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A Dalai Láma az olvasókhoz 
 

Nagy örömömre szolgál, hogy Tyabdzse Khjence Dordzse Csang, 
Dza Patrul Rinpocse mélységes jelentőségű szóbeli tanítása The 
heart treasure of the enlightened ones címmel megjelent. 
Tyabdzse Khjence Dordzse Csang a Régi Hagyomány iskolájának 
vezetője. 

Dza Patrul Rínpocse, Dzsigme Csötyi Vangpo hatalmas bódhi 
szattva volt, aki a közelmúltban Tibet Havas Földjén jelent meg. E 
nagyszerű, kiváló és tanult gyakorlótól származik ez a szöveg is, 
amely „A tanítás, amely a kezdetén, a közepén és a végén egyaránt 
tökéletes - a szemlélet, a meditáció és a cselekvés szent 
gyakorlatának szívbéli kincse azok számára, akik a 
megszabadulásra vágynak" címmel is ismert Magában foglalja az 
összes lényegi útmu- tatást, s mélységes jelentőségénél, valamint 
csodaszép nyelvezeté- nél fogva valóban olyan, mint a halottakat 
életre keltő elixír. 

Fohászkodom azért, hogy e tanítás és a hozzá kapcsolódó ma- 
gyarázatok megjelentetése révén a keleti és a nyugati emberek 
egyaránt képesek legyenek a szeretet és együttérzés 
felülmúlhatatlan boldogságában megtalálni a tudat békéjét. 

 
 

A DALAI LÁMA 
1991. február 8. 



10  

 
 
 

Az angol fordítók előszava 
 

Ebben a könyvben a tizenkilencedik és a huszadik század két nagy 
mestere a buddhizmus ösvényének teljes egészével ismerteti meg az 
olvasókat - az első ösztönzéstől kezdve egészen a fogalmi tudat 
határain túli, abszolút igazság közvetlen megtapasztalásáig. 

Az eredeti szöveg egy nyolcvankét versszakból álló vers, amelyet 
Patrul Rinpocse, korának egyik legkiválóbb buddhista tanítója írt a 
tizenkilencedik században. Patrul Rinpocse a tanítások tiszta átadását 
illetően nem ismert megalkuvást, s életmódja teljes összhangban állt 
azzal, amit tanított. Élete nagy részében Kelet-Tibet vidékein 
vándorolt. Hegyi barlangokban vagy fák alatt ütött tanyát, távol a 
vagyon, a rang és az önteltség csapdáitól. Szigorú, majdhogynem 
mogorva ember volt, aki nem tűrte a csalást és a képmutatást. A vele 
való első találkozás minden bizonnyal elbátortalanított néhány 
tanítványt, de akik közelebbről megismerték, azokat kivétel nélkül 
elbűvölte bölcsessége, tudása, humora és őszinte kedvessége. 

Ezt a szöveget egyik közeli tanítványa kérésére írta, miközben a 
kínai-tibeti határ közelében, egy barlangban tartózkodott. A mű 
kezdeti szakaszában elsöprő erejű, szigorú szavakkal jellemzi a 
mindennapi életet olyannyira jellemző csalást és képmutatást. Végül 
arra a következtetésre jut, hogy az egyedüli megoldás a hazugság 
mocsarától, más néven a világi élettől való elfordulás. Ezután röviden 
elmagyarázza a buddhista ösvény főbb gyakorlatait, kezdve a káprázat 
és nem-tudás világa hiányosságainak felismerésével. A következő 
részben  Patrul Rinpocse az előkészítő gyakorlatokat, a kifejlesztés és 
beteljesülés fázisait, majd a Mahamudra és a Dzogcsen (nagy 
tökéletesség) fogalmakon túli meditációját ismer- 
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teti. Végül visszatér a kezdeti témához, s arra ösztönöz minket, hogy 
kritikus szemmel vizsgáljuk meg anyagias törekvéseit, és alaposan 
gondoljuk át, mire szeretnénk fordítani hátralévő éveinket. 

A versek nyelvezete mesteri. Sziporkázó szellemessége, alliterációi 
és hamisítatlan költői géniusza révén a szöveg egy pillanatra sem 
veszíti el tömör és világos stílusát. Minden tőlünk telhetőt megtettünk 
azért, hogy az eredeti szöveg jellegét visszaadjuk, azonban 
stilisztikailag egyetlen fordítás sem lehet tökéletes. (A tibeti nyelvben 
jártas olvasók figyelmébe ajánljuk a könyv végén található, eredeti 
tibeti szöveget.) 

Patrul Rinpocse kitűnő versei azonban nem csupán költői 
műremekek. Az általa írt szövegek célja az, hogy tömör, és 
mindenekelőtt emlékezetes keretet adjanak annak a személyes 
útmutatásokkal gazdagított, hatalmas terjedelmű tapasztalatnak, 
tudásnak és bölcsességnek, ami szóbeli átadás révén szállt alá a 
nemzedékek során mestertől tanítványig, s irányította a gyakorlást, 
valamint a tanító és a tanítvány közötti személyes kapcsolatot. E cél 
érdekében írta Patrul Rinpocse a tanítások lényegét összegző, 
nyolcvankét tömör és megkapóan emlékezetes verset. A szöveget 
részletes szóbeli magyarázat kíséretében adta át tanítványainak. 

Míg a versek nagy része idézetek formájában későbbi szerzők 
műveiben önállóan is megjelent, értéküket önálló egészként, az élő 
szóbeli hagyomány részeként őrzik. Szerencsére Patrul Rinpocse 
tanítványai elődjeikhez hasonló gondossággal gyakorolták, 
valósították meg és adták tovább a hagyomány tanításait. 
Napjainkban, két nemzedékkel később, Dilgo Khjence Rinpocse a 
tapasztalat és a bölcsesség változatlan örökségét adta át nekünk. 

Khjence Rinpocse kommentárja ezért sokkal több az eredeti 
szöveg magyarázó jellegű kibővítésénél, hiszen azokat a tanításokat 
tartalmazza, amelyeket Patrul Rinpocse saját mestereitől és az ő 
mestereiktől, Dzsigme Lingpától, Longcsenpától, valamint a hatalmas 
guruktól, Padmaszambhavától és Vimalamitrától kapott. 

Noha a magyarázatok itt könyv formájában látnak napvilágot, ne 
feledkezzünk meg arról. hogy nem olyan szövegről van szó, amit 
Khjence Rinpocse egy bizonyos idő alatt megírt, majd átgondolt
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kijavított és gondosan megszerkesztett. E könyv lapjain élőben 
elhangzott szavait vetettük papírra, amelyeket szünet vagy 
gondolkodás nélkül mondott el. Aki valaha részt vett Khjence 
Rinpocse tanításain, ismerősnek fogja találni figyelemre méltó 
stílusát. Rinpocse folyamatosan, egyenletes tempóban, erőteljes 
hangsúlyok nélkül beszélt, s csak ritkán pillantott bele az eredeti 
szövegbe. Miközben beszélt, nem tartott szüneteket és egy pillanatra 
sem akadt meg, mintha egy láthatatlan könyvből olvasna. Még a 
leghosszabb és legbonyolultabb mondatai is teljesek és nyelvtani- lag 
hibátlanok voltak. Előadásai során mindig végére ért az adott 
témának, soha nem került időzavarba, s mondandója minden esetben 
pontosan igazodott a hallgatóság befogadási szintjéhez. E különleges 
sokrétűsége nem csupán egy bizonyos iskola tanításaira vonatkozott, 
hiszen akármerre járt, Khjence Rinpocse a különféle 
hagyományvonalakat képviselő kolostorokban is képes volt az adott 
iskola rendszerét követő tanítást adni. 

1991 szeptemberében, miközben ez a fordítás a végéhez köze- 
ledett, Dilgo Khjence Rinpocse nem mindennapi élete befejeződött. 
Nyolcvanegy éves korában távozott el. Idejét élete korai szakaszától 
kezdve a tanulásnak, a gyakorlásnak és a tanításnak szentelte. Bárhol 
is tartózkodott, éjjel-nappal ugyanazzal a szüntelenül áradó 
kedvességgel, humorral, bölcsességgel és méltósággal munkálkodott a 
buddhista tanítások megőrzésén és továbbadásán, amelyeknek 
kétségtelenül egyik legnagyobb jelenkori mestere volt. 
Ifjú korában Khjence Rinpocse Patrul Rinpocséhez hasonló 
módon, hegyekben, valamint kietlen vidékeken élt és gyakorolt. Noha 
élete későbbi szakaszában számos helyen megfordult, egyszerű 
stílusát soha nem veszítette el. E két kiváló mester legfőbb közös 
vonása az életüket és tanításukat jellemző rendíthetetlenség volt. A 
kulturális összefüggéseken túlmutatva, mindketten rendelkeztek azzal 
a képességgel, hogy az embereket életük fontos döntéseinek alapos 
felülvizsgálatára ösztönözzék. Emellett birtokukban volt az a hatalmas 
gyakorlati tapasztalat és bölcsesség is, aminek révén elvezethették 
őket saját útjuk, vagyis a tanítások őszinte gyakorlásának 
megtalálásához. 
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Azok a kérdések, amelyekkel e könyv olvasása során 
szembesülünk, napjainkban éppen olyan aktuálisak, mint valaha. Ezt 
a szöveget maga Khjence Rinpocse választotta ki arra a célra, hogy az 
olvasókat saját életük átgondolására ösztönözze. A könyv emellett 
teljes áttekintést nyújt a buddhista tanítások három nagy osztályának 
szemléletéről és gyakorlatáról. Patrul Rinpocse mindmáig aktuális, 
átható erejű versei, Khjence Rinpocse világos és praktikus 
magyarázatai kíséretében tömör egésszé formálják ezt a - saját 
műfajában szokatlanul egységes - szöveget. 

E két nagy mester kitartásának szelleme azt sugallja, hogy a 
tanításokat száz százalékosan éljük meg, s tegyük a magunkévá, akár 
a belélegzett friss levegőt, a dolgokat pedig saját valójukban 
tapasztaljuk meg. Kiadványunkat annak reményében adjuk közre, 
hogy az olvasók ösztönzést merítenek belőle, és a tanításokat valóban 
a szívükbe zárják. 



