfő, Khön Serab Cültrim a fiatalabb test-
vérét, Khöncsog Gyalpót a nagy fordítóhoz 
és mesterhez Drogmi Locavához küldte ta-
nulni, és elrendelte, hogy új tantrákat kell 
gyakorolni. Ekkor kerültek a tibetiek kap-
csolatba a rendkívüli mágikus képessége-
iről híres Virupa mahasziddha által a vilá-
gunkba bevezetett Hévadzsra tantrával és a 
lam-dre hagyománnyal. Ettől kezdve a Khön 
család ezeknek hordozójává vált, noha vala-

Egy spirituális család
A tibeti buddhista hagyományban a tiszteletnek örvendő megvaló-
sító éppúgy lehet szerzetes, mint magányos jógi vagy családos em-
ber. A négy legnagyobb iskola – a Nyingmapa, Kagyüpa, Szakjapa 
és Gelugpa  – vonalhordozói, az általuk vitt vonalak vezetését ille-

tően különböző tradíciókat ápolnak.

Kalszang Püncog Bártfai Attila Márk:
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mennyi tagjuk részesül 
a teljes Nyingmapa át-
adásban is. 

A Szakjapa rend 
(Szürke föld iskola) a 
nevét egy jóslat nyo-
mán kapta, amelyet 
Palden Atisa nyilatkoz-
tatott ki, mikor meglá-
tott egy elefánt formá-
jú hegyet egy szürke 
tájon, és ezzel egy idő-
ben megjelent előtte két 
vad jak, egy HRI, hét 
DHI és egy HUM szó-
tag. A nagy kadampa 
mester felismerte, 
hogy azon a helyen 
Mahakála Panjdzsrata 
és egy másik ha-
ragvó védelme mel-
lett egy Avalokitésvara, hét Mandzsusri 
és egy Vadzsrapáni emanáció fog meg-
jelenni és hatást gyakorolni az érző lé-
nyek javára. A Mandzsusri-tantrában 
már Buddha Sakjamuni, valamint később 
Padmaszambhava is megjövendölték, hogy 
ezen a területen a tanok terjesztésében egy 
kolostornak nagy jelentősége lesz. 

A kolostort negyvenesztendős korá-
ban kezdte építtetni Khön Köncsog Gyalpó. 
E kolostor őrizte mindig is Tibet legna-
gyobb könyvtárát, itt rendszerezte és zárta 
le a tibeti kánont Butön Rincsendrub. Itt ta-
nított Szakja Pandita, és e rend alakította ki 
a láma-patrónus rendszert először a történe-
lemben. A Szakjapa rend élén tehát egy csa-
lád áll. Esetükben elválaszthatatlan a csa-
lád és a vonal. Noha ebben az esetben egy 
különleges, szellemi eredetű és tevékenysé-
gű családról van szó, melynek férfi tagjai 
Mandzsusri, női tagjai pedig Vadzsrajógini 
megnyilvánulásai, ez mégis valamennyi 
családos ember számára mély bizonyossá-

got nyújthat, hiszen úgy tűnik, hogy a szel-
lemi megvalósítás és a családban való élet 
nem zárják ki egymást. 

Mindazonáltal nekünk, hétközna-
pi embereknek nem árt az elménkbe vésni 
Csögyam Trungpa Rinpocse szavait: „Sok 
száz ember járja ugyanazt az utat. Nem 
csupán a családodról van szó. Sok százan, 
akik most itt ültök, ugyanazt az utat járjá-
tok. Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy a 
saját élményeidet soha nem fogod tudni tel-
jes mértékben megosztani senkivel. A köz-
lés rendelkezésünkre álló módjai a szavak 
és a helyzetek, ezek azonban a kommuniká-
ció nagyon pontatlan és suta eszközei. Vég-
ső soron csak egyetlen lehetőségünk van: az 
egyedüllét. Nyugodtan magaddal viheted a 
családodat és a barátaidat, és együtt élhet-
tek át bizonyos helyzeteket, de ez nem jelen-
ti, hogy e helyzetek minden pillanatát meg-
oszthatod velük. Tehát nincs más alternatí-
va, mint az egyedüllét.” 

☸  ☸  ☸

A Khön-család otthon

(forrás: http://www.drogmi.org)
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A problémákkal teli lét összekuszált 
fonalgombolyaghoz hasonlítható. Minél 
erőszakosabban húzzuk a szálakat, a gom-
bolyagot annál inkább összekuszáljuk. Mi-
nél elővigyázatosabban és türelmesebben 
látunk azonban hozzá a kibogozáshoz, an-
nál könnyebben oldjuk ki a csomókat és vé-
gül is az összekuszált fonalat.

De ez még nem minden: amennyiben 
ugyanis nem a fonál szabad végével kezdjük 
(hanem valahol a közepével), és nem a helyes 
sorrendben végezzük a munkánkat, - azaz 
amennyiben nem követjük a fonal természe-
tes menetét – fáradozásunk hiábavaló.

Más szavakkal: erőszakmentesség és 
türelem elengedhetetlen feltételek, melyek-
hez ezenkívül helyes felismerés kell járul-
jon. Türelmünk és óvatosságunk célhoz 

nem vezetnek, ha nem vagyunk tisztában a 
dolgok természetével és nem ismerjük egy-
máshoz való viszonyukat, függő keletkezé-
süket. A helyes eszközöket mindig a helyes 
felismerés kell kísérje.

A buddhizmus két tartópillére a böl-
csesség és a szeretet. A szeretetből termé-
szetszerűen következik az erőszakmentes-
ség és a türelem, míg a bölcsesség révén he-
lyesen ismerjük fel a dolgok belső összefüg-
géseit, az utat a „csomók kibogozásához” 
– mindenekelőtt saját szellemünk csomóit 
kell kibogoznunk, hiszen ezek a bogok-gör-
csök hozzák létre problémáinkat, melyeket 
hiába próbálunk a külső világban megolda-
ni. Aki ugyanis a „szív csomóit” megoldot-
ta az (erlösen), az valóban megváltott (erlöst).

Erőszakmentesség 1

Lama Anagarika Govinda
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A szemlélődésbe hogy belemerüljünk,
Magunk köré hármas szent kört kell építenünk,
Hol tisztaság, erő, szellemi igyekezet
Védősánccá kapcsolódnak körülöttünk

Az első a szív tisztaságának köre.
Lótuszvirág kör ez, fénylőn körülvesz.
Jő a gyémánt jogar köre, belőle lövell 
Az egység körül, a tudásnak lángköre.

Így képzett varázskörünk egyre növekszik,
Ahogyan belső rezgésünk szélessége
És belső áthatolásunk ereje,
Mert mi nem fejlődik, végül elenyészik.

A szent kör 2

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

2 Gyenes József fordítása nyomán
A kép Govinda láma pasztellrajza.

Csak ha varázskörré válik a nagy egész,
És minden pontja fejlődésnek centrumává,
Akkor egyformán megoldódik számunkra
A változás, keletkezés, s nem keletkezés.

Misem merev már, egy pont sem alvad „Én”-né,
Minden egyes lény a másikhoz van kötve,
A saját a másikban találtatik meg, 
A közelben ott tükröződik a messze.

És a világ szellemi valósággá lesz,
Mely alaktalanul formákat teremt,
Mozgat, élettel tölt, alakít és gerjeszt, 
Formát öltvén, magamban szabaddá tesz.

19
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Átkelve rajta a messzi túlpartra, 
lecsendesítettem az áradást. 
Nincs szükségem már tutajra5:
Úgyhogy, esőisten, ha akarod, 
Rajta hát, záporozzon!”

Dhanija:
„Feleségem előzékeny, gondos, 
bájos, régóta együtt élünk. 
Soha rosszat még nem hallottam felőle: 
Úgyhogy, esőisten, ha akarod, 
Rajta hát, záporozzon!”

A Buddha:
„Tudatom előzékeny, figyelmes,
 sokáig neveltem, jól tartottam. 
Semmi gonosz nincs bennem: 
Úgyhogy, esőisten, ha akarod, 
Rajta hát, záporozzon!”

Dhanija:
„A jövedelmemből tartom el magam. 
Fiaim nyugalomban élnek, 
gondtól, bajtól mentesen. 
Soha rosszat még nem hallottam felőlük:
 Úgyhogy, esőisten, ha akarod, 
Rajta hát, záporozzon!”

5 Ez a vers nem tűnik közvetlen feleletnek az 
azt megelőzőre, a kommentárok azt sugallják, hogy itt 
elveszítjük a párbeszéd jelleget. Egy másik lehetőség 
szerint a Buddha megint szójátékot használt, az „át-
kelve” (tiṇṇa) szó játszik válaszul Dhanija „fű’’ (tiṇa) sza-
vával.  ṇ

Dhanija, a jószágbirtokos1:
„A rizsem megfőtt, 
tejem van elég. 
Nemzetségemmel a Mahí partján élek, 
házam fedett, tüzem ég: 
Úgyhogy, esőisten, ha akarod, 
Rajta hát, záporozzon!”

A Buddha:
„Haragtól mentesen, önhittségem eltűnt2,
egy éjszakát a Mahí partján töltök, 
kunyhóm nyitott, tüzem ellobbant3:
Úgyhogy, esőisten, ha akarod, 
Rajta hát, záporozzon!”

Dhanija:
„Nincs moszkitó, se bögöly. 
A marhák a buja legelőkön járnak, ahol zöldell a fű. 
Állják, ha jön az eső: 
Úgyhogy, esőisten, ha akarod, 
Rajta hát, záporozzon!”

A Buddha:
„A tutajt, ha jól csinálják, összeácsolják4.

1 Dhaniya Gopa: Szó szerint: „akinek jószágban 
van a vagyona”. A kommentárok szerint harmincezer 
marhát számlált a csordája.  

2 A Buddha versének első sora szójáték, válaszul 
Dhanija első sorára. A „haragtól mentesen” (akkodhano) 
rímel a „rizsem megfőtt”-re (pakkodano), és az „önhitt-
ség” (khilo) a „tej”-re (khīro).

3 A “nyitott” a tudatra vonatkozik, amit nem fed 
el, vagy burkol be sóvárgás, szennyeződés és tudatlan-
ság. Lásd még SN 35.28, Iti 93; 

4 A tutaj a Nemes Nyolcrétű Ösvény helyett áll. 

Snp 1.2 

Dhanija,
      a jószágbirtokos

Dhaniya Sutta
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A Buddha:
„Senkinek a szolgálatában nem állok6,
az egész világot bejárom
 (felébredésem) jutalmául. 
Nincs szükségem fizetésre: 
Úgyhogy, esőisten, ha akarod, 
Rajta hát, záporozzon!”

Dhanija:
„Vannak marháim, ifjú bikáim, 
vemhes teheneim, borjaim,
 és egy nagy bikám, ki vezeti csordám: 
Úgyhogy, esőisten, ha akarod, 
Rajta hát, záporozzon!”

A Buddha:
„Nincsenek marháim, se ifjú bikáim, 
vemhes teheneim és borjaim, 
nincs nagy bikám sem, hogy vezesse csordám7:
Úgyhogy, esőisten, ha akarod, 
Rajta hát, záporozzon!”