 

 



 

A MEGVILÁGOSODÁS 
ÉKKÖVE 
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Bevezetés 
 
 

A tanítások hallgatására és tanulmányozására irányuló 
helyes indíttatás 

A világegyetem számtalan élőlénye közül mindegyik, beleértve a 
legapróbb bogarat is, a boldogságra és a szenvedés elkerülésére 
törekszik. Miközben azonban a boldogság után kutatnak, egyikük sem 
tudja, hogy a boldogság kizárólag a pozitív tettek eredményeképpen 
jöhet létre. Mindent megtesznek, hogy megmeneküljenek a 
szenvedéstől, de fogalmuk sincs arról, hogy a szenvedés valódi okai a 
negatív cselekedetek. Így akaratlanul hátat fordítanak a boldogságnak 
és fejest ugranak a szenvedésbe. 

A negatív tettek feladása nélkül boldogságot remélni olyan, mintha 
tűzbe tartanánk a kezünket, s közben abban reménykednénk, hogy 
nem fog megégni. Természetesen senki sem akar szenvedni, 
megbetegedni, fázni vagy éhezni, de amíg negatív, ártó cselekedeteket 
hajtunk végre, a szenvedés garantált. Ehhez hasonlóan boldogságban 
sem lehet részünk addig, amíg pozitív tettekkel, szavakkal és 
gondolatokkal meg nem teremtjük annak okát. A pozitív, segítő 
szándékú cselekvést nekünk magunknak kell kifejlesztenünk, hiszen 
megvenni vagy ellopni nem lehet, s véletlenszerűen sem fog az 
ölünkbe pottyanni. 

Tetteink során testünket, beszédünket és tudatunkat használjuk. 
Ezek közül a test és a beszéd önmagukban nem képesek a 
cselekedetek végrehajtására. Minden tettünket és szavunkat a tudatunk 
határozza meg. Ha tudatunkat szabadjára engedjük, akkor számtalan 
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negatív tett elkövetésére fog sarkallni bennünket. Ez az oka annak, 
hogy kezdettelen idők óta, életről-életre a szamszárában1     
vándorolunk. 

Számtalan életünk mindegyikében voltak szüleink. Valójában már 
oly sok születés áll mögöttünk, hogy nincs olyan érző lény,2 aki egyik 
vagy másik életünkben ne lett volna az apánk vagy anyánk. Amikor a 
szamszárában vakon és menthetetlenül vándorló lényekre gondolunk, 
akik egyszer mindannyian a szüleink voltak, akaratlanul is óriási 
részvétet érzünk irántuk. Együttérzésünk azonban önmagában még 
nem elegendő: ezek a lények valódi segítségre szorulnak. Amíg 
azonban tudatunkat a ragaszkodás korlátai kötik, addig élelemmel, 
ruhával, pénzzel vagy együttérzésünk kinyilvánításával legfeljebb 
ideiglenes, korlátolt boldogsághoz jut tathatjuk őket. Igazán csak 
akkor tudunk rajtuk segíteni, ha az összes lény1 véglegesen 
megszabadítjuk a szenvedéstől. Ennek egyedüli módja az, hogy a 
dharma tanításait a gyakorlatba ültetjük át. 

Mielőtt e becses tanításokat megkapod, először keltsd fel 
magadban a megfelelő motivációt, ami annyit jelent, hogy ne csupán a 
saját érdekedben tanulj és gyakorolj, hanem elsősorban azért, hogy 
minden egyes lényt megszabadíts a szamszára óceánjából és eljuttass 
a teljes megvilágosodáshoz. Ez a bódhicsitta tág és töké- letes 
szemlélete. A bódhicsitta jelentése: a megvilágosodás szemlélete vagy 
más néven szelleme. A megvilágosodás szellemének két aspektusát 
ismerjük, melyek közül az egyik az összes lényre irányul, a másik 
pedig a bölcsességen alapul. 

Az első aspektus az összes lény felé irányuló, részrehajlástól 
mentes együttérzés, amely nem tesz különbséget barátok és ellenségek 
között. Mindig ebben a szellemben végezzük pozitív cselekedeteinket, 
beleértve egy mécses felajánlását vagy egy mantra elmondását is, 
szívünkben azzal a kívánsággal, hogy tetteink áldásából kivétel nélkül 
minden lény részesüljön. 

Ha valóban az összes lény segítségére szeretnénk lenni, a puszta 
együttérzés nem elegendő. Ezt kiválóan példázza a rokkant édesanya 
története, aki kétségbeesetten és tehetetlenül nézi, ahogy gyermekét 
elsodorja a folyó. Bármennyire is együtt érez gyermeke 
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fájdalmával, puszta együttérzése nem teszi lehetővé, hogy meg 
mentse életét. Valóban meg kell tennünk mindent, ami ahhoz 
szükséges, hogy a lényeket megszabadítsuk a szenvedéstől és 
eljutassunk a megvilágosodáshoz. Ismerjük fel, hogy ritka szerencsés 
helyzetünk révén egy olyan világban születhettünk meg, ahol egy 
buddha megjelent és a dharmát tanította. Ráadásul egy spirituális 
mesterrel is találkoztunk, és tanításokat kaptunk tőle. Most már csak 
rajtunk múlik, hogy kihasználjuk az értékes emberi élet adta 
lehetőségeket és követjük a megszabadulás ösvényét, vagy sem. 

Azt mondják, hogy az emberi élet a megvilágosodáshoz és a 
pokolba zuhanáshoz egyaránt vezethet. Lehetőségünk van a buddha 
állapot elérésére, de arra is, hogy gonosz tetteink eredményeképpen 
halálunk után egyenesen a pokolba jussunk. Minden az indítékunkon 
és az irányvételünkön múlik. A dharma3   tanításainak segítségével 
képesek leszünk rá, hogy különbséget tegyünk hasznos és ártalmas 
között. A tanítások világosan tudatunkra adják, melyek azok a tettek, 
amik a javunkra válnak, s melyek azok, amiket jobb elkerülni. 

Jelenlegi állapotunkban nem rendelkezünk azzal a képességgel, 
hogy másokon segítsünk. Ha azonban minden tettünket az a vágy 
hatja át, hogy enyhítsük a lények szenvedését, akkor állandó törek- 
vésünk végül valóra válik. Az indíték vezérli tetteink erejét, ha 
sonlóan az öntözőcsatornához, ami mindenhová elvezeti a vizet, ahol 
szükség van rá. Minden az indítékainkon múlik. Ha leghőbb vágyunk 
a hosszú és gazdag élet, akkor legjobb esetben is csak ezt nyerjük el, 
ha viszont arra törekszünk, hogy végleg megszabadítsunk minden 
lényt a szamszárából, akkor végül képesek leszünk e nemes szándék 
megvalósítására. Ezért olyan fontos, hogy törekvésünket soha ne 
rendeljük alá alacsonyrendű céloknak. 

Egyszer egy édesanya gyermekével egy kis csónakon próbált 
átkelni egy megáradt, hömpölygő folyón. Mikor félúton jártak, a folyó 
sodra kezdte felborítani a csónakot. Az elkerülhetetlen tragédiát látva 
az édesanya így fohászkodott magában: ,,Bárcsak a gyermekem 
megmenekülne!" A gyermek eközben a következőket gondolta: 
,,Bárcsak az édesanyám megmenekülne!" Habár a csónak 
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elsüllyedt és mindketten belefulladtak a folyóba, kívánságuk ereje és 
tisztasága révén egy Buddha-mezőn4   születtek újra. 

A bódhicsitta másik aspektusa a bölcsességre, vagyis az üresség 
felismerésére helyezi a hangsúlyt. Ennek szintén az összes lény 
érdekében történő megvilágosodás a célja. A két bódhicsitta - tehát az 
együttérzés ügyes módszerei és az üresség bölcsessége - soha nem 
különülhet el egymástól. Olyanok, mint egy madár két szárnya: a 
repüléshez mindkettőre szükség van. Önmagában sem az együttérzés, 
sem az üresség felismerése nem vezethet el a meg- világosodáshoz. 

Ha valamilyen hétköznapi indítékkal hajtunk végre egy erényes 
tettet, az minden bizonnyal eredményez némi boldogságot, de ez 
csupán ideiglenes. Hamarosan tovatűnik, s mi tehetetlenül tovább 
vándorlunk a szamszárában. Ha azonban minden tettünket, szavunkat 
és gondolatunkat a bódhicsitta szelleme hatja át, akkor boldogságunk 
egyre gyarapodni fog, és soha nem hagy alább. A bódhicsitta 
ösztönözte cselekedetek gyümölcseit soha nem pusztíthatja el a harag 
vagy más negatív érzelmek, a kevésbé nemes indítékkal végzett 
pozitív tettek eredményeit viszont igen. 

Bármit is tegyünk, a legfontosabb az, hogy milyen tudattal 
cselekszünk. Ezért hangsúlyozzák a buddhista tanítások a tudat 
képzését. A tudat az uralkodó, a test és a beszéd pedig az alattvalók, 
akik engedelmeskednek neki. A hit és a kétely, valamint a szeretet és 
a gyűlölet egyaránt a tudatból fakadnak. 

Vizsgáljuk meg benső indítékainkat, mert ezek határozzák meg 
tetteink pozitív vagy negatív természetét. A tudat egy áttetsző 
kristályhoz hasonlít, ami átveszi annak az anyagnak a színét, amire 
ráhelyezzük: sárga anyagon sárga lesz, kék anyagon pedig kék. A 
tudat színét is a hozzáállásunk adja meg. A külső látszattól 
függetlenül, ez határozza meg tetteink valódi természetét. A tudat 
természete nem távoli és megismerhetetlen, hiszen mindig jelen van. 
Mégis, amikor a tudat természetét vizsgáljuk, nem találjuk vörösnek, 
sárgának, kéknek, fehérnek vagy zöldnek. Nem szögletes, nem kerek, 
nem madárformájú, és alakja egy majomhoz sem hasonlatos. A tudat 
nem más, mint ami a számtalan gondolatot létrehozza 
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és emlékezik rájuk. Ha a gondolatok folyama pozitív, az azt jelenti, 
hogy megszelídítettük: a tudatot, ha pedig negatív, akkor ez még 
nem történt meg. 

A megszelídített, pozitív irányultságú tudat kiművelése kitartást 
igényel. Soha ne essünk a következő téves gondolatmenet 
csapdájába: ,,Buddha elérte a teljes megvilágosodást, Csenrézi5   
pedig maga az együttérzés megtestesülése, ám hogyan segíthetne 
másokon egy olyan hétköznapi ember, mint én?" Ne veszítsük el a 
lelkesedésünket, és ne bátortalanodjunk el. Ahogy motivációnk 
szélesedik, a segítő tettekre való képességünk is egyre erősödni fog. 
Jelenleg nem rendelkezünk Csenrézihez hasonló képességekkel, de a 
dharma gyakorlása által kifejleszthetjük ezeket. Ha mindig 
fenntartjuk a mások segítésére irányuló vágyunkat, akkor az ehhez 
szükséges erő automatikusan megjelenik, ahogy a víz zúdul le a 
hegyről. 

Nehézségeink forrása az, hogy nem gondolunk másokra. Minden 
tevékenységünk közben vizsgáljuk meg tudatunkat, hogy lássuk, 
önmagunkért vagy másokért cselekszünk. Így fokozatosan képessé 
válunk arra, hogy tudatunkat minden körülmények között kézben 
tartsuk. A múlt megvalósított mestereit követve egyetlen élet alatt 
elérhetjük a megvilágosodást. A megszelídített tudat olyan, mint a 
csillogó arannyal borított talaj, ami az egész égboltot beragyogja. Ha 
azonban testünk, beszédünk és tudatunk vad, fékezhetetlen 
állapotban van, akkor kevés esélyünk van bármiféle eredményre a 
szellemi ösvényen. Minden pillanatban legyünk gondolataink, 
szavaink és tetteink tudatában. Ha ez a három tényező helytelen 
irányt vesz, akkor hiába tanulmányozzuk és gyakoroljuk a dharmát. 

A szamszára a negatív érzelmek hatása alatt saját szenvedésüket 
állandósító lények állapota. A nirvána a szenvedésen túli, más néven 
buddha-állapot. Ha engedjük, hogy a tudat saját negatív 
elképzeléseit kövesse, akkor az automatikusan a szamszára ösvényé- 
re lép. Most keresztút előtt állunk. Abban a ritka szerencsében van 
részünk, hogy emberként születtünk egy olyan világban, ahol egy 
buddha megjelent és a dharmát tanította. Egy szellemi tanítóval is 
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alkalmunk volt találkozni, aki elmagyarázta nekünk a dharmát. és jó 
tanácsokkal látott el bennünket. Testileg és szellemileg képesek 
vagyunk a tanítások gyakorlására. Most már csak rajtunk múlik,  hogy 
végigjárjuk-e a megszabaduláshoz vezető ösvényt, azzal az 
elhatározással, hogy minden lényt eljuttatunk a teljes megvilágosodás 
állapotába. Vagy inkább még mélyebbre süllyedünk a szam- szára 
útvesztőjébe, amelyből oly nehéz a szabadulás? 

 
Hogyan tanulmányozzuk: ezeket a tanításokat 

 
A dharma tanításai segítségével minden lényt eljuttathatunk a 
tökéletes buddha-állapotba. Amikor ezeket a tanításokat hallgatjuk, 
fontos, hogy mentesek legyünk a tiszta megértést gátló hiányossá- 
goktól: a három hibától, a hat szennyeződéstől és a tanítások meg 
őrzésének öt helytelen módjától.6 Ellenkező esetben csupán az időnket 
vesztegetjük e szöveg olvasásával. Teljes figyelmességünket latba 
vetve összpontosítsunk az itt következő tanításokra, és alkalmazzuk 
hat tökéletességet7. 

 
A tanítások témája 

 
Ez a tanítás a következő néven ismert: Értekezés, melynek eleje, 
közepe és vége egyaránt erényes. Alcíme pedig: A szemlélet, a 
meditáció és a cselekvés gyakorlata, vagyis a megvilágosodottak 
legdrágább kincse. Magát a szöveget Dza Patrul Rinpocse, Orgyen 
Dzsigme Csötyi Vangpo írta, aki a nagy bódhiszattva, Sántidéva 
inkarnációja volt. Patrul Rinpocse életét tökéletes önfegyelem, 
végtelen együttérzés, mélységes tudás és a világi ügyekről való teljes 
lemondás jellemezte. 

A Tripitaka9 magában foglalja mindazokat a mély értelmű 
tanításokat, amelyeket Buddha rendkívüli éleslátása és hatalmas 
együttérzése révén adott.  Ezekhez a tanításokhoz a sásztrákban10 
találhatunk magyarázatokat, amelyek: nem közvetlenül Buddhától, 
hanem a buddhista mesterek nemzedékeitől, a dicső indiai pandi- 
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toktól, valamint a tanult és megvalósítást elért tibeti bölcsektől 
származnak. Ez a szöveg, amelyet Patrul Rinpocse írt, egy ilyen 
sásztra, vagyis magyarázat. 

A különféle buddhista tanítások mindegyike a megszabadulás felé 
vezet. A számtalan különféle tanítás a gyakorlók képességeinek és 
természetének különbségeit tükrözi. A teljes hínajána és mahajána11 

tanítás lényegét magában foglaló szöveget úgy állították össze, hogy 
az emberek rendkívül könnyen megérthessék és elsajátíthassák a 
benne szereplő gyakorlatokat. 

A szöveg a hagyománynak megfelelően három részből áll: 
bevezetés, kifejtés és befejezés. Minden egyes rész egy adott témával 
foglalkozik. A bevezetés e sötét korszak lényeinek eltorzult 
viselkedését és intenzív szenvedését tárgyalja. A kifejtésben 
megismer- kedhetünk a szútrajána és a malitrajána12 szemléletével, 
meditációjával és cselekvési módjával. A befejezés a közönséges, 
világi ügyektől való megszabadulással foglalkozik. 

Az első rész arra ösztönöz bennünket, hogy saját hibáinkon s a 
szamszárikus lét nyomorúságán elmélkedjünk. Ezáltal rádöbbenünk, 
mennyire becsapjuk önmagunkat, s másokat is, az üzleti élet és az 
egyéb önközpontú tevékenységek terén. A vágy és az ellenszenv, a 
barátaink felé irányuló ragaszkodás és az ellenségeink iránti 
rosszakarat béklyójában élünk. Ha belátjuk, mennyire értelmetlenek 
ezek a negatív érzelmek és tettek, automatikusan meg elégeljük őket, 
s erős vágyat fogunk érezni arra, hogy megszabaduljunk tőlük. Az 
eltökélt szabadulási vágy alkotja minden dharmagyakorlás alapját, 
mivel csak akkor érzünk ellenállhatatlan késztetést arra, hogy 
életünket a gyakorlásnak szenteljük, ha világosan látjuk a szamszára 
nyomorúságos természetét. 

A Dharma kerekének első megforgatása alkalmával Buddha azt 
tanította, hogy a szamszára merő szenvedés. Ez a Négy Nemes 
Igazság13 közül az első. Kivétel nélkül minden élőlény a boldogságot 
keresi, azonban nem-tudásuknak köszönhetően tetteikkel pontosan az 
ellenkező eredményt érik el. Nem értik, hogy valódi boldogság csak a 
dharma megvalósításából származhat, s a saját tudatuk által teremtett 
ragaszkodás és ellenszenv csapdájába esnek. A káprázat hálójában 
vergődve szenvedést szenvedésre halmoznak. A   jelenlegi időszakot   
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degenerált   kornak vagy maradék-korszaknak nevezik, mivel a 
távoli múlt aranykorát jellemző kiváló tulajdonságoknak csak 
elenyésző maradéka fedezhető fel benne. Manapság az emberek hátat 
fordítanak Buddha tanításainak, s mindössze néhány kiváló lény él a 
dharma szerint. Mindenki kétségbeesetten szomjazza a boldogságot, 
azonban a napjainkban uralkodó szemlélet és életmód csak egyre több 
szenvedéshez vezet. Az alacsonyabb létállapotokban tapasztalt 
szenvedés olyan erőteljes, hogy minden képzeletünket meghaladja. A 
poklokban a lények kínzó forróságtól vagy fagytól szenvednek, az 
éhes szellemeket pedig számunkra felfoghatatlan éhség és szomjúság 
gyötri. Az állatokat vak ostobaságuknak köszönhetően igába hajtják és 
dolgoztatják, a szabadon élő állatokat pedig örökös félelem kínozza. 
Még ha nem is tudjuk teljes mértékben felfogni, amit ezek a lények 
átélnek, legalább azokat a szenvedéseket gondoljuk át, 
amelyeket tetteink ebben az életünkben eredményeznek. 

Ahogy a nagy kadampa mesterek mondták: ,,A lehető legjobb 
tanítás az, ami fényt vet rejtett hibáinkra." Első lépésként tisztán kell 
látnunk a szamszára nyomorúságát. Ezután felismerjük saját 
hibáinkat, majd nekifoghatunk a szenvedés okának felkutatásához. A 
szenvedés legfőbb oka a nem-tudás, amit az „én"-be vetett alaptalan 
hit táplál. Ahogy a dicső Csandrakírti mondta: 

 
Először létrehozzuk az „én"-t, s ragaszkodunk az egóhoz. 
Létrehozzuk az „enyém" fogalmát, s ragaszkodunk az anyagi 

világhoz. 
Menthetetlenül vándorolunk körbe, mint a vízimalomban a víz. 
Hódolatomat ajánlom a minden lényre kiterjedő együttérzésnek. 

 
Az én testem, az én tudatom és az én nevem: e ragaszkodás hatására 
megpróbálunk ellökni magunktól minden kellemetlen jelenséget, a 
kívánatos dolgokat pedig meg akarjuk ragadni. A ragaszkodás 
folyamata maga az ego, vagyis a szenvedés forrása. 
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A szöveg első része elgondolkodtatja az olvasókat hanyatló 
korunk torz viselkedési formáin, mégpedig azzal a céllal, hogy 
tisztán átlássuk a szamszára gyötrelmeit, s a lények szenvedése 
láttán mély szomorúság ébredjen szívünkben. Ennek hatására a 
szenve- dést kiváltó szokásmintáktól és a nemtudástól való 
szabadulásra fogunk törekedni. Önmagában azonban még a 
legerősebb indíttatás sem elegendő. Tudnunk kell, miként 
szabadulhatunk meg a szam- szárából, vagyis el kell sajátítanunk a 
dharma gyakorlásának módját. A második rész elmagyarázza, 
hogyan valósíthatjuk meg a gyakorlatban a dharmát, a szamszára 
káprázatának ellenszerét. Megismerkedünk a Buddha tanításainak 
lényegét magában foglaló mahajána szemléletével, meditációjával 
és cselekvési módjával. Ezeket az utasításokat követve fokozatosan 
megtisztulunk az akadályoktól és a múltbéli negatív tettek karmikus 
eredményeitől, s felszínre törnek a bennünk rejlő megvilágosodott 
tulajdonságok. A szöveg különösen Csenrézinek, az Együttérzés 
Buddhájának meditációs gyakorlatát hangsúlyozza és ismerteti. 