Dhanija:
„A póznák jól leszúrva, mozdíthatatlanok. 
A friss mundzsa-fűből erősre font kötőfékekből 
még egy fiatal bika sem tépheti ki magát: 
Úgyhogy, esőisten, ha akarod, 
Rajta hát, záporozzon!”

A Buddha:
„Eltépve a kötelékeimet,
 ahogy egy nagy bika, 
egy hatalmas elefánt tépi el a rothadó indát, 
sosem fogok immár anyaméhbe költözni: 
Úgyhogy, esőisten, ha akarod, 
Rajta hát, záporozzon!”

A hatalmas felhőből eső zuhog  
egyenesen alá, 
ellepve hegyeket-völgyeket. 

6 A kommentárok szerint a Buddha nem áll 
senki más alkalmazásában, még a sajátjában sem – az-
az, nem áll a sóvárgás szolgálatában.  ṇ

7 A Buddha itt lehet, hogy szó szerint értette, 
hogy nincsenek állatai, tehát egy erős zápor nem is 
okozhat kárt neki, de az is lehet, hogy itt is képletesen 
beszélt. Lásd még: SN 4.19.  ṇ

Hallva az esőistent alázáporozni 
Dhanija így szólt:
 „Mily nagy nyereség nekünk
 látni a Magasztost! 
Hozzá megyünk, 
hozzá, aki lát, menedékért. 
Légy a tanítónk, Nagy Bölcs! 
Feleségem és én szolgálatkészek vagyunk. 
Hadd kövessük a szent életet 
A Jól-távozott vezetésével! 
Távozzunk a túlpartra 
az öregség–és-halálból, 
vessünk véget minden szenvedésnek és bajnak!”

Mára8:
„Ezek a gyermekesek 
örülnek
 a gyermekeiknek. 
Ezek az állattartók
 örülnek
 a teheneiknek. 
Az emberek öröme 
a vagyonukban áll, 
mivel az ember vagyon nélkül 
örömöt nem talál.”

A Buddha:
„Ezek a gyermekesek
 aggódnak
 a gyermekeikért. 
Ezek az állattartók
 aggódnak a teheneikért. 
Az emberek aggodalma
 a vagyonukban áll, 
mivel az ember vagyon nélkül 
aggodalmat nem talál.”

Fordította: Fenyvesi Róbert

Forrás:SN 47.6, Thanissaro Bhikkhu

forrás: a-buddha-ujja.hu

8 A kommentárok szerint Mára hirtelen ke-
rül a képbe, hogy megpróbálja – sikertelenül – meg-
óvni Dhaniját és feleségét az ösvényre lépéstől. Verse, 
a Buddha válaszával egyetemben megtalálható a SN 
4.8-ban.

Dhaniya Sutta



– Nem buddhista családban születtél, 
mégis fiatalon kerültél kapcsolatba a budd-
hizmussal. Hogyan történt ez?

– Gyerekkoromban a katolikus vallás-
sal kerültem kapcsolatba, a mélyen vallásos 
nagymamám sokszor vitt templomba, mi-
sére. Kisgyermekként is szerettem ezeket 
az alkalmakat. Ugyanakkor a mindennapi 
életünket nem nagyon itatta át a szellemi 
út. A rendszerváltás előtti időszakban nem 
volt jellemző, hogy az emberek túlságosan 
vallásosak lettek volna. Nyolcadikos korom-
ban az iskolába megjelent egy tai-chi edző, 
akihez elkezdtem járni edzésekre. Vissza-
tekintve ezekre az alkalmakra már tudom, 
hogy a tai-chi mellett buddhista meditáci-
ót és jógát is tanított. Egyszer megkérdez-
te, hogy volna-e kedvünk meditációs elvo-

nulásra menni, amire többen azt mondtuk 
a csoportból, hogy „Persze, miért ne?”, és 
tényleg el is mentünk. Maga az elvonulás 
elég szigorú volt, 4:30-kor keltünk.

– Ez volt a híres nagyhideghegyi elvonu-
lás?

– Igen, a Missziónak ez volt a máso-
dik nyári elvonulása. Manapság ilyen korai 
ébresztést már nem is biztos, hogy be tud-
nánk vezetni az elvonulásokon... Este tí-
zig meditáltunk, tanításokat hallgattunk, 
mantráztunk. A közösségünk szellemi veze-
tője, Tiszteletreméltó Vadzsramálá a külön-
böző buddhista tanítók életéről tartott elő-
adásokat. Ezeket nagyon élveztem. Aztán 
Lílávadzsrától hallgattunk sokat az üresség 
buddhista jelentéséről és a hétköznapi élet 
csodáiról. Esténként a rendi púdzsával  zár-

Semmi különös...
A Buddhista Misszió ügyvivőjét, Rev. Vídzsájavadzsra 

Máthé Jánost  kérdeztem a családi dharmagyakorlással 
kapcsolatban szerzett tapasztalatiról.

Amóghavadzsra  Hargitai Gábor:
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tuk a napot, amelynek máig is az a kedvenc 
része számomra, amikor Maitréja világossá-
gát, vagyis a szeretet lángját adjuk körbe és 
közben énekeljük a mantráját. Úgy éreztem, 
mintha a szívemhez és szívemből szólna, na-
gyon megérintett, tudtam, hogy én ezt sze-
retném gyakorolni, és onnantól elkezdtem 
olvasni a buddhista könyveket és gyakorol-
ni. Később egyre rendszeresebben, egyre 
mélyebb gyakorlatokat kezdtem végezni.

– A szüleid hogyan fogadták azt, hogy 
olyan, a kereszténységtől távol eső dolgok-
kal kezdtél el foglalkozni, mint a tai-chi meg a 
buddhizmus?

– Érdekes módon, a szüleim nagyon 
jól fogadták, mert talán ők is meglátták ben-
ne az egyetemes értékeket. Jóra tanítottak, 
jó erkölcsi magatartásra, tudatos, szeretet-
teli, együttérző attitűdre neveltek, ami – azt 
gondolom – minden vallás sajátja, és ezeket 
a szüleim is azonnal felismerték. 

– Beszélgettél velük ezekről a dolgokról?
– Igen, sokszor. És nem csak én, ha-

nem az tai-chi edző is. Később össze is ba-
rátkoztak vele.

– Talán el is kezdtek tai-chizni?
– Nem, de később kipróbálták a medi-

tációt. Sokszor segítségemmel vezetett me-
ditációban nagyon jó tapasztalatokat sze-
reztek.

– Akkor lényegében szellemi tanítójukká 
váltál, amiben ők partnerek voltak, ez csodá-
latos!

– Inkább csak próbáltam segíteni, ahol 
szükség volt rá. Mert bármennyire felnőt-
tek a felnőttek, sokszor előfordul, hogy egy 
adott problémába annyira belegubancolód-
nak, hogy nem látják a megoldást.

– Ez már akkor volt, amikor elhagytad a 
szülői fészket. Milyen iskolába jártál?

– Műszaki iskolákat végeztem: elektro-
nikát, számítástechnikát tanultam, végzett-
ségem szerint villamosmérnök vagyok. En-
nek nem sok köze van a szellemi dolgokhoz, 
de azt gondolom, hogy nem is ezen múlik.

– Miközben egyetemre jártál már intenzí-
ven gyakoroltál buddhista meditációkat, ho-
gyan épült be az életedbe a szellemi gyakor-
lás? 

– Akkoriban nagyon sok buddhista té-
májú könyvet olvastam, meditáltam. A kol-
légiumi szobatársaim is nagyon pozitívan 
fogadták ezt, valószínűleg azért, mert nem 
volt semmi különös. Teljesen átlagos életet 

A nagyhideghegyi elvonuláson 1992-ben (János középen ül, tai-chi ruhában.) 



éltem, de azzal az attitűddel, amit a budd-
hizmusban megtanultam. Nem az a lényeg, 
hogy az ember beöltözzön japán vagy tibeti 
szerzetesi ruhába, és telerakja a lakását eg-
zotikus tárgyakkal, hanem hogy az életében 
át tudja ültetni a gyakorlatba azt a szemléle-
tet, amit a Buddha tanított. Azokban az or-
szágokban, ahol elterjedt a buddhizmus, be-
olvadt az ország kultúrájába. Így kialakult 
jellegzetesen tibeti, japán stb. buddhizmus. 

– Milyen lett a te buddhizmusod?
– Semmi különös. Meditációs tartás-

ban, behunyt szemmel üldögélek a párná-
mon, illetve éberen és nyitottan teszem a 
dolgom.

– Amikor először kapcsolatba kerültél a 
buddhizmussal, láttál egy egzotikus forma-
világot, ahol bordó köntösbe öltözött embe-
rek egzotikus nyelveken érthetetlen dolgokat 
mondogattak. Láttál egy csomó szimbólumot, 
hallottál olyan fogalmakat, amelyeket nyil-
vánvalóan nem értettél. Hogyan hatott rád ez 
az egész?

– Érdekes módon akkor sem a forma 
érintett meg. Már abban az időben sem a 
forma számított, hanem hogy mi a tartal-
ma, mi van mögötte. Ebből a szempontból 
nekem közömbös volt, hogy bordó ruhában 
vannak az emberek. Sokkal inkább az szá-
mított, hogy mit csinálnak, miért csinálják, 
és mit lehet abból megtanulni, hová vezet az 
útjuk.

– Később neked is lett bordó ruhád.
– Ez így van. Talán még az elején, gye-

rekkoromban voltak ambícióim rendtag-
sággal kapcsolatban, de ahogy egyre többet 
gyakoroltam, ez az ambíció elpárolgott. Vé-
gül Vadzsramálá kérésére vettem fel a bordó 
ruhát, valamint beláttam én is, hogy esetleg 
ezzel néhány embernek tudok segíteni, ins-
pirációt tudok adni a gyakorláshoz.

– Mindez hogyan érinti a családi- és pár-
kapcsolatodat?

– A feleségem támogat, és a kislányom-

mal együtt részt vesznek a rendezvényeken.
– Aztán jelentős fordulatot vett az életed, 

és nemsokára a bordó ruha mellé új szerepet is 
felvettél: esténként te fürdeted a kislányodat. 

– Kilenc hónapos Szofival töltött min-
den egyes percet szeretek. Azt figyeltem 
meg, hogy amit a buddhizmusban megta-
nultam és a szemléletembe igyekeztem be-
építeni, azok a gyerekhez fűződő kapcsola-
tomban is jelentősek. Például amikor a baba 
sírni kezd, az a szülő számára általában egy 
stresszhelyzet. Ha Szofi sír, számomra az 
olyan, mintha én sírnék. Teljesen átérzem 
az ő fájdalmát. Ő nem tudja még elmonda-
nia problémáját, csak sírásával jelzi, hogy 
valami nincs rendben. Ha ilyenkor a szülő 
elveszti a fejét, akkor elkezd kapkodni. Én 
a higgadtságomat és józanságomat igyek-
szem megőrizni, és nagyon tágas szeretettel 
fordulok felé, amiben ő meg tud nyugodni. 
Szüksége van odafigyelésre és törődésre. Az 
apró jeleket előítéletektől és elgondolásoktól 
mentesen próbálom észrevenni és megérte-
ni, majd erre reagálni. Ez a nyitott, szeretet-
teli, együttérző, ugyanakkor józan és meg-
fontolt attitűd lehetővé teszi, hogy valóban 
hatékonyan segítsek. Egyszerű dolgok ezek: 
észreveszem, hogy pelenkát kell cserélni, 
szomjas vagy éhes. És persze sokat játszunk 
együtt, játékosan tanítgatom kúszni, mász-
ni, stb. Korábban a padlón forgolódással is 
eljutott azokhoz a tárgyakhoz, amelyek fel-
keltették az érdeklődését, de egyszer az az 
ötletem támadt, hogy a mobiltelefonomon 
bekapcsoltam egy zenét a Szofinak és úgy 
tettem le elé, hogy ne érje el. Nagyon izgatta 
a telefon, ezért kinyújtotta a kezeit, de így 
sem érte el. Kis közreműködéssel azonban 
előrébb jutott, s akkor megint próbálkozott. 
Néhány pec múlva már rájött, hogy maga is 
előrébb tudja tolni magát, vagyis rájött a kú-
szás technikájára. Egy másik alkalommal 
láttam, hogy egy játék nagyon megtetszett 
neki, ekkor a lábamat, afféle akadályként 
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elé tettem, amin segítségemmel és némi erő-
feszítés árán hamarosan megtanult átmász-
ni, sőt ezzel a trükkel rájött arra, hogyan 
kell térdelni. Szofi nagyon szeret tanulni, 
minden kihívás és „legyőzött akadály” fel-
villanyozza, pl. miután sikerült átmásznia 
a lábamon oda-vissza átmászott többször is, 
nagyon élvezte. Szofi boldog és mosolygós. 
Azt gondolom, hogy a tanítónak – a budd-
hista tanítónak is – hasonló a módszere. Az 
embereket nem világosíthatja meg, ez lehe-
tetlen, inkább ügyes és megfelelő módszere-
ket mutat fel, amiket alkalmazva ők maguk 
tudják felfedezni a tudatukat, a képességei-
ket és magát a megvilágosodást.

– Mit tanultál Szofitól? Változtál?
– Magától értetődő. Nagyon sokat se-

gített abban, hogy az addigi szokásaimat 
átértékeljem. Egy teljesen más életritmusra 
kellett átállnom. Remek lehetőséget ad arra, 
hogy újabb és újabb „ügyes módszereket” 
fedezzek fel. Szofi nagyon gyorsan változik, 
így folyamatos éberséget igényel részemről 
is. 

– Nehezebb a dharmagyakorlás a család-
ban?

– Az esszenciális gyakorlatok ugyan-
úgy, sőt jobban gyakorolhatók családban, 
mint elvonultan. Megvan a szerzetesi élet-
nek is a maga nehézsége, de a szellemi út 
szempontjából ez azért lényegesen köny-
nyebb. Egy szerzetes felelőssége sokkal ke-
vesebb, mint a világban élő emberé. Akik a 
világi életben gyakorolják a buddhizmust, 
azoknak nehezebb a dolguk, mégis sokkal 
több lehetőségük van a gyakorlásra. Például 
aki a barlangjában ül, elvi szinten gyakorol-
hatja az együttérzést, ezzel szemben a világ-
ban élő ember nap mint nap szemben találja 
magát olyan helyzetekkel, ahol az együttér-
zést tudja gyakorolni. Jelenleg az elvonult-
ságban való gyakorlás számomra nem ak-
tuális, de ha ők is eljönnek az elvonulásra...

– Benke fiam fél éves volt, amikor az el-
ső elvonuláson részt vett. A kislányod nyáron 
már egy éves lesz és talán még a meditációs 
gyakorlatokba is be tudna kapcsolódni.

– Kíváncsian várom, Szofi hogyan fo-
gadja majd a nyári elvonulást...

☸  ☸  ☸

„A feleségem támogat, és a kislányommal együtt részt vesznek a rendezvényeken.”
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Ven. Vadzsramálá

Dehra Duntól nem messze, Premnagarban Lama Anagarika Govinda 1941 és 1945 kö-
zött nyomorúságos éveket töltött a brit hadifogoly-táborban, mert bár 1938-tól brit állam-
polgár volt, a hatóságok gyanúsnak találták, hogy kapcsolatokat ápolt az indiai független-
ségi mozgalommal, különösen a Nehru család tagjaival, s emellett németországi buddhista 
szervezetekkel levelezett. A fogolytáborban egy apró kunyhóban lakott együtt a tisztelet-
reméltó Nyanaponika Mahatherával, aki a théraváda hagyomány követője maradt, s to-
vábbvivője volt közös tanítójuk, Nyanatiloka Mahathera fordítási tevékenységének. Együtt 
tanultak, meditáltak, és minden este azt púdzsát tartották, amely sok évvel később közös-
ségünk rendi szertartása lett. Itt történt, hogy Govinda, a rendkívüli nélkülözések és sú-
lyos betegségek ellenére a fogvatartottaknak engedélyezett, a tábori élet egyhangúságát 
egyedül megtörő környékbeli túrák alkalmával vázlatokat készített a Himalája lankáiról, a 
Mussoori közelében levő kis templomról és a rizsföldekről. Később e vázlatok alapján készí-
tette gyönyörű pasztellfestményeit.

És most a Szongcen könyvtárban az ő örökségének egy része várt rám, amelyet Őszent-

Govinda Láma 
        könyvtárában

Dehra Dun – ennek a Himalája lábánál elterülő városnak a neve megannyi emléket idéz. 
A nyolcvanas években jártam itt utoljára, s most megtisztelő meghívást kaptam Szakja 
Trizin Őszentségéhez egy teára, másnap pedig a szakja rend apácakollégiumába.
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sége Csecang Rinpocse, a Drikung Kagyü rend spirituális vezetője gondosan őriz egy nagy, 
zárt szekrényben. Őszentsége németországi látogatásaikor már feltűnt, hogy a szerzetesek, 
drubpönök, khenpók és rinpocsék milyen mély tisztelettel övezik Govinda láma nevét. Úgy 
tűnt, mindenki ismeri őt és almorai Kasar Devi ásramját, ahol 1955 és 1978 között elvonul-
tan élt, ahol a könyveit írta, és ahol sok-sok nyugati látogatójának adott tanításokat. Ezek 
felkeltették a kíváncsiságomat, így boldogan fogadtam el Őszentsége meghívását a Dehra 
Dunban levő Szongcen könyvtárba.

2015. február 8-án reggel ezért – néhány apró ajándékkal a csomagomban – elindul-
tam a zürichi reptérre. Hosszú út várt rám. A Delhiből Dehra Dunba tartó csatlakozás ké-
sett, de szerencsére még napnyugta előtt taxival megérkeztem az úticélomhoz. A taxisofőr-
nek némi nyomozás után sikerült megtalálnia Dehra Dun kis külvárosában, Kulhanban 
levő félreeső kolostort.

Másnap be kellett iratkoznom a Szongcen könyvtárba, amely nemcsak hivatalosan el-
ismert kutatóhely a tibeti és himalájai tanulmányok vallási és kulturális területe számára, 
de egyben otthont ad az egész tibeti Kangyurnak és a kínai Tripitakának, valamint a bon 
hagyománynak is. Egy német Dharma-barátnőm éppen elvonulását töltötte e helyen, s volt 
kedves körbekalauzolni a gyűjteményben. Lenyűgöztek a Dunhuangból származó rendkí-
vül ritka kéziratok, amelyeket Sir Aurel Stein fedezett fel.

Ezen épületkomplexum Őszentsége Drikung 
Csecang Rinpocse hivatalos székhelye a szám-
űzetésben. Az alapítása óta eltelt huszonhárom 
év alatt (1992-ben avatták fel), Őszentsége felépí-
tette a Dzsangcsubling kolostort, Szamtenlinget, 
a kis apácakolostort, amelynek a templomában 
gyönyörű Csakraszamvára-mandala látható; a 
Drikung Kagyü Intézetet, főiskolát a szerzetesek 
számára, valamint a Szongcen könytárat. Vala-
mennyi épület hagyományos stílusban épült, a 
látogató mindenhol szépséget és tisztaságot talál 
itt, és szemmel láthatóan különös hangsúlyt he-
lyeznek a környezetvédelemre. A tanítások ideje 
alatt az udvarok kiürülnek, senki nem mulaszta-
ná el a tanításokon való részvételt. Mikor szer-
zetesekkel és apácákkal beszélgettem, feltűnt, 
mennyire hálásak a kiváltságos helyzetük miatt, 
hogy itt tanulhatnak. 

Őszentsége Drikung Csecang Rinpocse

Mindemellett, ha valaki magányt és békét keresve elvonulni jön ide, valószínűleg csa-
lódni fog. Kulhan egy népszerű újépítésű városrész, egyre több családi ház és lakótelep épül 
itt. Így éjszakánként a Shivaratri mantraénekeket és szomszédban hajnalig tartó esküvői 
ünneplés muzsikáját élvezhettem.

Mindenhol szeretettel fogadtak és a küszöbön álló tibeti újév, a Loszár miatt megannyi 
ország látogatóival találkozhattam, akik az USA-ból, Chiléből, Malajziából, Németország-
ból, Észtországból, Lettországból, Spanyolországból, Svédországból, Svájcból, Nepálból, 

drikungcusco.files
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Taivanról, Ukrajnából érkeztek. Lhundrub Láma, Zalaszántóról csak Losar után érkezett 
– két fekete magyar pulival. Ladakhba vitte őket birka- és kecskenyájakat őrizni, és reméli, 
hogy jövőre születnek kölykeik is.

Minden reggeli alkalmával érdekes beszélgetéseket folytattam a Dharma jövőjével kap-
csolatban Őeminenciája Nyidzong Tricsen Rinpocséval, egy fiatal tulkuval, aki Svájcban él, 
és nemcsak kiválóan beszéli a német nyelvet, de rendkívül haladó szellemű is. Őszentsége 
legidősebb nővére pedig nem kis meglepetésemre megosztotta velem, hogy az általa olva-
sott első buddhista tárgyú könyv nem más volt, mint Govinda Láma „A Fehér felhők útján” 
című könyve. Olyannyira inspirálta, hogy ő maga rendezte Govinda láma Almorában ma-
radt hagyatékát, s e célból egy nagy könyvszekrényt foglalt le a könyvtár olvasótermében.

A háromnapos Loszár-tanítások alatt, amelyek a Drikung vonal ötrétű Mahámudrá 
ösvényéről szóltak, a könyvtár zárva tartott, de Őszentsége nagyvonalúan engedélyezte, 
hogy a rendszerint hozzáférhetetlen Govinda-archívumból kéziratokat vigyek a szobám-
ba, így esténként tanulmányozhattam ezeket. Olyan könyvekre bukkantam itt különféle 
szerzőktől, akiket Govinda láma rendszeresen idézett az írásaiban, s akik sok cikkének 
megírását inspirálták. A „Der Kreis” című folyóirat régi kiadásaiból is találtam példányo-
kat, amelyek nagy borítókba voltak rendezve, és különféle más buddhista újságokat, ame-
lyeket Govinda Lámának küldtek egykor a világ minden tájáról.  Csak a tanítványaival és a 
közösségének tagjaival folytatott levelezése hiányzott, amit Amerikába küldtek 1980-ban, 
amikor utoljára meglátogatta az Almorától hat kilométerre fekvő félreeső ásramját, ame-
lyet abban az időben csak gyalog lehetett megközelíteni. Ezt követően Li Gotami kérésére 
végleg Kaliforniában telepedtek le, 1985-ben bekövetkezett haláláig. 