Első lépésként feltétlenül meg kell alapoznunk magunkban a 
helyes szemléletet. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben bizonyossá 
válunk az abszolút igazságot illetően, mely szerint a jelenségvilág 
- noha nyilvánvalóan megjelenik és működik - mégsem rendelkezik 
a végső valóság természetével. A jelenségek megjelennek, mégis 
üresség-természetűek. Ez a szemlélet a mag, amelyből a 
megvilágosodás gyümölcse kifejlődik. A szemlélet 
megalapozásának első lépéseként alaposan meg kell ismernünk az 
erre vonatkozó tanításokat. Azután a szemléletet benső 
tapasztalatainkkal kell ötvöznünk, és ez a gyakorlás, vagyis a 
meditáció folyamata révén történik. A cselekvés arra vonatkozik, 
hogy mindenkor, minden körülmények között fenntartjuk ezt a 
szemléletet. E három tényező, vagyis a szemlélet, a meditáció és a 
cselekvés állandó egyesítése hozza meg a dharma-gyakorlás 
gyümölcsét. Ahogy a mondás tartja: Ahhoz, hogy a tejből vaj 
legyen, először megfelelően ki kell köpülni. 

Mik a gyakorlás gyümölcsei? A kedvesség és az önfegyelem a 
helyes megértést jelzi, a negatív érzelmektől való mentesség pedig 
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a megfelelően gyakorolt meditáció jele. E tulajdonságok, a meg 
szabadulás összes szellemi kvalitásával együtt szilárdan gyökeret 
vernek szívünkben, s tetteink erőfeszítés nélkül tükrözni fogják őket. 
A szemlélet megalapozása egy adott szerszám hasznosságának 
felismeréséhez hasonlít. A meditáció olyan, mint amikor elmegyünk 
megvenni a szükséges szerszámot, és megtanuljuk használni. Miután 
pedig megtanultunk bánni vele, állandóan használjuk 
- ez a cselekvés. A gyümölcs pedig a szerszám segítségével elért 
eredményekhez és a sikeresen elvégzett feladatokhoz hasonlítható. 

A harmadik rész mindennapi életünk vonatkozásában ismerteti 
gyakorlásunk eredményeit. A gyakorlás folytán életünk mentessé 
válik a világi ügyek miatt érzett aggodalomtól, s képessé válunk teljes 
összhangban élni a tanításokkal. Amint a szamszárától való elfordulás 
erőteljes érzése kifejlődik bennünk, eltűnik az a tévhit, mely szerint a 
szamszárából bármi örömünk is származhat. Életünket a dharma 
gyakorlásának szenteljük, s ezáltal egyre szabadabbnak érezzük 
magunkat. Többé már nem vágyakozunk olyan dolgok után, amelyek 
szenvedést szülnek. Csak úgy szabadulhatunk meg, ha tudatunk 
elfordul a világi céloktól, és őszintén eltökéljük, hogy elérjük a 
megszabadulást. 
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Bevezető 
versek 

 
 

Tiszteletnyilvánítás 
 
A szöveg tiszteletnyilvánítással kezdődik: 
 
NAMO LOKÉSVARÁJA 
 

Ez szanszkritul a következőt jelenti: ,,Hódolatomat ajánlom a 
Világegyetem Legfőbb Urának." Az elnevezés a hatalmas Avaloki 
tésvara bódhiszattvára, tibetiül Csenrézire vonatkozik. 

Csenrézi végtelen együttérzése minden lényre kiterjed, 
átlagemberekre, királyokra,  srávakákra,  pratjékabuddhákra és  a  tíz 
szint1 16 összes bódhiszattvájára. Csenrézi a mindent átható buddha-
tudattól elválaszthatatlan, mérhetetlen együttérzés megtestesülése. 
Az együttérzés Buddha tanításaiban központi szerepet kap, mivel ez 
adja a bódhiszattva ösvény hatalmas és mélységes természetét. Az 
együttérzés maga a felébredett tudat. Relatív megnyilvánulásában 
Csenrézi tizedik szinten álló, hatalmas bódhiszattvaként, a buddhák 
fiaként jelenik meg a világegyetemben, hogy a lényeket segítse. 
Abszolút értelemben véve ő a buddhák, buddha-mezők és e kalpa 
(világkorszak) egyetemes uralkodói megnyilvánulásának forrása. 
Ezért nevezik a Világegyetem Legfőbb Urának. Nem egy hétköznapi 
uralkodóról van szó, hanem a Dharma Uráról, a bölcsesség és 
együttérzés buddhájáról, aki tökéletesen megszabadult a szamszára 
három világából, így mentes születéstől, öregségtől, betegségtől és 
haláltól. Hogy a lényeken segítsen, számtalan alakban ölt testet. 
Uralkodóként, hétköznapi emberként vagy állatként 
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egyaránt megjelenhet. Csenrézi a minden lény javát szolgáló 
megszabadulás tökéletes példája. 

Ezért ajánlja hódolatát tiszta odaadással Csenrézinek a szöveg első 
sora. Ezután részletesebb magyarázat következik: 

 

1. Ha neved nektárjának legapróbb csöppje a fülembe hullna,  

Számtalan életen keresztül a Dharma hangját hallanám. 
Nemes Három Drágaság!  
Ragyogó hírneved hozzon áldást és boldogságot a világra! 

 
A szerző a tiszteletnyilvánítást kiterjeszti a Három Drágaságra is: a 

Buddhára, a Dharmára és a Szanghára. A Három Drágaság neve, amit 
bárki könnyűszerrel kiejthet, végtelen áldást hordoz, s képes 
megszabadítani a lényeket a szamszárából. E nevek a halhatatlanság 
nektárjához, az amritához hasonlatosak, amelynek akár egy csöppje is 
enyhíti a szamszára kínjait. A Három Drágaság nevének puszta 
hallása a megszabadulás magját ülteti el szívünkben, s garantálja, 
hogy olyan helyen fogunk újraszületni, ahol tanítják a dharmát, és 
lehetőségünk lesz a megvilágosodás elérésére. 

A Buddha a tanító, a Dharma az ösvény a Szangha pedig a többi 
gyakorló. Abszolút szinten a dharmakája, vagyis a Buddha tudata a 
jelenségeket önmaguk valóságában ismerő mindentudás. A születésen 
és halálon túli szambhógakája szintjén a Buddha beszéde 
folyamatosan a dharmát tanítja. A hozzánk hasonló, hétköznapi 
lények számára is érzékelhető nirmánakája szinten a Buddha teste 
Sákjamuni Buddhaként nyilvánul meg. Az ebben a világkorszakban 
megjelenő ezer Buddha közül ő a negyedik. 

Sziddhárta herceg, a későbbi Sákjamuni Buddha a Sákja 
nemzetségből származó Suddhódana király és Mahámájá királynő 
gyermekeként jött a világra Indiában. Fiatal éveit a hercegi élet 
örömeinek élvezetével töltötte, később azonban lemondott a világi 
dolgokról, és hat esztendőn át aszkétikus gyakorlatokat végzett. Végül 
még az aszkézisről is lemondott, s Vadzsrászanában,18 a bódhi-fa 
tövében ülve elérte a teljes megvilágosodást. Negyven éven keresztül 
tanította a dharmát a lények javáért. Amikor a világ 
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szerencsés karmája elfogyott, Buddha belépett a parinirvána19    

békéjének állapotába. 
Mindentudása révén Buddha látta, mennyire különböző az 

emberek természete és beállítottsága. Hogy minden egyes lénynek 
lehetőséget adjon a megvilágosodás elérésére, nyolcvannégyezer 
tanítást adott a dharmáról. Ezek a tanítások alkotják a második 
Drágaságot. 

Buddha három ízben forgatta meg a dharma kerekét, vagyis a 
tanítások három osztályát adta át tanítványainak. Első alkalommal a 
Négy Nemes igazságot tanította Váránászíban (Benáresz). Ez a tanítás 
a hínajána és a mahajána iskolákban egyaránt közismert. Másodszor 
az abszolút igazság természetéről szóló tanításokat nyilatkoztatta ki 
Rádzsagrihánál, vagyis a Keselyű-hegyen. Ezek a tanítások, 
amelyeket a Pradzsnyápáramita Szútra százezer verse foglal 
magában, a jelenségek benne rejlő tulajdonságok nélküli, fogalmi 
kategóriákat meghaladó természetét írják le. A dharma kerekének 
harmadszori megforgatása különböző időpontokban és különféle 
helyeken történt. Buddha ekkor ismertette a vadzsrajána, más néven a 
gyémánt jármű tanításait. 

A dharmát két részre oszthatjuk: az átadás dharrnája és a 
megvalósítás dharmája. Az átadás dharmája Buddha tanításait jelöli, 
amelyeket a Tripitaka, vagyis a Vinája, a Szútrák és az Abhidharma 
foglal magában. A megvalósítás dharmája a tanítások gyakorlását és 
megvalósítását jelenti, ami önfegyelem, meditáció és bölcsesség útján 
jön létre. 

A harmadik Drágaság a Szangha. A szanghát tibeti nyelven 
gendünnek nevezik, ami szó szerint „erényes közösség"-et jelent. A 
hagyomány a bódhiszattvákat nevezi mahajána szanghának, a 
srávakákat és pratjékabuddhákat pedig hínajána szanghának. 
Általános értelemben véve minden olyan lény a szanghához tartozik, 
aki a dharmát hallgatja és meditál rajta. 

A Három Drágaság a dharma-gyakorlás legvégső menedéke és 
alapköve. Ha hódolatunkat ajánljuk a Három Drágaságnak, azzal 
egyszerre az összes tanító, buddha és bódhiszattva előtt fejezzük ki 
tiszteletünket. 
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Ami a szerzőt a mű megírására ösztönözte 
 

Patrul Rinpocse a Három Drágaságot tekintette mesterének, így 
tudatát teljes mértékben áthatotta a dharma, életét pedig tökéletes 
tisztaság jellemezte, ezért tanításai tiszták és hitelesek. E szöveget 
nagyképűségtől és büszkeségtől mentes együttérzése hatására állította 
össze. Alázatosságában mégis így ír: 

 
2. Mint az őszi datolyaszilvák, 

Melyek érettnek tűnnek, de belül még zöldek, 
Én magam is csak a valódi gyakorló utánzata vagyok. Mivel 
tudatom nem vált eggyé a dharmával, Tanításaimnak sem lesz 
sok haszna. 