Noha nem találtam annyi dokumentumot Govinda lámától, amennyit vártam, mégis 
nagyon értékes volt ez az út. Az Őszentségével folytatott beszélgetések mélyen megérintet-
tek; nagyrabecsülése Govinda láma munkássága iránt új impulzusokat adott ahhoz, mi-
ként lehetne gyökérgurunk értékes örökségét megőrizni és továbbvinni. Hálás szívvel ér-
keztem vissza Zürichbe február 28-án, és még jobban örültem a csodás csendnek és a ter-
mészet szépségének otthon, a Mahákála ásramban.

(Fordította: Amóghavadzsra Hargitai Gábor)

☸  ☸  ☸

Li Gotami, Govinda Láma és Nyanaponika Mahathera
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Ez az írás néhány pillanatképet mutat az olvasónak az életünkből. Nem azért, mintha 
példaszerűek volnának, hanem pusztán spontán, rögtönzött kísérletek voltak ezek arra, 
hogy a gyakorlást nevezetes események vagy jelentős fordulópontok alkalmával meg tud-
juk magunk számára jeleníteni, és közösen át tudjuk élni. Egyes képek viccesek, mások fel-
emelőek vagy tragikusak, mint minden családban. És talán éppen ezért nyújthat inspiráci-
ót az olvasónak. Az itt felsorakoztatott fotók és a hozzájuk kapcsolódó történetek szerepe 
mindössze annyi, hogy ötleteket adjon a dharma-gyakorláshoz – családi keretek között. 
A saját tapasztalatom szerint ez sokak számára nehézséget jelent, és abban reménykedem, 
hátha ezek a kis pillanatképek inspirációt adnak a gyakorláshoz azoknak, akik nehezen 
találják meg a szellemi gyakorlás és a családi élet harmóniáját. Ez – mivel a buddhista út 
nálunk még mindig különlegességnek, ritkaságnak számít – nem mindig megy könnyen. 
Gondot okozhat az, ha a családunk idegenkedik a szellemi érdeklődésünktől, ha csoda-
bogárnak tartanak emiatt, vagy attól félnek, hogy valamely destruktív szekta agymosá-
sa után a józan eszünktől megfosztott zombikká válunk. Nem várhatjuk el, hogy minden 
ismerősünk, barátunk és rokonunk teljesen tisztában legyen a buddhista út részleteivel, 
ezért ezeket az aggályokat is meg kell értsük.

Nekem szerencsém volt, mivel a családom eleve csodabogárnak tartott, ezért amikor a 
buddhizmus iránt kezdtem érdeklődni, ez fel sem tűnt nekik. 

Amikor a buddhista úttal kezdünk ismerkedni, akkorra általában már elég önállóak 
vagyunk ahhoz, hogy az érdeklődésünket, döntéseinket, elköteleződésünket megfontolt, 
érett személyként tegyük meg, hiszen keresztény kultúrkörben élünk, ahol gyermekként 
csak keveseknek nyílik lehetősége a buddhista úttal való találkozásra és gyakorlásra. 

Az igazi próbatétel valószínűleg a komoly, tartós partnerkapcsolattal ér bennünket. 
Ha a partnerünk nem nézi jó szemmel a szellemi törekvéseinket, az meg tudja mérgezni a 
kapcsolatot is, de a gyakorlásunkat is jelentős mértékben tudja akadályozni. Nekem itt is 
szerencsém volt (van), mert partnerem, aki most a feleségem, kezdettől fogva támogatta a 
gyakorlásomat. Ez a téma különösen kényessé válik akkor, ha hosszabb elvonulásba szeret-
nénk kezdeni. Egy többhetes magányos elvonulás az általános értékrend szerint kirívónak 
számít. Mikor előálltam azzal, hogy héthetes elvonulást szeretnék tartani, bármi megtör-
ténhetett volna. Ismerek nem egy olyat, aki számára a kapcsolat azonnali befejezését jelen-

Amóghavadzsra Hargitai Gábor:

Ragyog a hósztúpa
Instant családi ceremóniáink  – privát fotóalbum
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tette volna egy ilyen bejelentés. A karmám megint jó gyümölcsöt hozott, és az elvonulást 
megtartva a kapcsolatunk még erősebbé vált. 

Persze még nem voltak gyermekeink, így azért könnyebb volt, de megtapasztalhattam 
azt is, milyen, amikor két gyerek és egy feleség vár haza a három hónapos elvonulásból. 
Meg sem fordult a fejemben, hogy esetleg az ajtó előtt két bőrönd és lecserélt zár fogad. Sze-
rencsére bennük sem. 

Az élet és halál fája
A buddhizmushoz kötődő házasság-

kötési szertartás nem volt birtokunkban, 
ezért mi gyártottunk egyet. Találtunk egy 
hatalmas bükkfát az erdőben, éppen az 
osztrák-magyar határon, és a ceremóniát 
ott tartottuk. Feldíszítettük a fát és a szí-
vünket, és a saját fogadalmainkat mond-
tuk el egymásnak. Beleszőttük szellemi el-
köteleződésünket, kértük az Égieket és az 
elemeket, hogy támogassanak bennünket 
törekvéseinkben, adjanak erőt, hogy egy-
másnak inspirációt nyújtó szellemi társai 
lehessünk.

Ez a fa afféle zarándokhelyünk lett, 
ahová az évfordulóinkon kilátogatunk. Mi-
kor édesanyám meghalt, kérésének megfe-
lelően a hamvait az erdőben, ennek a fának az odvában helyeztük el. Így lett számunkra ez 
a fa az élet és elmúlás fája. 

Benke születése
Benke, aki ma már komoly gyakorló, 

úgy született, hogy a vajúdás megindulá-
sát közvetlenül megelőzően az édesanyja 
Avalokitésvara meditációt végzett. A szü-
letés otthoni körülmények között történt, 
és bár nem volt egyszerű (életem legstresz-
szesebb napja volt...) végül minden rendbe-
jött, és mi ott maradtunk egy kis babával 
hármasban. Virág éppen a mosdóba ment 
ki, s én egyedül maradtam a néhány órá-
ja világra jött kis lénnyel, aki szépen szu-
nyókált mellettem. Ekkor fölé hajoltam és 
halkan Avalokitésvara mantráját kezdtem 
énekelni. Ebben a pillanatban Benke arcán 
széles mosoly jelent meg. Talán meglátoga-
tott bennünket a nagy bódhiszattva is. 

Esküvő és temetés a fa alatt

Benkével a nyári elvonuláson



30 31

KÖ
ZÖ

SS
ÉG

30

A gyerekek különleges lények. Valószínűleg a legtöbb gyerek olyan tiszta tudattal ren-
delkezik, hogy könnyűszerrel olvasnak a szüleik gondolataiban. Ezt számtalanszor megta-
pasztaltuk velük. Néha még a gondolatban feltett kérdésre is rögtön válaszoltak. Talán a 
legtöbb szülőnek azért nem tűnik fel ez a jelenség, mert nem tudatosak számukra a saját 
gondolataik. A meditációs gyakorlataink révén a tudatunkban zajló gondolati folyamata-
inkat éberebben tudjuk szemlélni, ezért feltűnik, ha a gyermekünk egyszerűen kimondja, 
amire mi csak gondolunk. 

Karácsonyi hósztúpa
Az első hósztúpa akkor épült, amikor 

Boróka egyéves sem volt, Benke pedig úgy 
négyéves lehetett. Karácsony volt, és éppen 
sok hó esett. De hiába a nagy hó, valahogy a 
karácsonyt definíció szerint körüllengő han-
gulat nem jött meg. Morcos és kissé keser-
nyés ünnepnek néztünk elébe. Nem emlék-
szem már, miből fakadt a rosszkedv. Talán 
bántó megjegyzés, némi sértődés eregetett 
füstöt a lakás levegőjébe. Azt gondoltam, 
hogy valami olyasmivel kell előrukkolni, 
amire senki nem számít. Felöltöztem és le-
mentem az udvarra. Elővettem a hólapátot 
és spirális alakban elkezdtem ösvényt lapá-
tolni a hóba. A havat középre szórtam, és mi-
vel húsz-huszonöt centi magasan terítette be 
a tájat, mire végeztem a kis ösvénnyel, középen hatalmas hókupac emelkedett. Ekkor szob-
rászkodni kezdtem és hamarosan sztúpaformát kezdett ölteni a művem. Mikor úgy ítél-
tem, hogy készen vagyok vele, felszaladtam a lakásba, szóltam Virágnak és a gyerekeknek, 
hogy meglepetést készítettem nekik, öltözzenek fel és jöjjenek le. Egy nagy zacskó mécsest 
és gyufát hoztam magammal és amilyen gyorsan csak tudtam, sorra meggyújtottam őket. 
Világító mécsesekkel raktam ki a spirális ösvényt és a hósztúpát. Mire végeztem, besöté-
tedett, és a család is elkészült. A hósztúpa gyönyörűen ragyogott. Ahogy a mécsesek fel-
melegedtek, lassan besüllyedtek a hóba, amitől az egész világított. Ahogy a háromszoros 
spirálban lassan körbe sétálva haladtunk, Maitréja mantráját énekeltük, a sztúpán pedig 
mindannyiunk meggyújthatott egy saját mécsest.

Benke csodálkozó, elragadtatott hangját megőrizte a videó, amit akkor készítettem, 
amikor megpillantották a fénylő hósztúpát. Talán a korábbi sötét hangulatot is elkergette 
a ragyogása.

A karácsony persze nálunk sem képzelhető el feldíszített fenyő nélkül, de a hósztúpa-
építés azóta saját karácsonyi/Maitréja ünnepi szertartásunkká vált. 

Húsvéti újjászületés-kunyhó
A gyerekek szeretik a húsvétot, mert ilyenkor sincs suli, viszont valami miatt minden 

évben előkerül a nyuszi, ami aranyos. Valószínűleg a keresztények tömegei számára sem 

Gyertyagyújtás a saját sztúpánkon 
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teljesen világos, hogy miért a nyúl ihleti meg a 
csokigyárakat ilyenkor, ezért mi sem bonyoló-
dunk bele ebbe. 

Mivel az erdőben lakunk, a természet ébre-
dését közvetlenül figyelemmel kísérhetjük. Az 
időjárás néha nincs tekintettel arra, hogy a té-
li ruhatárunkat már éppen elcsomagoltuk, és 
meglep bennünket egy nagy adag hóval. Egy 
ilyen húsvéti havazás ihlette azt a kis rituálén-
kat, amit az időszakhoz kapcsolva újjászületé-
si, megtisztulási szertartásnak fejlesztettünk 
ki. A verőfényes napsütésben összekupacolt ha-
vat szépen lelapogattuk, hogy legyen tartása, majd kisebb lapáttal belülről kivájtuk. A ki-
szedett hómennyiséget kívülre halmoztuk, így egy erős és meglehetősen tágas igluszerű 
hókunyhót kaptunk. Már az építés is nagyszerű móka volt, de utána következett a „rítus”. 
A hókunyhó, ami afféle jóni-kunyhónak is beillett, emlékeztetett az anyaméhre. Belépni 
az anyaölbe (hókunyhóba) azt jelenti: felkészülni arra, hogy élethelyzetet váltunk, szakí-
tunk azzal, ami elmúlt, tudomásul vesszük, hogy egy korszak örökre lezárult. Kilépni a 
hókunyhóból azt jelenti: újjászületni, tiszta lappal újra kezdeni, megtisztulni. 

A gyerekek különösen komolyan veszik az ilyesmit, ha a szülő is így tesz. Mielőtt be-
mentünk a megtisztulási kunyhóba, néhány szóban elmondtam, hogy most mindannyian 
letehetjük azt, amit nem szeretnénk továbbvinni, és frissen, tisztán léphetünk egy új élet-
be. Remélem idén is lesz elegendő havunk!

Étkezések előtti ima
Mivel minden nap többször leülünk enni, ezt a lehetőséget kár volna kihagyni a szel-

lemi gyakorlásunk repertoárjából. A gyerekek is szeretik, ha valamiféle misztikus keretet 
kapnak az egyébként egyszerű, hétköznapi tevékenységek. Két imánk is van étezések elé: 
egy hosszabb és egy rövidebb. Ha nagyon éhesek vagyunk, a rövidebb is megteszi. 

A hosszabb: 
„Földanya táplálta, Eső megitatta, 
Nap melengette, Szellő ringatta
Ételt ad nekünk gondos kéz munkája, 
Bárcsak mindannyiunknak javára válna!”

A rövidebb (ezt barátainktól tanultuk): 
„Áldás az ételen, békesség a Földön!”

„Beavatás”
Benke kilencéves volt, amikor úgy éreztük, hogy fontos állomáshoz érkezett a fejlő-

désében, amit tudatosítanunk kell, hogy segítsük a továbblépésben. Úgy láttuk, hogy a 
lényének egy része még ragaszkodik a kisgyermekkor mesevilágához, miközben a másik 
felével már a nagyfiúkhoz tartozna. Ezt a problémás átmenetet igyekeztünk áthidalni egy 
kis rítussal.

Az újjászületés-kunyhóban
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A lakásban fellelhető összes takarót, paplant előszedtük, és miután elmondtuk neki, 
hogy mire készülünk és ennek mi a jelentősége, Benkét arra kértük, hogy kucorodjon össze 
a nappali szőnyegén. A takarókat szépen ráhalmoztuk úgy, hogy egy puha, sötét kuckó jöj-
jön létre, amiben azért kap némi levegőt is. Aztán a ghantával csengetve, először csak hal-
kan, majd egyre hangosabban elkezdtem előszólítani Benkét, akinek érdekes módon nem 
nagyon akaródzott kijönni a pihepuha kupac alól. Újra és újra szólítottam. Elmondtam, 
hogy új életszakaszba érkezett, meg kell születnie erre az új életre, ezért bújjon elő, míg las-
san elindult kifelé. Utólag el is mondta, hogy azt érezte, legszívesebben benn maradt volna, 
és erőfeszítést kellett tennie, hogy kikecmeregjen. Mikor kiért a világosra, vagyis „újjászü-
letett”, újabb szimbolikus akadály várta: mécsesekből álló lángakadályon kellett átlépnie. 
A tűz megvilágít, megtisztít, és a visszautat lehetetlenné teszi. Már soha nem léphet vissza. 
Csengett-bongott a ghantám, Benke pedig komoly arccal, eltökélten lépett át az új életbe. 

Az ő döntése volt a menedékvételi kérelme is. Elmondtuk neki, hogy ez mit jelent, és ő 
nagyon komolyan készült erre. Azok közül, akik azon a Vészákh ünnepen menedéket vet-
tek, egyedül ő tudta kívülről a szertartáshoz tartozó páli szövegeket. 

A család nagyszerű tükör, amely a saját tudatállapotunkat kristálytisztán mutatja fel. 
A gyerekek – mivel jó érzékkel olvassák a gondolatainkat – arra ösztönöznek, hogy a jelen-
létükben még a gondolatainkra is vigyázzunk. Félelmeik, szorongásaik, sőt, meggyőződé-
sem, hogy fizikai betegségeik is összefüggésbe hozhatók a szülők belső életével. 

A családi élet olyan gyakorlat, amely állandó éberséget, együttérzést és szeretetet kí-
ván tőlünk. Azonnal szembesít a saját megértésünkkel vagy elhomályosodottságunkkal. 
Érzékeny műszer, aminek kijelzője azonnal kileng, ha mi magunk belül üdvös vagy nem 
üdvös irányban változunk. 

A gyakorlás formái
Egyszer, mikor Lílávadzsrának elárultam, hogy nagyon szeretem a rendi szertartásun-

kat, viccesen megjegyezte, hogy „Persze, a mágusok vonzódnak a rituálékhoz.” Govinda 
Láma nem hagyományozott ránk az élet minden jelentős területét érintő szertartásrend-
szert, de úgy tekintette, hogy a gyakorlás formáit a kor és a hely szellemének megfelelően 
ki kell alakítanunk. A tradicionális keleti vonalak esetén a szertartások a rég kikristályo-
sodott formák szerint történnek. Azonban egy olyan hagyományban, mint a miénk, a gya-
korlóknak itt és most kell kialakítania azt, amit más vonalakban évszázadok alatt csiszol-
tak a mai formájára. Govinda Láma fontosnak tartotta, hogy megteremtsük a saját, jellem-
zően nyugati gyakorlási formánkat: 

„Nekünk, Európában élő buddhistáknak mindaddig tanulnunk kell a Kelet történel-
mi iskoláitól, amíg – azok lényegi tartalmának megváltoztatása nélkül – meg nem találjuk 
a számunkra megfelelő kifejeződési formát és utat. A buddhizmus tanítási elvei mindig is 
csak egy, az útra mutató ujjat jelentettek, méghozzá egy olyan útra, amelyen csak járva le-
het haladni. S mint ahogy eddig minden ország új értékekkel járult hozzá a buddhizmus ki-
bontakozásához, ugyanúgy nekünk is itt Nyugaton – ha azt szeretnénk, hogy a Magasztos 
tanítása itt is gyökeret verhessen – a saját tevőleges hozzájárulásunkat kell adnunk, hogy a 
buddhizmust nálunk is friss, éltető vérkeringés járhassa át.”

(Lama Anagarika Govinda: A buddhizmus perspektívái a mai világban)
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A Bódhiszattva ösvény című írás 8. fe-
jezetében Santidéva több versen keresztül 
mutatja be a világból való kivonulás értéke-
it. Számos példát elemez a világi élet káros 
következményeinek szempontjából. Hason-
lóan részletesen bemutatja a kivonulás, a 
magány jótékony hatásait. Ezeket a gondo-
latokat olvasva először elutasítás jelent meg 
bennem.

Nem azért, mintha nem értettem vol-
na egyet Santidéva érveivel, hanem mert 
úgy éreztem, hogy ez a 21. században kivite-
lezhetetlen. Ne felejtsük el, hogy Santidéva a 
8. században élt szerzetes volt, tehát az élet-
módját nem tekinthetjük a mai, világi em-
berek számára követendő modellnek. Már 
csak azon egyszerű oknál fogva sem, hogy 
ha ezt mindenki megtenné, akkor ki készí-
tené el az ételeket, ruhákat, házakat? Van-
nak olyan tájak, ahol meleg ruha és ház nél-
kül megfagynának az emberek. Ha pedig – 
akár minimális mértékben is – szükségünk 
van ezekre a javakra, akkor ezt valakinek 
elő kell állítani, és nem mondhatjuk, hogy 
ennél sokkal értékesebb az, ha valaki hátat 
fordít a világnak és csak a szellemi dolgok-
kal foglalkozik.

A világnak lehetnek olyan pontjai, 
ahol pucéran elindulhat valaki az erdőbe, vi-
lági javak nélkül, hogy onnantól kezdve ott 
éljen, de ez nem lehet példa emberek milliói 
számára. Hát még akkor, ha családja is van, 
akikről gondoskodni kell.

Szükségszerű, hogy részt vegyünk a 
világ folyamataiban. De hogyan? Mit is je-
lent ez? Elfordulunk az úgynevezett világi 
élettől, de nem fordulunk el a világtól. Nem 
hagyjuk abba az életfenntartó tevékenysé-
geiket, nem hagyjuk el a családunkat, bará-
tainkat.

Első lépésként gondoljuk át, milyen ér-
tékek mentén szervezzük mindennapi éle-
tünket. Mik a fontos dolgok, mik a priori-
tások? Ne tennivalókban gondolkodjunk, 
mert annak se szeri-se száma, hanem érté-
kekben. Melyek azok az értékek, amelyek 
nem sérülhetnek, mert az azt jelentené, 
hogy elárultuk önmagunkat? Utána idéz-
zük fel, hogy történtek-e ilyen események 
velünk, amikor az értékeink elárulásával 
tettünk valamit. Emlékezzünk vissza, mi-
lyen következményei lettek ennek. Ne ítél-
jük el magunkat, ne szégyenkezzünk, csak 
állapítsuk meg a tényt, hogy ezt nem kellett 

Khémá Ligeti Erika

A világi 
   és az értékekre irányuló élet

Ha test és elme elvonultan él
A szétszórtság nem lép fel

Hagyj fel ezért a világi élettel
S válj meg a kósza gondolatoktól. 

(Santidéva)
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volna. Végül határozzuk el, hogy a jövőben 
kerülni fogjuk az ilyen cselekvést.

Ha rendszeresen tudatában vagyunk 
az életünket szervező értékeinknek, akkor 
egyre gyakrabban leszünk képesek azokhoz 
igazítani az életünket. Ilyen módon a világ-
ban élünk, de nem világi életet élünk. A vi-
lági életet más szempontok szabályozzák: si-
ker, gazdagság, szórakozás stb. Ezek is tud-
nak célokká válni. De ezeket a célokat nem 
nevezzük értékeknek.

A világi életből kivonulást, magány-
ban élést úgy is meg lehet valósítani, hogy 
a szívünkben levő értékekre alapozzuk az 
életünket, függetlenül attól, hogy a körü-
löttünk lévő emberek számára milyen célok 
léteznek.Ehhez folyamatosan kapcsolatban 
kell lennünk az értékeinkkel, mint például 
szeretet, türelem, becsület. Mindenki úgy 
fogalmazza meg magának, ami a legkifeje-
zőbb a számára. Ez a mi kincsünk, erre vá-
gyunk, ez melegíti meg a szívünket. Ez ve-
zet minket, erre alapozunk, ezt képviseljük 
és ezt óvjuk, őrizzük meg a többi emberrel 
való kapcsolatunkban.

Egyáltalán nem fordulunk el a világ-
tól, csak az élet világi módon való átgondo-
latlan, elidegenítő, szétforgácsoló megvaló-
sulásától. Az útmutató nem a szomszéd, a 
rokonság, a film, a reklám, a mások is úgy 
csinálják stb.