 
Amikor a nyár őszbe csavarodik, különféle érettségű 

datolyaszilvákat találhatunk. Némelyik érettnek tűnik, de belül még 
zöld. Ez azokat példázza, akik a kitűnő dharma-gyakorló pózában 
tetszelegnek, de mivel tudatukat ellepik a negatív gondolatok, 
valójában csak a vagyonszerzés, a szertartások pénzért való 
bemutatása és a hírnév érdekli őket. 

Néhány gyümölccsel pontosan ellenkező a helyzet: kívül zöldek, 
belül viszont érettek. Ez azokra az emberekre hasonlít, akik tudatlan, 
alázatos koldusnak tűnnek, valójában azonban teljesen mentesek a 
szamszárikus érdekektől, hitük szilárd, s valódi meditatív élményekre 
és megvalósításra tettek szert. 

Olyan gyümölcsök is vannak, amelyek kívül és belül egyaránt 
zöldek és éretlenek, mint azok az emberek, akik soha nem 
foglalkoztak a dharmával, nem tudnak róla semmit és nem is hisznek 
benne. 

Végül vannak olyan datolyaszilvák is, amelyek érettnek tűnnek, és 
valóban azok is, mint a hatalmas bódhiszattvák, akik belül teli vannak 
bölcsességgel és együttérzéssel, a külvilág felé pedig a lények 
megsegítésének számtalan módját nyilvánítják ki. Patrul 
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Rinpocse minden kétséget kizáróan   ilyen   tökéletes   bódhiszattva volt. 
Dzsamjang Khjence Vangpo20 a következőket írta róla: 

 
Dzsigme Csötyi  Vangpóhoz fohászkodom, a 
Dharma Rettenthetetlen Urához. 
Külsőleg ő Sántidéva Bódhiszattva, 
Bensőjében a mahásziddha Savaripa, 
Abszolút természete pedig a Szenvedéstől való 

Spontán Megszabadulás. 
 

E szavakat ne tekintsük jelképes dicséretnek. Élete történetéből fényesen 
kitűnik, hogy Patrul Rinpocse minden egyes gondolata, szava és tette 
összhangban állt a dharmával. Pontosan ezt bizonyítja rendkívüli 
szerénysége is. 

Mielőtt valaki tanítani kezdi a dharmát, előbb tegye lénye szerves 
részévé. Ha csak a hallott szavakat ismétli, annak nem sok haszna lesz. 
Olyan ez, mint a süket muzsikus, aki bármilyen szép dallamokat csal is 
elő hangszeréből, saját maga soha nem hallhatja. A tanításokat őszinte 
szándékkal, azért hallgassuk, hogy magunkra vonatkoztassuk és 
alkalmazzuk őket. Ha csupán azért tanulunk, hogy másokat taníthassunk, 
akkor olyanok leszünk, mint a koldus, aki pénzért muzsikál. Ebben az 
esetben sem mi magunk, sem mások nem látják hasznát a tanítások 
hallgatásának. Ugyanilyen helytelen, ha azért gyűjtjük a tudást, hogy saját 
hírnevünket és pozíciónkat erősítsük. Amint a mondás tartja: ,,A tudás 
növekedtével a büszkeség is nő, s az otthon elhagyásából gyakran a 
tisztesség elhagyása lesz." Hogyan segíthetnénk másokon, amíg a 
bennünk rejtőző negatív erőket meg nem szelídítettük? Ez nevetséges 
képte lenség. Mintha egy ágrólszakadt koldus azzal hencegne, hogy egy 
egész falut el fog látni élelemmel. Ha valóban mások érdekében 
szeretnénk tevékenykedni, akkor először magunkat kell tökéletesítenünk, 
ahogy Patrul Rinpocse is tette. Noha szerényen kijelentet te, hogy 
semmilyen szintű megvalósítást nem ért el, a valóságban azonban egész 
lényét a dharma hatotta át. 
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3.  De mivel te, nagyszerű barátom állhatatosan kérlelsz, 
Kérésed nem utasíthatom vissza, őszintén elmondom, 

mit tudni kívánsz. 
E hanyatló korban az őszinte szó ritka és szokatlan, 
Jól figyelj hát! 

 
Ha rámutatunk egy ember hibáira, akkor ingerültté válik, legyen 

szó akár saját gyermekünkről vagy tanítványunkról. Próbáljunk csak 
hízelegni neki, és dicsérjük nem létező jó tulajdonságait, meglátjuk, 
úszni fog a boldogságban. Ismerjük a mondást: ,,Bármilyen rettentő, a 
mennydörgés hangja is csak zaj." Nagyon kellemesnek érezzük, ha az 
emberek folyton egyetértenek velünk és hízelegnek nekünk, de így 
soha nem fogjuk tudni kifejleszteni a gyakorlókhoz méltó, nemes 
tulajdonságokat. Leginkább az segít bennünket, ha rámutatnak a 
hibáinkra, s megtanítanak arra, hogyan bánjunk negativitásainkkal. Az 
aranyat is addig ütik és olvasztják, amíg megfelelő finomságú nem 
lesz. Ugyanígy, ha folyamatosan felismerjük hibáinkat, s tanítónk 
utasításait alkalmazzuk, képesek leszünk negatív tulajdonságainkat a 
megszabadulás felé vezető ösvénnyé alakítani. 

Amikor egy rendbontót letartóztatnak, újra béke költözik a faluba. 
Ehhez hasonlóan, amikor egy mester feltárja hibáinkat, s képessé tesz 
bennünket arra, hogy felismerjük és megtisztítsuk őket, akkor 
lényünket újra béke hatja át. Ebben a szövegben, csakúgy, mint a híres 
Künszang Lame Selung 12 című műben Patrul Rinpocse őszintén ír, s 
hiányosságaink gyökerét vágja el, hogy a helyes ösvényre vezessen 
bennünket. Kizárólag a dharma lényegét ismerteti, mivel nincs 
szükségünk a számtalan részlet ismeretére. Elegendő a 
megvilágosodáshoz vezető tanítások lényegét megismerni és 
gyakorolni. 

A versekben Patrul Rinpocse azt írja, hogy nem rendelkezik 
komoly megvalósítással. Ha azonban a szöveg mégis erősíti az 
olvasók elhatározását, hogy megszabaduljanak a szamszárából és 
kifejlesszék az együttérzést, akkor munkája már nem volt hiábavaló. 



 

 
 
 

ELSŐ RÉSZ 
 

E hanyatló korszak 
hiányosságai 
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Miután hódolatát ajánlotta a Három Drágaságnak, Patrul Rinpocse így 
kezdi a szöveg első részét: , 
 

4. Munindra, a Valódi Risi, az istenek istene, 
Az ösvényt követve elérte a legmagasabb szintet, És e kivál6 ösvényt 
másoknak is tanította. 
Különben miért neveznék Val6di Risinek? 
 

Az ősi Indiában risinek az erdei remeteségben élő, hosszú hajú 
aszkétákat nevezték, akik távol tartották magukat a családi élettől, a 
kereskedelemtől, a földműveléstől és az egyéb világi tevékenységektől, 
s az emberek adományaiból éltek. A risiket a tibeti nyelv trangszongnak 
nevezi, ami szó szerint „egyenes" vagy „őszinte" embert jelent. Ezt az 
elnevezést becsületes, őszinte életmódjuknak köszönhették, ami 
tiszteletet ébresztett az emberekben. 

A különböző megvalósítási szinteket elért risik között buddhisták és 
más tanok követői egyaránt akadtak. Voltak, akik koncentráció és 
meditáció segítségével természetfeletti erők birtokába jutottak, életük 
hosszát egy kalpára23 növelték, látnoki képességekkel rendelkeztek, s 
játszi könnyedséggel tudtak lebegni és repülni. Azonban még az ilyen 
képességeket elért risik sem voltak képesek elmetszeni a zavaró 
érzelmek gyökerét, így könnyen a büszkeség, a siker és a hírnév 
áldozatául estek. Buddha, a Sákja nemzetség páratlan hercege viszont a 
megvilágosodás szelleme24 felébredésének pillanatától kezdve mentes 
volt az ego iránti ragaszkodástól. Hogyan volt erre képes? Úgy, hogy 
elsősorban mások érdekében akarta elérni a megvilágosodást. Ezért 
kapta a Valódi Risi nevet. 

Amikor az ezerkét buddha a lények üdvéért fohászkodott, Sákjamuni 
Buddha megfogadta, hogy minden erejével e sötét kor lényeit fogja 
segíteni. Még az sem rettentette vissza, hogy ezt a korszakot az öt 
elkorcsosulás25 jellemzi. A lények elvadult tudatát, amelyet a negatív 
érzelmek és a szenvedély orkánja dobálják ide- oda, rendkívül nehéz 
megszelídíteni. E nemes törekvésének köszönhetően Sákjamuni Buddha 
fehér lótuszként ragyog a világkor- szak összes buddhái között. 
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A megvilágosodás szellemének felébredését követően teljesen 
kiveszett belőle az önzés, s életét kizárólag a lények megsegítésének 
szentelte. Három hosszú világkorszakon, életek százain keresztül 
gyűjtötte az érdemeket. Határtalan eltökéltséggel és találékonysággal, 
minden lehetséges módon a lényeket segítette. Egy szer például 
hercegként született meg, s az erdőben sétálva meg pillantott egy 
éhségtől legyengült anyatigrist, aki olyan rossz állapotban volt, hogy 
még a kölykeit sem tudta táplálni. Az ifjú hercegben mérhetetlen 
együttérzés ébredt a tigris szenvedése láttán, és saját húsát ajánlotta 
fel neki eledelként. A tigris azonban olyan gyenge volt, hogy már 
rágni sem volt ereje. Erre a herceg vágást ejtett a kezén, és saját 
vérével itatta meg a tigrist, hogy az állat erőre kapjon, s képes legyen 
a testét felfalni. 

Rendkívüli együttérzése és rendíthetetlen szorgalma révén végül 
elérte a teljes megvilágosodást. A valódi ösvényt végigjárva az 
egóhoz való ragaszkodása megsemmisült, így Buddha a lények javáért 
az egész világegyetemet beragyogó Nappá vált. 

A megvilágosodást kizárólag mások javáért érte el. Tökéletes 
példáját és tiszta tanításait követve lehetőségünk van arra, hogy 
tudatunkat egyesítsük a dharmával, s elérjük a megvilágosodást. Ha 
helyes szellemben gyakorolunk és követjük az igazi ösvényt, akkor 
valódi eredményt érhetünk el. Buddhához hasonlóan mi sem fogunk 
többé becsapni senkit, sem magunkat, sem másokat. Buddha, igaz 
természete révén, az igazságot tanította. Rámutatott tanít ványai 
hibáira, hogy segítsen nekik megszabadulni tőlük. Így szólt azokhoz, 
akik életüket százszázalékosan a dharmának akarták szentelni: 
,,Hagyjátok el otthonotokat, öltsétek fel a három darabból álló 
szerzetesi ruhát és szenteljétek minden időtöket a tanulásnak, az 
elmélkedésnek és a meditációnak." A családosokat a tíz negatív 
cselekedet26   elkerülésére és a tíz pozitív tett gyakorlására tanította. 
Ezáltal lehetővé tette, hogy a különféle képességekkel rendelkező 
emberek elsajátítsák a helyes életmód szabályait, s megfelelően 
gyakorolják a dharmát. 

Buddha összes követőjének - beleértve a tanult bölcseket, a magas 
meditatív szinteket elért gyakorlókat és a hozzánk hasonló, 
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hétköznapi embereket - ügyelnie kell arra, hogy megfelelően kövesse 
az ösvényt. A becsületes, nyílt tudatú és viselkedésű személyeket még 
a világi életben is tisztelet övezi, a becstelen alakokban viszont senki 
sem bízik. 

Fohászkodjunk azért, hogy mesterünk világosan rámutasson 
hibáinkra és hiányosságainkra. Amikor felhívja figyelmünket 
negativitásainkra, legyünk hálásak, s kritikus megjegyzései 
segítségével szabaduljunk meg tőlük. Patrul Rinpocse szavai 
közvetlenül Sákjamuni tanításaiból származnak, így szavai nem 
különböznek Buddha szavaitól. 

 
5. Jaj e maradék korszak embereinek! 

A tudat tisztasága tovatűnt, a becstelenség az úr. Az 
emberek fonákul gondolkodnak és beszélnek, S 
ravaszul becsapnak másokat. 
Kiben bízhatsz hát? 

 
A tökéletes aranykorban nem volt szükség a Nap és a Hold 

fényére, mivel a lények teste ragyogóan tündöklött. Képesek voltak a 
térben utazni, s nem volt szükségük szilárd élelemre. Mindenki 
automatikusan a tíz erény szerint élt. Az idő múlásával azonban 
bántani kezdték egymást, engedték, hogy vágyaik eluralkodjanak 
rajtuk, loptak és hazudtak. Testük elveszítette természetes sugárzását, 
így nem élhettek a Nap és a Hold fénye nélkül. Nem tudtak többé 
repülni sem, és létüket csak szilárd táplálékkal voltak képesek 
fenntartani. Amikor az önmagától megjelenő termés és a korlátlan 
mennyiségű tejet adó tehén27 eltűnt, az embereknek véres verítékkel 
kellett megdolgozniuk az élelmükért. Jelenlegi korszakunkban az 
aranykor nemes tulajdonságainak csupán töredékeit lelhetjük fel, 
amelyek egy bőséges lakomából megmaradt gusztustalan 
ételmaradékokhoz hasonlítanak. Akik rendelkeznek a bölcsesség 
szemével, látják e degenerált kor embereinek nyomorult helyzetét, és 
óriási együttérzést éreznek irántuk. 

A békétlenség jelenlegi korszakában az emberekben túlteng a 
rosszindulat, és virágzik a csalás. Csak magukra gondolnak, mások 
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érdekeit pedig figyelmen kívül hagyják. A hízelgőket barátjuknak, aki 
ellentmond nekik, azt ellenségüknek tekintik. Ez a helytelen szemlélet 
fokozatosan minden tettüket, szavukat és gondolatukat megmérgezi, 
így a helyes és helytelen fogalma végül ismeretlenné válik. 

Oly korban élünk, amikor a világot düh, vágy, törtetés, szellemi 
sötétség, dölyf és irigység uralja. Ebben a korszakban a Dharma 
Napja fokozatosan eltűnik a nyugati hegységek mögött, a legtöbb 
nagyszerű tanító más birodalmakba költözik, a gyakorlók téves 
szellemben meditálnak, és sem a világiak, sem a szerzetesek nem 
követik többé a dharmát. Lehet, hogy az eltorzult értékrendszer né mi 
múló előnnyel is jár, de végső soron az emberek csupán önmagukat 
csapják be. 

E sötét korban az emberi tudatot mérgező érzelmek uralják. Ez a 
legtöbb oka annak, hogy a szamszára végtelen körforgásában 
vándorolunk. Ezekkel az érzelmekkel csak akkor tudunk bánni, ha 
állandóan éberek és figyelmesek vagyunk, s a kadampa mesterek 
példáját követjük, akik a következőket mondták: 

 
Tudatom kapuját a figyelmesség lándzsájával őrzöm, 
És amikor érzelmek fenyegetnek, én is megfenyegetem őket. 
Csak akkor engedek, amikor ők is engednek szorításukból. 

 
6. Ó jaj! Mily lehangoló látni e degenerált kor embereit! 

Ó jaj! Bízhatunk-e bárki szavában is? 
Életünk olyan, mintha emberevő szörnyetegek közt élnénk Saját 
érdekedben elmélkedj ezen! 

 
Ha hirtelen az emberevő szörnyetegek vidékén találnánk 

magunkat, valószínűleg egy pillanatnyi nyugalmunk sem lenne, hiszen 
jól tudnánk: bármennyire barátságosnak és udvariasnak is álcázzák 
magukat, bármikor megtámadhatnak és felfalhatnak bennünket. Ehhez 
hasonlóan, bármilyen kedvesnek is tűnnek a szellemi értékeket nem 
ismerő, közönséges emberek, ha megfogadod a tanácsaikat, végül 
biztos, hogy bajba kerülsz. Ugyanígy jársz, ha te 



39  

próbálsz tanácsokat adni nekik. Sokkal bölcsebben teszed, ha saját 
negativitásaidra koncentrálsz. Noha hibáid számtalannak tűnnek, 
emlékezz rá, hogy a negativitások is mulandóak, s így lehetőséged 
van átalakítani őket. Negatív gondolataidat hittel és szeretettel 
helyettesítsd, az üres fecsegést imák mondásával, az értelmetlen 
cselekedeteket pedig leborulásokkal, valamint szent tárgyak és helyek 
körbejárásával. Ezzel valóban a saját javadat szolgálod. A szerzetesi 
fogadalmak, a tanító tisztelete, a szorgalmas tanulás, az elmélkedés, a 
meditáció, valamint negativitásaid felismerése és megtisztítása 
felmérhetetlen áldással jár. Ahogy egy csöppnyi arany egy egész 
festményt megváltoztat, a dharma tanításai ugyanúgy alakítják át a 
tudatot. 

Saját javunkat szolgálni ebben az értelemben nem önzést jelent. 
Ahelyett, hogy a szamszára ragaszkodásra és gyűlöletre alapuló 
életmódjának követésével egyre több szenvedést okoznál magadnak 
és másoknak, inkább alaposan fontold meg, hogy mire használod az 
életedet. A bódhiszattva célja kétségtelenül az, hogy minden lényt 
megszabadítson a szamszárából, ehhez azonban először saját magát 
kell megszabadítania. A szamszárából való megszabadulás első lépése 
pedig az, hogy világosan megértjük annak nyomorúságos természetét. 
Ahogy az ismert vers mondja: 

 
Ami megszületik, előbb-utóbb meghal. Ami 
összegyűlik, előbb-utóbb szétszóródik. A 
találkozás vége az elválás. 
A felemelkedés vége a lezuhanás. 

 
A közönséges világi élet az izzó szénnel teli veremhez, a 

viperafészekhez vagy az emberevők országához hasonlóan hatalmas 
szenvedést hordoz magában. Képzeld el, hogy testedbe 
három-százhatvan lukat fúrnak, s minden lukba egy égő mécsest 
helyeznek. Ez a szörnyű fájdalom még csak meg sem közelíti a 
pokolvilágok lángjainak egyetlen szikrája által okozott 
elképzelhetetlen kínokat. A jelenleg tapasztalt szenvedést használjuk: 
az együttérzés és szeretet kifejlesztésére, gonosz tetteink és 
akadályaink megtisztítására, s a megszabadulás felé vezető ösvényt 



40  

járva merítsünk belőle ösztönzést. Világosan kell látnunk a szamszára 
természetét, valamint azt, hogy az egyetlen gyógyír a dharma 
gyakorlása. 

 
7. Tudatod nemrég még egymaga vándorolt, 

S a karma sodrása révén születtél most meg. 
De hamarosan újra menned kell, mindent hátrahagyva, Teljesen 
egyedül, mint a vajból kihúzott hajszál. 

 
Légy elővigyázatos, mert hatalmas ellenség közeleg. Ez az 

ellenség legyőzhetetlen, s a neve: halál. Halálodat a legmegindítóbb 
könyörgéssel sem odázhatod el. Egy perc haladékot sem fogsz kapni. 
A halállal a világ összes hadserege élén álló félelmetes harcos sem 
képes szembeszállni. A halált a világ minden kincsével sem lehet 
megvesztegetni, s a legelbűvölőbb szépség sem hatja meg. 