Az útmutató a szívünkben levő belső 
kincs lesz. Keressük meg ezeket a kincsein-
ket, hogy elhagyva a világi életet a felismert 
értékeink szerint éljünk a világban minden-
ki javára!

☸  ☸  ☸

Bhrkuti Lénárd Éva:

Kétéves  Buddhák  szólásai
Ki tehet róla?

A játszótér mellett autóút van. Uno-
kámmal megbeszélt szabály, hogy nem lép-
het le egyedül az útra. Ha előre futott, meg 
kell várnia, együtt körülnézünk, és egymás 
kezét fogva megyünk át. Egy alkalommal 
egy lépés erejéig megszegte a szabályt. Szi-
gorúan ránéztem és mondtam: 
– Ha a megállapodásunkat nem tudod be-
tartani, sehova sem fogunk tudni együtt el-
menni!

Nagy szomorúsággal nézett rám, majd 
dühösen az út felé fordult: 
– Te jöttél felém!
A legnehezebb az volt, hogy ne kezdjek el ne-
vetni.

Ki fél?
A falon lévő árnyékokkal jászunk. Mu-

tatom: 
– Ez az én árnyékom, ez a tiéd. Menj köze-
lebb a falhoz, nézzed meg, mi történik!
Közelebb hajol, az árnyék jó nagyra nő.
– Jól megijesztettem a falat!  

Az első életév végére a gyerekek 
képesek átélni és kommunikálni a hat 
alapérzelmet (öröm, félelem, harag, 
meglepetés, szomorúság, undor). Az ér-
zelmek (érzelmi feszültségek) szabályo-
zásának egyik megtanult stratégiája a 
projekcióval (kivetítéssel) történő tom-
pítás, feszültségcsökkentés. A fenti tör-
ténetek ebbe a működésmódba adnak 
bepillantást. Magunkban, a hétköznapi 
rohanásban sokszor nehéz észrevenni, 
ha így reagálunk.



Mit jelent számukra a család? 
Szaccsá:

„Mindent. Vannak napok, amikor úgy 
érzem, hál’Istennek, hogy mindent jelente-
nek nekem, hogy itt vannak nekem, hiszen 
mi vagy ki is lennėk én nélkülük? Máskor 
meg szeretet-teherként zúdul rám a felisme-
rés, hogy sajnos ők jelentenek számomra 
mindent, mert hát ki is lennék én már nél-
külük? 

Ők állnak életem középpontjában. En-
nek számtalan jó oldala van, hiszen az élet 
színes mozzanatait megoszthatom velük, 
egymást támogatjuk és felkaroljuk, és fo-
lyamatos Dharma-teret biztosítunk egy-
másnak. Aztán amikor mégis árnyék ve-
tül a látásmódomra, mert éppen stresszes 
időszakon megyek keresztül, akkor mind-
ezt hajlamos vagyok kevesebb megértéssel 
szemlélni. Szép a színes élet, de bárcsak ne 
lenne ennyire színes! Mondjuk lehetne ki-
csit nyugodtabb és rendezettebb! Vagy bár-
csak ne támogatnának ennyire! 

A Dharma-tér olykor csatatérre válto-
zik át, ahol a szeretet jegyében komoly har-
cokat vívunk, rámutatva egymás hiányos-

ságaira és gyarlóságaira. Míg a külvilág ka-
lapot emel a család előtt, addig a négy fal 
között komoly erőfeszítések zajlanak, hogy 
ennek az idealizált képnek legalább egy kis 
töredékét megvalósítsuk. Mentségünkre le-
gyen, hogy a külvilág által érzékelt szeretet 
és összetartás a négy fal közt is valóságos. A 
szeretet és Dharma szempontjából nézve – 
márpedig számomra ezek a legfőbb értékek 
– jobb helyre nem is születhettem volna.

Mivel nálunk a család szeretet-szim-
fóniája telis-tele van crescendókkal, tem-
pó változásokkal, staccatókkal, ezért né-
hanapján némi irigykedéssel nézem azo-
kat, akik ebből a kötelékből egészségesen 
le tudták magukat választani. Hiszen sok-
szor halljuk, hogy ez az élet rendje stb. Né-
ha arra gondolok, milyen jó volna szabadon 
barangolni a világban, élni az életemet, az-
tán amikor végre úton vagyok, csak rájuk 
tudok gondolni. Lassan kezdem elfogadni, 
hogy ez már sosem lesz máshogy, és ezt a 
köteléket hálával a szívemben vállalom, oly-
kor cipelem.

Számomra a család olyan szinten ad 
lehetőséget a Dharma-

gyakorlásra, hogy mos-
tanában már nem is any-
nyira a világ jólétéért 
vagy minden eszmélő 
lény boldogságáért fo-
hászkodom, holott ez 
a Dharma lényege, a 
bódhiszattva út legne-
mesebb célja. Régen vol-
tak világot megváltó ál-
maim, de közben rájöt-

„Hurrá! Irány a családi elvonulás!”

A közösségünk tagjait kérdeztük:
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tem, hogy a bennem lakozó igazság-maffia 
meghiúsítja minden világmegváltó terve-
met mindaddig, amíg ezeket nem valósítom 
meg a közvetlen környezetemben. Tehát, ha 
kívülről elismerést kapok, például valaki 
csodál, amiért olyan megértő és toleráns va-
gyok, miközben épp előző nap volt egy ezt 
cáfoló otthoni konfliktusom, akkor ez a di-
cséret szépen bemegy az egyik fülemen és 
kimegy a másikon. A bennem lakozó maffia 
nem engedi, hogy a jó szó gyökeret verjen 
bennem és esetleg önbizalommá alakuljon 
át, ha az nem applikálható a legszűkebb kör-
nyezetemmel való viselkedésemre is. Ma-
napság olyasmi „szerény” cél vezérel, hogy 
a felhalmozott tudást, spirituális fejlődést 
és tapasztalatot elsősorban a családom bol-
dogságára tudjam fordítani, vagy legalább-
is autentikusan tudjam azokat alkalmazni 

mind a szélesebb, mind a szűkebb környe-
zetemben. Valahogy a világbéke nem tud 
annyira meghatni, ha közben otthon csődöt 
mondok.

Tizennégy évi különélés után visz-
szacsöppenni gyermekkorom burkába és a 
megszokott szerepekbe, nem volt könnyű. 
Mindazt, amit a hosszú külföldön tartózko-
dásom alatt sikerült elkerülnöm, azzal most 
ennyi évvel később úgyis szemben találtam 
magam. Mindazt, amit ott megtanultam, 
most gyakorlatba ültethetem, a hétközna-
pok pedig állandó tesztek alá vetnek, hogy 
megmutassák, hol állok bukásra vagy hol 
fejlődtem. Szerintem az élet nem is nagyon 
szól másról, ha azt a Dharma szemüvegén 
keresztül kívánjuk látni, és minden, ami 
ezen felül történik velünk, az egyfajta bó-
nusz, amolyan hab a tortán.”

Szubhá Horváth Dini:
„Szerencsére a család sokféle olda-

lát megtapasztaltam életem során. Legszű-
kebb értelemben a családom az, amibe be-
leszülettem, a szüleim, akik felneveltek és 
a bátyám. Aktuálisan pedig a párommal és 
a macskámmal alkotunk egy kis csa-
ládot. Ezen kívül családomnak tekin-
tem a közeli barátaimat, akiket hosz-
szú évek óta ismerek és szeretek. 

Talán azzal tudnám leginkább 
megragadni a család jelentését, ami az 
összes felsorolt kategóriában közös, 
ami összeköti őket. A család olyan em-
berek közössége, akik támogatnak, 
felkaparnak a földről, letaszítanak a 
magas lóról, hangosan érvelnek, félte-
nek, meghallgatnak, vállat nyújtanak 
a síráshoz, együtt izgulnak és ujjon-
ganak az éppen aktuális állapotom-
nak megfelelően. Akik szeretnek és el-
fogadnak olyannak, amilyen vagyok. 

A macskám például akkor is úgy néz-
ne rám, mint egy istennőre, ha mackónad-
rág és kinyúlt póló helyett Gucci kosztüm-
ben szolgálnám föl neki a vacsorát... És vél-
hetően így van ezzel az összes családom ösz-
szes tagja...”
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Még

Ígéret földje

Közelkép

Kovács Z suzsanna Drölma versei

Ígéret földje:
Ígéret eleje
Ígéret közepe
Ígéret vége 
Ígéret még
Ígéret most
Ígéret örökre

Jó reggelt minden ébredésnek,
a távoli szenvedésnek
Jó reggelt minden mosolynak,
a szelíden ringó OM-nak
Jó reggelt minden szeretőnek,
a változó valóság teremtőnek.

Belső béke:
Egymásra hangolva játszik a zenekar:
Egy kék szirmú virág kellős közepén.
Egy kerek erdő szélfútta szegletén.
Egy varázstó hullámzó belsején.
Egy virágzó rét pipacsos peremén.
A szívem lüktető érzetén.

Belső béke
Kinyílt a szemem
Titkokat látok
Hallgatok
Lélekzem
Még várok
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Lílávadzsra dr. Pressing Lajos:
Búcsú Dobosy Ildikótól

Fájdalommal tudatjuk
 minden kedves hívünkkel és barátunkkal, 
hogy szeretett testvérünk, Dobosy Ildikó

2015 február 22-én, 74. életévében 
keresztülment a nagy átváltozáson.

Ildikó 1941. augusztus 2-án született 
Budapesten, villamosmérnök apa és varró-
nő anya gyermekeként. A Trefort Ágoston 
Gimnáziumban érettségizett, majd tanul-
mányait az ELTE magyar-történelem szakán 
folytatta. Hivatásául a pedagógus pályát vá-
lasztotta. Élete során számos iskolában taní-
tott, köztük a csepeli Mátyás Király Általá-
nos Iskolában, a Gombos téri Általános Isko-
lában, a Hermina úti Liszt Ferenc Általános 
Iskolában, a LIA iskolában.

A buddhista tanokkal az 1980-as évek 
elején kezdett el foglalkozni. Ebben az idő-
ben Horváth József lakásán gyűltek össze 
a Buddha-Dharma iránt érdeklődő embe-
rek, itt ismerte meg Ildikó a magyarorszá-
gi buddhizmus meghatározó egyéniségeit. 
Rendszeresen látogatta a buddhista találko-
zókat és elvonulásokat, és a rendszerváltás 
után megalakult különböző buddhista kö-
zösségekkel szoros kapcsolatot tartott fenn. 
1985 júliusában részt vett a Svájcban meg-
rendezett Kálacsakra-beavatáson, ahol a Da-
lai Láma Őszentségével is sikerült személye-
sen találkoznia. A 2000-es évek közepétől 
szorosabbra fűzte kapcsolatát a Buddhista 
Misszióval. 2008-ban csatlakozott az újon-
nan alakult Karuna Segítő Szolgálathoz, 
melynek egyik oszlopos tagjává vált.