Ezeket hallva azt gondolhatnád, hogy a legjobb az lesz, ha tíz évig 
a világ örömeit élvezed, hogy felkészülj az ezt követő tízévnyi 
dharma-gyakorlásra. De ki állíthatná biztosan, hogy még húsz éve van 
hátra? Ki állíthatná biztosan, hogy megéri a holnapot? Még abban sem 
lehetünk biztosak, hogy nem ebben a pillanatban lélegeztünk utoljára. 
Miközben hegyi remetelakodban tüzet gyújtasz, gondolkodj azon, 
hogy holnap talán már nem fogsz tüzet rakni. Vannak, akiket 
álmukban ragad el a halál, másokat séta, evés vagy háborúzás közben. 
A halál nem válogat öreg és fiatal között. Életünkben nincs olyan 
tényező, ami ne okozhatná halálunkat. Vajon hányan lesznek életben 
száz év múlva azok közül, akik most élnek? Egyedül születtünk, s 
meghalni is egyedül fogunk, az árnyékunk azonban mindig velünk 
van. Halálunk után a tudatunk ugyanígy magával viszi jó és rossz 
tetteink árnyékát. A bardóba, a halált és születést elválasztó köztes 
létállapotba kerülve már késő lesz elkezdeni a dharma gyakorlását. Ha 
azonban megfelelően felkészültünk rá, bízunk a gyakorlásunkban, s 
tudjuk, hogyan jut- hatunk el egy tiszta buddha-országba, akkor 
megmenekülünk a 
halál gyötrelmeitől. 
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A mai napon még élünk, méghozzá egy olyan országban, ahol 
szabadon gyakorolhatjuk a dharmát. Egyik vallást sem üldözik, s 
bátran recitálhatjuk Csenrézi hat szótagú mantráját (Om Mani Padme 
Hum - tibetiül így ejtik: Om Mani Peme Hung). A halálra való 
felkészülést egy nappal sem halogathatjuk tovább. Általában nagyon 
aggódunk a jövőnk miatt. Keményen dolgozunk, hogy soha ne 
fogyjunk ki a pénzből és az élelemből. De vajon az összes jövőbeli 
esemény közül nem a halál a legválságosabb? Az uralkodók és a 
politikusok a merénylők támadásaitól való félelmükben testőrök kel 
bástyázzák körül magukat, de melyik testőr védi majd meg őket. a 
leggyilkosabb merénylőtől, aki bármelyik pillanatban megjelenhet? 

Férj, feleség, barátok és társak nélkül jöttünk világra. Lehet, hogy 
jelen pillanatban sok barátunk, ismerősünk és talán sok ellenségünk is 
van, de a halál elérkeztével mindenkit magunk mögött hagyunk. 
Olyan magányosan távozunk e világból, mint a vajból kihúzott 
hajszál. Barátaink és rokonaink közül senki sem tud majd segíteni 
nekünk, a halállal egyedül kell szembenéznünk. Testünk, amely még a 
legapróbb tűszúrás vagy egy parányi szikra okozta fájdalmat is 
nehezen viseli, kénytelen lesz átélni a halál kínjait. Dédelgetett 
testünk egy pillanat alatt ijesztő hullává válik, amitől barátaink és 
rokonaink igyekeznek minél előbb megszabadulni. 

A köztes létállapot során ruhák nélkül, teljesen egyedül, a 
félelemtől remegve vándorolunk majd. Fogalmunk sem lesz, hogy hol 
vagyunk, s tetteink súlyán kívül nem lesz más társunk. Előttünk 
mérhetetlen sötétség, hátulról pedig karmánk (múltbéli tetteink) vörös 
orkánja hajt bennünket. Minden oldalról Jama, a Halál Ura küldöttei 
vesznek körül minket, s így kiáltoznak: ,,Kapjátok el! Végezzetek 
vele!" Ha ebben az állapotban akár egy pillanatra is képesek vagyunk 
tanítónkra emlékezni, akkor a bardó rémületes látomása eloszlik, s 
legjobb esetben egy tiszta birodalomban, vagyis egy buddha-
országban születünk újra, más esetben pedig ismét emberként öltünk 
testet. Ha azonban tudatunkra negatív tetteink súlya nehezedik, és a 
tanításokat nem tudjuk a gyakorlatban alkalmazni, akkor a magasabb 
létállapotokban történő születésről le kell mondanunk. A hegyek 
legmagasabbikának tetejéről ledobott 
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kőhöz hasonlóan zuhanunk majd le az alacsonyabb létállapotok 
valamelyikébe. Noha jelenlegi életünk során még a legapróbb 
fájdalmat is alig viseljük el, az alacsonyabb létformákban mérhetetlen 
gyötrelem vár ránk. 

A hatalmasok becstelen eszközökkel vagyont gyűjtenek, a korrupt 
vezetők pedig aránytalanul magas adók kivetése és a tisztességtelen 
haszonszerzés útján gazdagodnak meg. A halál pillanatában azonban 
minden vagyonukat, hatalmukat és befolyásukat, a többi 
tiszavirágéletű nyereségükkel együtt elveszítik, Egyvalami azonban 
mégis velük marad: annak a sok becstelenségnek a visszahatása, 
amelynek árán vagyonukat összehárácsolták, és ez rengeteg 
szenvedést okoz majd nekik. A halál idején jó és rossz tetteink 
következményein kívül semmink sem marad, s kizárólag a dharma 
segíthet rajtunk. Ha most elhanyagoljuk a spirituális gyakorlást, és 
elveszünk a mindennapi élet ügyes-bajos dolgainak zűrzavarában, 
akkor menthetetlenül a negatív érzelmek hatása alá kerülünk, s 
további karmikus adósságokat halmozunk fel. A dharma nélkül 
teljesen elveszettek vagyunk. A világi ügyek helyett nem kellene 
mármost a lehető legtöbb időnket a gyakorlásra fordítani? 

Ez életünk legfontosabb feladata, és nincs időnk tétovázásra. Ha 
úgy okoskodunk, hogy majd akkor fogunk gyakorolni, amikor több 
szabadidőnk lesz, idősebbek leszünk, vagy egy alkalmasabb helyet 
találunk, akkor valószínűleg soha nem fogjuk elkezdeni a gyakorlást. 
A híres mester, Padampa Szangye a következőket mondta: 

Ha arra vársz, hogy kevesebb dolgod legyen, akkor soha  
Nem fogsz belekezdeni a dharma gyakorlásába. 
Amint eszedbe jut, azonnal tedd meg, ne késlekedj, Tingri népe! 

 
Ha igazán hasznosan szeretnénk eltölteni a halálunkig hátralévő 

időt, akkor forduljunk a dharma felé, ahogyan a következő versben is 
áll. 
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8.  Természetes, hogy senki sem akar rosszat magának, 
Legyünk hát őszinték magunkhoz. 
Nem önnön életünket tesszük tönkre, 
Ha saját érdekeink ellenére nem valósítjuk meg a dharma 

lényegét?· 
 

Önmagának senki sem akar rosszat. Senki sem vágyakozik arra, 
hogy beteg, mozgássérült vagy szegény legyen, s arra sem, hogy 
kirabolják. Mindenki boldog szeretne lenni, és gazdag, kényelmes 
életre áhítozik. Ezeket a gondolatokat azonban mind az „én"-be 
vetett hit táplálja. E mélyen gyökerező hitnek köszönhető az, hogy 
saját boldogságunkat tartjuk a legfontosabbnak. Ha ebben a 
szellemben élünk, akkor soha nem leszünk elégedettek. Ha a világ 
egyetem császárává koronáznának bennünket, akkor is még több 
hatalomra, vagyonra és örömre vágynánk. 

Ugyanez érvényesül a hozzánk közel állók, a házastársunk, 
gyermekeink és barátaink iránti érzéseink területén is. Szeretjük 
őket, ezért az ő érdeküket tekintjük elsődleges fontosságúnak. Ha 
dicsérik őket vagy segítenek nekik, rendkívül boldogok vagyunk. Ez 
azonban nem nevezhető valódi szeretetnek, hiszen azon a téveszmén 
alapul, hogy saját tulajdonunknak tekintjük őket. 

Habár végtelenül szeretjük önmagunkat, fogalmunk sincs a 
valódi boldogság forrásáról. Körülbelül annyira tudunk gondot 
viselni magunkra, mint egy elmeháborodott. A gyönyörben, a 
hírnévben és a pénzben próbáljuk megtalálni a boldogságot, s nem 
vagyunk hajlandóak tudomást venni arról a tényről, hogy a halál 
hamarosan megfoszt bennünket ezektől az ún. örömöktől. A halál 
küszöbét átlépve értékeink legkisebb darabját sem vihetjük 
magunkkal, amelyekért pedig oly keményen dolgoztunk. 
Törekvéseink eredménye legjobb esetben sem több mint néhány 
percnyi múló él- vezet, ami a ráfordított energiát és időt figyelembe 
véve rendkívül csekély eredmény. 

A hőn áhított valódi, tartós boldogság elérésének egyetlen biztos 
módja az, ha szívünk mélyéből fohászkodunk mesterünkhöz, s a 
megfelelő szellemben gyakoroljuk a dharmát. Az ok-okozati 
törvény, valamint a Három Drágaság áldása folytán összes 
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eljövendő életünkben olyan helyen fogunk megszületni, ahol 
virágzik a dharma. Minden életünkben találkozunk majd spirituális 
mesterekkel, s lépésről-lépésre haladunk a megvilágosodás felé. 
Törekvésünk eredménye mérhetetlen lesz. 

Ha azonban úgy véljük. hogy a gyakorlásnak és a pozitív tetteknek 
semmi értelme, nyugodtan árthatunk másoknak és az élet egyedüli 
célja a lehető legtöbb élvezet, akkor biztosak lehetünk benne, hogy 
halálunk után alacsonyabb létformákba zuhanunk. vagy pedig olyan 
helyen születünk meg, ahol a dharmáról még nem is hallottak. 

A hagyományos felfogás szerint a legnagyszerűbb dolog, amit 
tehetünk az, hogy szeretteinkről gondoskodunk, s diadalmaskodunk a 
haragosaink felett. Ez az elképzelés azonban nem állja meg a helyét. 
Ha tényleg értékesen szeretnénk élni életünket, akkor időnket 
szenteljük a dharma gyakorlásának. 

A dharma ösvényének kezdeti szintjein elengedhetetlen, hogy 
energiánkat és elszántságunkat saját tudatunk tisztítására és 
szelidítésére fordítsuk, ahelyett, hogy felkészületlenül másokon 
próbálnánk segíteni. Egyelőre nagyon messze vagyunk az ego iránti 
ragaszkodás elmetszésétől. Amíg saját tudatunkat nem szelídítettük 
meg, garantáltan kudarcra ítélt próbálkozás lenne másokon segíteni. A 
tanításokban ez áll: ,,Gyakorolj szorgalmasan, s érezz együtt 
másokkal." A szemlélet, a meditáció és a cselekvés gyakorlása által 
megszabadulhatunk az egóhoz való ragaszkodástól és a negatív 
érzelmektől, s ezáltal képessé válhatunk arra, hogy valóban segítsünk 
másokon. Ha tudatunkat az önfegyelem gyakorlása segítségével 
megszelídítjük, akkor negativitásaink fokozatosan elenyésznek, s 
bensőnkben kivirágzik a bódhiszattvák összes jó tulajdonsága. Ahogy 
Nágárdzsuna mondta: 

 
Aki egykor felelőtlen életet élt, 
De később figyelmes és elővigyázatos lett, 
Az olyan, mint a felhők mögül előbukkanó, 
Ragyogó Hold az égen. 
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Bármilyen makacsul ragaszkodunk is az egóhoz, lehetőségünk van rá, 
hogy megszabaduljunk tőle, s kifejlesszük magunkban az 
együttérzést. 