Ildikót széles érdeklődési kör jelle-
mezte: a különféle vallások, az irodalom 
és a történelem elmélyült és életen át tartó 
tanulmányozása mellett tagja volt több kó-
rusnak, elvégzett egy katolikus hitoktatói 
tanfolyamot, és megtanult vitorlázórepü-

lőt vezetni. Nyitott szelleme elmélyültség-
gel és önmagával szemben támasztott ma-
gas igényszinttel társult. A nagy vallási ta-
nítások közös lényege, az emberség és az 
együttérző szeretet számára nem pusztán 
filozófia volt, hanem életét ezek megvaló-
sításának szentelte. Kifogyhatatlan tetterő 
és segítőkészség jellemezte, s élete közép-
pontjában embertársai, különösen tanítvá-
nyai odaadó szolgálata állt. Anélkül, hogy 
formális fogadalmakat tett volna, ő maga 
volt a bódhiszattva-eszmény megtestesü-
lése. A töretlen derű, belső béke és tartás, 
mellyel hosszas és gyötrelmes betegségeit 
viselte, mindnyájunk számára meggyőző és 
reményt adó példája a tudatos eszmélés ere-
jének.

Dobosy Ildikót két gyermeke és öt 
unokája mellett számtalan fogadott és ke-
resztgyermeke, valamint tanítványainak és 
barátainak népes serege gyászolja.

Kívánjuk, 
hogy útja vezessen boldog jövő felé!
Hozzon elmúlt élete jó gyümölcsöt!
Bárcsak embernek születne ismét, 

maga s minden lény javára!
Bárcsak újra találkozna a Dharmával, 

s képes lenne folytatni 
a bódhiszattvák útját sok lénynek javára!

Együttérzésből a világ iránt,
istenek, emberek és állatok üdvére, javára!

SZARVA MANGALAM
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LÓ Latrok között
Kálvária - John Michael McDonagh filmje

Van egy koporsó formájú hegy Nyugat-Írországban, a Ben Bulben. 
Itt járja meg golgotáját egy pap, egy volt alkoholista, ártatlan ember.

Ez a vidék nem sokat változhatott a kora középkor óta. Akkoriban virágzott az ír 
szerzetesség, és ennek illata szétterjedt egész Európában. Az inkább aszkétikus utat járó, 
Rómától távolságot tartó egyház fénye beragyogott a lelkekbe, megtérítve a sziget lakossá-
gát, majd továbbáradt és átsugárzott a kontinensre is, olyan szellemi központokat hozva 
létre, mint Iona vagy Szent Gallen. Később az ír egyház is behódolt a Vatikánnak, és eu-
rópai szerepe is jócskán lecsökkent, de a papság befolyása az országban óriási volt. Való-
színűleg nagy szerepe volt ebben annak, hogy a több évszázados angol elnyomás alatt a 
hit adott vigaszt, illetve, hogy az erős katolikus azonosságtudat a protestáns angolokkal 
szemben mintegy a passzív ellenállást és az önmeghatározást jelentette. A XX. század vé-
gén azonban, a politikai légkör enyhülésén és a vallástól, a szellemi dolgoktól való általá-
nos elforduláson kívül, olyan ütést kapott ez a rendszer, ami padlóra vitte: kiderültek a 
gyermekbántalmazási és a fiatal anyákat terrorizáló visszaélései. A (sokszor erőszak miatt) 
megesett lányanyákat az úgynevezett Magdolna-mosodákba kényszerítették, ahol a legke-
vesebb volt, hogy ingyen dolgoztatták és megalázták őket. Ezt a témát a köztudat – többek 
között – a Magdolna nővérek és a Philomena című alkotásokkal próbálja feldolgozni. És 
most itt egy újabb film, az egyik McDonagh testvér műve, ami a gyerekek ellen elkövetett 
bűnökről szól. De nem csak erről. A Kálváriát az teszi naggyá, hogy az ír egyház tekinte-
tében is végigveszi az évszázadok alatt elkövetett hibákat, az elkorcsosulás fajtáit, de még 
ezen is jócskán túlmutat akkor, amikor egy kisváros lakosain és egy vidéki pap személyén 
keresztül általános szenvedéstörténetet, emberi megváltás-utat mutat meg. A Kálvária nem 
könnyű film, sem érzelmileg, sem intellektuálisan, de éppen azáltal válik jelentőségteljes-
sé és számunkra is fontossá, hogy a legkisebbtől, az egyedi sajátosságoktól képes eljutni az 
egyetemes emberi történetig.

Jézus kálváriája a halálos ítélettel kezdődik, és nincs ez másként a film főhősével sem. 
Gyónás közben jelenti be neki a városka egyik lakója, hogy hétéves korától öt éven keresz-
tül zaklatta egy pap, ezért, és mivel az már meghalt, és amúgy sem lenne túl érdekes egy 
bűnös emberen torolni meg a tetteit, őt, az ártatlan embert, a jó papot fogja megölni. James 
atya hét napot kap arra, hogy felkészüljön és elrendezze a dolgait. E hét nap története a 
film, ez az az időszak, amikor a pap ugyanúgy ellátja teendőit, mi pedig megismerkedünk a 

Dignága Erdélyi Zsolt
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hely lakóival, akiknek legszembeszökőbb tulajdonságuk, hogy az életük szétesett, és hogy 
bár a templomba még eljárnak, a vallás már semmit sem jelent számukra. Egymás eszköz-
ként használatát, cinizmust, érzéketlenséget és céltalanságot látunk, a pap pedig legfeljebb 
beszélgetőpartner, de sokszor inkább csak csipkelődések céltáblája. Még a köteles tisztelet 
is teljesen felbomlóban, sőt, mivel ő az egyházat képviseli, a pénzemberből gúnyos utaláso-
kat, a lányos apából ijedtséget és dühöt vált ki. James atya egyre elkeseredettebben szem-
besül ezekkel a jelenségekkel, miközben saját múltjával is szembe kell néznie, mikor lánya 
megérkezik, mindkét csuklóján kötéssel.

A megismert sorsokon keresztül mindig feltárul egy újabb, valamiképp félresiklott 
emberi jellemvonás, és minden egyes nap új kérdéseket, kihívásokat hoz a pap számára, 
aki, mert nyitott erre, el is szenvedi ezeket. A francia pár tragédiája, akik egy részeg társa-
ság miatt karamboloznak, kinyitja, nagyobb távlatokba helyezi a mondanivalót, elmélyíti 
az önvizsgálatot. Itt már a hit kérdése merül föl, az, hogy sokak számára az igazságtalan 
haláleset hitbeli megingást, vagy egyenesen a vallásos út elhagyását jelentheti, mert „...mi 
a hit? A legtöbb embernél csak félelem a haláltól. Nem több. És ha csak ennyi, akkor könnyű el-
veszíteni.”

A felvillantott életutak olykor brutálisak, sokkolóak, ijesztőek vagy épp kiábrándí-
tóak, de még ebben a töménységben sem tűnik a film életszerűtlennek vagy túlzónak. A 
pap sorsa pedig követi ezt az alászállást: egyre több és durvább elutasítással találkozik, a 
templomot felgyújtják, kutyáját megölik. A paptárs hiteltelensége és megfutamodása, és az 
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egyházi elöljáró könyvidézeteken alapuló semmitmondása világosan jelzi, hogy megoldás 
kívülről, még az egyház részéről sem fog érkezni. Hiába mondja, hogy a templom nem az 
övé, hanem a miénk, az egyik szereplő által főbajként megfogalmazott elkülönülés mértéke 
már nem teszi lehetővé ennek átérzését, ennek hiányában pedig csak a hibáztatás marad. 
Az emberek azt teszik az egyházzal és annak képviselőivel kapcsolatban, amit azok tettek 
velük: általánosítanak és megítélnek.

James atya egyáltalán nem egy begyepesedett vidéki kispap, sőt, az egyik lakó sze-
rint túl okos hozzájuk. Művelt, sokat látott és tapasztalt, mély érzésű ember, aki a hivatá-
sát nem kötelességszerűen, hanem hittel és alázattal végzi. Ugyanígy nem lehet butasággal 
vagy tájékozatlansággal vádolni az ott élőket sem, és bár Nyugat-Írország Európa legszéle, 
ahonnan már csak a lábunkat lógathatjuk a semmibe, végig érezzük, tudjuk, hogy a prob-
lémák nem a zord tájból vagy a vidéki provincializmusból fakadnak, inkább a tragikum 
egy újabb szála az is, hogy már a kisközösségekben és a kék ég alatt sem emberi az élet. A 
táj pedig sivárságában is gyönyörű és emelkedett, ugyanakkor drámai. Itt nem a vasbeton 
jeleníti meg az egymástól való eltávolodást, elzárkózást, hanem a nyílt tér és a tenger éb-
resztenek rá arra, hogy lehetne másképp – de nem megy. „Mit akar kezdeni az életével?” – 
kérdezi az egyik ott élőt, mire a válasz: „Semmit.” Majd jön az idézet a mezők liliomairól, a 
kifacsart megokolás – erre még jók a hittanon tanultak.

A pap pedig, Jézus nyomában, megbotlik és elesik: whiskey-t rendel, lövöldözik és 
verekedik. Nem fogadja el azt, hogy lejárt az ideje, szerinte az sosem jár le. Ezt a csapos ar-
roganciaként értelmezi, pedig James atyából a hivatástudat, a hit legmélye beszél. De ezt 
már nem értik. Talán előtte sem teljesen világos még, csak érzi, hogy ez az igazság. Ugyanis 
ezen a siralmas, kilátástalannak tűnő úton is feltűnik valami, ami táplálhatja ezt az érzést: 
a pap beszélgetése lányával, melynek során tisztázzák érzéseiket és ki tudják mondani sé-
relmeiket, de egymás iránti szeretetüket is, és a városka lakóinak jelzései, hogy mégiscsak 
szükség volna, van rá. Hogy meghallgatásra, biztatásra, iránymutatásra vágynak. Hogy, 
ha eltemetve is, de ott él bennük az igény az emberi érzésekre, az elkülönüléssel szemben 
az egymás iránti megnyílásra, és az értelmes életre.

Ekkor hall egy történetet a helység orvosától egy három éves kisbetegről, aki műhiba 
folytán megsüketül, megnémul, vakká és bénává válik. Mit érezhet ez a gyermek, amikor 
felébred, micsoda rettegést! Hogy várhatja a szüleit a sötétben remegve, hogy jöjjenek és 
felkapcsolják a lámpát – hogy megmentsék! A kétségbeesés és a magárahagyatottság képei 
a jézusi felkiáltásra rímelnek: „Miért hagytál el engem?!”

Miért nem szökik el a beígért gyilkosság elől? A hatodik napon James atya összecso-
magol és elindul Dublinba, de csak a reptérig jut, ahol a francia pár túlélő tagjával talál-
kozik. Beszélgetnek, és a lány azt mondja neki: „Néha úgy érzem, nem tudom folytatni. De... 
Úgyis fogom.” És éppen ennyi kellett: az atya megfordul és a hetedik nap reggelén újra az 
ágyában ébred. Ima, telefon a lányával, kölcsönös megbocsátás, majd lemegy a megjelölt 
helyre, a tengerpartra.

☸  ☸  ☸
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Hol volt, hol nem volt, a Kerek Erdő kellős közepén, kis tisztáson állt egy 
hatalmas tölgyfa. Annak az odvában lakott Csillamilla, a kis tündér. 

Csillamilla nem vekkerre szokott ébredni, mint a legtöbb fölnőtt. 
Rendszerint az ablakán bekukucskáló Napocska csiklandozta meg az orra 
hegyét, s ő ettől mindig jókedvűen ébredt. Ám egy reggel még a Nap is a 
dunyhája alatt szunyókált, amikor Csillamilla kopogást hallott az ajtaján.

„Biztos csak a makkok potyognak lefelé és azok kopognak” – gondolta 
félálomban. Ez viszont már csak azért is furcsa lett volna, mert épp csak véget 
ért a tavasz, és ilyenkor a makkokat legfeljebb a képzeletében potyogtathatja 
bármilyen tölgy, ha akarja. Mindenesetre Csillamilla magára húzta a 
takaróját, és minden igyekezetével próbált álomba merülni. Igen ám, de ha 
valaki, akiről meglehetős bizonyossággal állítható, hogy nem tölgymakk, 
egyszer már kopogott, vélhetően újra kopogni fog. Így bármennyire próbált, 
nem tudott elaludni, hanem várta a kopogás folytatását. És bizony, az nem is 
maradt el: kopp, kopp, kopp. 

Csillamilla kidörgölte a szeméből az álomport, belebújt a bojtos mamuszába 
és az ajtóhoz csoszogott. Az ajtó előtt Süni állt, kissé megilletődötten, mint aki 
pontosan tudja, hogy nem a legmegfelelőbb pillanatban állított be valakihez. 

– Kedves Csillamilla, épp az almafa alatt sétálgattam ... éjjel, amikor 
megpillantottam egy gyönyörű almát. Talán a szél fújta le. Hát gondoltam 
magamban: „Oszkár, vidd ezt az almát Csillamillának, aki biztosan örülni fog 
neki”. És elhoztam. 
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Süni elővette a hatalmas, illatos, piros almát, amivel ki tudja hogyan 
küzdötte fel magát Csillamilla ajtajáig, és átnyújtotta a kis tündérnek, aki 
még mindig azt hitte, álmodik. 

– Köszönöm! Nagyon kedves tőled.
– Igazán semmiség – válaszolta Süni, és valahogyan lebotorkált a fa 

tövébe. 
Csillamilla lakását egészen betöltötte a finom almaillat. Bár azonnal 

elhatározta, mit fog vele kezdeni, az álmosság visszahúzta még az ágyikójába. 
Amikor aztán a Nap szokás szerint megcsiklandozta az orra hegyét, 

felpattant és nekilátott az almás rétes elkészítésének. Maga gyúrta, nyújtotta 
a tésztát. Az alma héját úgy vágta le, hogy az egyben maradt. Csillamilla 
leengedte az almahéj-szalagot az ablakából egészen a fa tövéig. A végére 
ráharapott, és fogadott magával, hogy fel tudja-e húzni az egészet azzal, hogy 
bekebelezi. Természetesen megnyerte a fogadást. Duplájára dagadt az arca a 
rengeteg almahéjtól, de sikerült. 

Hamarosan almás rétes illata szállt az ablakából. És ha elindult kifelé az 
ablakon, akkor azt bizony az erdő összes állata megorrontotta. 

Ripp-ropp – ropogott a rétes, ahogy Csillamilla levágta az első szeletet. 
Hmmmm. Ez nagyszerű! – a kis tündér akkorát nyelt, hogyha véletlenül 

a szájába került volna a nagymamájától örökölt kanapé, akkor bizony az is 
lecsusszant volna a gyomrába. Csillamilla kezébe fogta a szelet rétest, lassan 
a szájához emelte, amikor: kopp, kopp, kopp – kopogás hallatszott az ajtón. 
Csillamilla egy pillanatig tétovázott. Nem tudott dönteni a rétes és az ajtó 
között, aztán nagyot sóhajtott, letette a rétest, és elindult megnézni, ki 
kopogtat. Kinyitotta az ajtót, de ahogy kikukkantott, nem látott senkit. Ám 
ekkor megszólalt egy hang a feje fölött:

 – Huhu, Csillamilla, hogy vagy? Úgy értem, csak nem rétest sütöttél?
Bam Bagoly volt, aki az ajtó fölötti ágról meglehetősen furcsán, fejjel 

lefelé lógva kandikált befelé. Akkorára nyitotta a szemét, hogy ebben a 
pózban az ember könnyen összetéveszthette egy megrémült makákóval, aki 
denevérnek képzeli magát. 

– Bagoly, mi történt, elvesztetted az egyensúlyod? 
– Huhuhu, igen. Azt hiszem, éppen az igazak álmát aludtam itt az ágon, 
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amikor megcsapta az orromat valami illatfelhő. Úgy megcsapta, hogy szinte 
leszédültem a magasból, mint egy zsák makk. Jut eszembe, van még a 
rétesből?

– Ja, a rétesből... persze. – Csillamilla kihozta a levágott szeletet, 
és odaadta a még mindig fejjel lefelé lógó Bagolynak, aki villámgyorsan 
bekebelezte.

– Huhuhú. Ez nagyon finom! Köszönöm! – mondta és lábával elengedte 
az ágat, amitől persze azonnal zuhanórepülésbe ment át. Csillamilla azonban 
nem aggódott, mert már ismerte Bagolyt. Tudta, hogy az utolsó pillanatban 
majd kitárja a szárnyait és a fűszálakat súrolva suhan a földközelben. Ekkor 
azonban tompa puffanást hallott, amit némi nyammogással kísért 
jajgatás követett. „Egyszer még komolyan bajba kerül a pocakja 
miatt” – gondolta Csillamilla megnyugodva. Becsukta az ajtót, 
visszacsoszogott a tepsihez, és újra kezébe vette az ínycsiklandó rétest. 
Ekkor az ajtó felől ismét megszólalt a kopp, kopp, kopp. Csillamilla 
ismét tétovázott egy pillanatig, aztán letette a szeletet, és az ajtóhoz indult. 
Mókus állt az ajtó előtt. Azazhogy pattogott, mint egy gumilabda, s közben 
akkorákat szuszogott, hogy Csillamilla azt hitte, Mókus be akarja szippantani 
a nagy tölgy lombkoronáját. Pittegés-pattogás közben Mókus egyre csak 
kukucskált befelé Csillamilla konyhája felé. 

– Mi újság Mókus? Mi szél hozott?
– Szél? Hehe. Nem szél. Hohó! A szél az illatot hozta. Felém. Én 

csak követtem. Ha jó a megérzésem, almás rétest sütöttél. Ugye? Ugye? 
Ugye? – Mókus olyan izgatott lett, hogy a tündér komolyan aggódni 
kezdett, nehogy szívrohamot kapjon. 

– Ja, persze, a rétes. Tudom, hogy 
szereted. Várj, hozok neked. 

Mókus megmerevedett. 
A szemei kigúvadtak, 
ahogy Csillamilla eltűnt 
a konyha felé, és csak 
akkor mozdult meg 
ismét, amikor a kis tündér 
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elhúzta az orra előtt a szelet rétest. Ekkor Mókus a másodperc törtrésze alatt 
megragadta a süteményt, és olyan sebességgel iramodott el, hogy Csillamilla 
csak a hangját hallotta távolodni:

– Kösziiiii!
Csillamilla mosolyogva csukta be az ajtót. Felemelte a rétesét, de még 

mielőtt beleharaphatott volna, ismét kopogást hallott: kopp, kopp, kopp. 
Letette a rétest, nagyot sóhajtott, és kinyitotta az ajtót. Zalán, a Vaddisznó 
hatalmas feje kandikált be a kis házikó ajtaján. 

– Zsia Dzsillamilla! Van még rétezsed? – Zalán kicsit beszédhibás volt 
ugyanis.

– Zalán, hát te hogy jöttél fel ide a magasba? – Csillamilla teljesen 
elképedt.

– Hát nem volt eddzserű, de mondd, van még rétezsed?
Csillamilla hozott neki egy nagy darabot, amit Zalán hatalmas 

orrlyukaival magához szippantott, a nyelvét kinyújtotta, majd a szívás 
erősségét csökkentette. A süti a nyelvére pottyant, onnan pedig eltűnt a 
hatalmas torkában. 

– Van még? – Mondta Zalán kissé szégyenkezve.
Csillamilla hozott neki egy újabb adagot, amivel ugyanilyen módon bánt 

el a vaddisznó. 
– Közsönöm zsépeeeeeen! – Zalán a fa a tövében landolt, Bam Bagoly 

mellett, aki még mindig a sütijét nyammogta. Rosszalló pillantást vetett 
Zalánra, aki zavarában futásnak eredt, csak éppen elvétette az irányt és fejjel 
a fának ütközött. A bagoly ingatta a fejét. 
Csillamilla hasát fogta a nevetéstől odafenn, 
aztán becsukta az ajtót. Gyorsan a rétes 
maradványaihoz sietett. Egyetlen szeletke 
maradt, s azt hamm, bekapta. Most már 
hiába kopognál, mind elfogyott.

☸  ☸  ☸

Mese és illusztrációk: Hargitai Gábor
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Az Igazság olyan mint ...

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

a humorérzék 
egy szempillantás alatt feloldja.” 

(Csögyam Trungpa)

A zen mester haldokolt a kolostorban. 
Az ágya köré gyűltek a szerzetesek és mi-
közben virrasztottak mellette, abban re-
ménykedtek, hogy még utolsó szavaival va-
lami mély bölcsességet közöl velük.

Egyre türelmetlenebbek lettek, míg 
a rangidős szerzetes a mester fölé hajolva 
megkérdezte, hátha távozóban még volna 
valami belátása, amit esetleg közölne a szer-
zetesekkel.

A mester fáradt hangon suttogta:  
„Mondd meg nekik, hogy az Igazság olyan, 
mint egy folyó.”

Az rangidős szerzetes továbbította az 
üzenetet a körben mellette álló szerzetes-
nek, aki átadta a következőnek, és így to-
vább. 

Az utolsó szerzetes – a legfiatalabb – 

így szólt hökkenten: „Mit jelent az, hogy az 
Igazság olyan, mint egy folyó?”

A rangidős szerzetes közölte a mester-
rel a kérdést, mire az öreg zen mester felsó-
hajtott: „Nos, akkor az Igazság nem olyan 
mint egy folyó.”

Te is?

Két szerzetes beszélget:
– Te is arra nem gondolsz, amire én nem 
gondolok?

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

Noha ez itt 
a saját alkotásom

egyáltalán nem érint 
az elmúlása

nagyon bírom, amikor bódhi azt mondja, "aaááááá!”

Elengedés
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Nyári meditatív elvonulások
      a Buddhista Misszióban

Mahámudrá elvonulás 
Ven. Vadzsramálával
augusztus 2-9 (vasárnaptól vasárnapig)

Álomjóga elvonulás 
Ven. Lílávadzsrával
augusztus 9-16 (vasárnaptól vasárnapig)

Helyszín: Három Kincs Völgye Taoista Központ
    (Bátonyterenye, Bükkvölgyi major 1., www.haromkincsvolgye.hu)

Bővebb infó: www.buddhizmus.hu