A pratimoksa fogadalmak28 bármelyikének letétele szilárd alapot 
biztosít a tudat megszelídítéséhez. A vinája szabályok tiszta követése 
révén kifejlődik bennünk a képesség arra, hogy az ösvényen 
különbséget tudjunk tenni az elfogadható és az elutasítandó dolgok 
között. Ezen a ponton még nehéz lenne elsajátítani az összes 
buddhista tanítást. Ha azonban találunk egy hiteles tanítót, a 
megfelelő szellemben szolgáljuk, megkapjuk tőle a szemléletre, a 
meditációra és a cselekvésre vonatkozó tanításokat és gyakoroljuk 
ezeket, akkor minden kétséget kizáróan meg fogjuk valósítani a 
dharma lényegét. 

Ha rendíthetetlenül bízol a tanítódban, akkor az össz.es spirituális 
tulajdonsága szilárdan kifejlődik benned is. Ezt a Malaja- hegységben 
található szantálfa-erdőkben álló közönséges fák példájával szokták 
illusztrálni. Ezekre a fákra a szantálfák leveleiről éveken keresztül 
illatos vízcseppek hullanak, míg végül teljesen átitatja őket a 
szantálfák illata. Ha azonban egy igazi spirituális vezető helyett 
zavaros tudatú barátokat követünk, akik csak a negatív tettek 
halmozásában tudnak segíteni nekünk, akkor olyan nehezen fogunk 
megtisztulni, mint egy kanálisba pottyant kusa fűszál.29 Ahogy a 
következő versben is áll: 

 
Először megfontoltan keress egy tanítót, Azután 
csatlakozz hozzá, 
Végül megfontoltan gyakorold a tanításait. 
Aki e három dologban megfontoltan cselekszik, 
Biztos fejlődést ér el a megszabadulás ösvényén. 

 
E hanyatló kor embereinek intelligenciája korlátolt, akaratuk 

gyenge, így a dharma sűrített lényegét kell gyakorolniuk. Csenrézitől 
elválaszthatatlan mesterünk iránti odaadás kifejlesztése, az Om Mani 
Padme Hum mantra recitációjával ötvözve tökéletesen megfelel ennek 
a célnak. Az összes buddhista tanítás lényegét magában 
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foglaló hat szótagú mantrát bárki könnyűszerrel mondogathatja. Ez a 
végtelen áldást hordozó mantra Csenrézí tudatának esszenciája. Ha e 
mantra recitálását tesszük fő gyakorlatunkká, akkor az emberek, az 
égi lények, sőt, még a gonosz szellemek is jó szándékkal lesznek 
irántunk, életünk pedig hosszú, betegségektől és akadályoktól mentes 
lesz. Következő életünkben a Potala-hegy Örömteli Buddha-
birodalmában születünk újra, de legalább is egy dharmát követő 
országban. Ennek az a magyarázata, hogy Csenrézi mantrája az összes 
buddha végtelen áldását magában hordozza. 

Törekvéseink sikerének kulcsa a szilárd eltökéltség. Aki 
elhatározza, hogy gazdag lesz, akár néhány fillérből is milliókat 
csinálhat, aki pedig tanulni vágyik, idővel nagy tudóssá válhat. Ha 
szilárdan elhatározzuk, hogy meditálni fogunk, akkor végül biztos 
megtaláljuk a módját, hogy teljesen a dharma gyakorlásának 
szenteljük életünket Csak rajtunk múlik, hogy a helyes célt választjuk-
e, vagy sem. Ahogy egy legyőzhetetlen király végez régi ellenségével, 
a dharma segítségével mi is egyszer s mindenkorra leszámolhatunk az 
egó iránti ragaszkodással, ami számtalan élet óta gyötrelmünk forrása. 

 
9.  E sötét korszakban az emberek gondolatai és tettei lealjasultak. 

Segítséget nem várhatsz, mindenki becsap mindenkit, 
S te sem sokat tudsz nekik segíteni. 
Nem lenne hát jobb kiszállni a mindennapok 

kisszerű versengéséből? 
 

Ebben a korszakban még saját szüleink: sem képesek megtanítani 
bennünket a dharma szerinti életmódra. Családtagjaink és barátaink - 
noha a legjobb szándék vezérli őket - kizárólag a vagyon- szerzést, az 
ellenségek legyőzését és saját érdekeik szolgálatát tekintik értelmes 
elfoglaltságnak. Szüntelenül ezeket az általuk értékesnek tartott 
dolgokat hajszolják, gondolataikat pedig a ragaszkodás és a gyűlölet 
folyama uralja. Más sem jár az eszükben, mint szüleik betegsége, 
gyermekeik hálátlansága, a felújításra szoruló ház stb. Ha állandóan 
ilyen gondolatokat forgatunk a fejünkben, 
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akkor nem jut időnk a dharmára. Természetes, hogy minden embernek 
kötelessége törődni szüleivel és rokonaival, és lehetőségeihez mérten 
segíteni őket, de emellett az is nagyon fontos, hogy testünket, 
beszédünket és tudatunkat az erény hassa át, s a lehető legtöbb időt 
fordítsuk a dharma gyakorlására. 

Amikor élvezetre van lehetőségünk, legyen szó akár egy kanál 
finom étel megízleléséről, nem szívesen mondanánk le róla valaki 
más kedvéért. Minden élvezetet önmagunknak akarunk. Az ilyen 
önző vágyak valójában teljesen értelmetlenek, hiszen önzésünkkel 
nem csak másoknak okozunk fájdalmat, hanem hosszú távon még mi 
magunk is szenvedni fogunk miatta. Az önzés szöges ellentétben áll a 
b6dhiszattva transzcendens tevékenységével. Nem lenne jobb, ha 
bizalmunkat egy szellemi tanítóba helyeznénk, s feladnánk a vagyon, 
a finom ételek, a szép ruhák és a társasági élet iránti önző vágyainkat? 

E hanyatló kor emberei nagy többségének példáját követve végül 
ugyanolyan körmönfont csalókká válunk, mint ők, életünket pedig 
elérhetetlen dolgok utáni hajszával vesztegetjük el. Olyanok leszünk, 
mint a játékba belefeledkezett gyermekek, akik ügyet sem vetnek az 
éhségre, a hidegre és az idő múlására. Amikor azonban leszáll az est, 
hirtelen eszükbe jut édesanyjuk, és elpityerednek. Aki őszintén 
szeretne segíteni másokon, annak először önmagát kell tökéletesítenie. 
Ha nagyravágyó terveket dédelgetünk, üzletelünk, tanítványokat 
gyűjtünk magunk köré és a nagy mester pózában tetszelgünk, akkor 
végül arra a sorsra jutunk, mint a saját hálójának csapdájába esett pók. 
Ha életünket ilyen hálók szövögetésével töltjük, nem vesszük majd 
észre, milyen gyorsan repül az idő, s egy nap ráébredünk, hogy 
elérkezett a halálunk órája. Az utolsó csepp energiánkat is 
elhasználtuk, s számtalan nehézségen mentünk keresztül, de ezek a 
nehézségek, a spirituális gyakorlás próbatételeivel ellentétben a 
legkevésbé sem segítettek bennünket abban, hogy megismerjük 
önmagunkat, és életünket jobbá tegyük. 

A szentéletű kadampa mesterek nagyon alázatosan gyakoroltak, s 
teljesen figyelmen kívül hagyták a kényelmet és a szórakozást. 
Sákjamuni Buddha is lemondott a királyi palota örömeiről, s hat 
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éven keresztül az aszkéták életét élte. Buddha követőiként mi is 
hagyjunk fel a világi ügyekkel, ne engedjük, hogy barátaink és 
rokonaink szüntelenül elvonják figyelmünket a gyakorlásról, s teljes 
szívvel kövessük egy hiteles tanító utasításait. 

Mi haszna van, ha szamszárikus ügyekbe bonyolódunk? A 
szamszára minden egyes elemét szüntelen zavarodottság jellemzi. 
Milliomosok egyik napról a másikra koldusbotra jutnak, koldusokból 
pedig milliomosok lesznek. Az emberek semmilyen körülmények 
között sem elégedettek. Ha egymillió aranyuk van, kétmilliót akarnak, 
s mire megszerzik a kétmilliót, már hárommillióra fáj a foguk. 
Hogyan is remélhetjük, hogy valaha elégedettek leszünk? Csupán egy 
valami van, amiből soha nem lehet elég: ez pedig a dharma-gyakorlás. 
Legyünk olyanok, mint az éhes jak, ami legelés közben is azt figyeli, 
hogy merre talál még több füvet. Ha ebben a szellemben gyakorolunk, 
nem érhet bennünket csalódás. 

Ha valaki megpróbálná minden vágyát valóra váltani, arra egy élet 
is kevés lenne. Azt mondják: ,,Az emberek tervei a gyermekek 
játékához hasonlóak. Ha belekezdünk, soha nincs végük, de ha 
egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk őket, akkor egy pillanat alatt 
elenyésznek!" 

 
10.  Feljebbvalóidat szolgálod, alárendeltjeidről gondoskodsz, 

Mégsem elégedettek soha. 
Törődsz másokkal, de ők cserébe rád sem hederítenek. 
Gondolkodj el ezen, s hozd meg a helyes döntést. 

 
Bármit is csinálsz, soha nem leszel képes mindenkinek a kedvére 

tenni. E világ hatalmasai nem különböznek a közönséges emberektől: 
bármekkora igyekezettel szolgálod őket, erőfeszítéseidet nem 
értékelik. Sőt, a legapróbb hiba elkövetésére is haragra gerjednek és 
megbüntetnek, megveretnek vagy börtönbe vetnek. Mindent 
megteszel, hogy gondját viseld azoknak, akik tőled függenek, mégsem 
lesznek teljesen elégedettek soha. Bármilyen jó szándékúak is a 
barátaid, ha megfogadod a tanácsaikat, nagy valószínűséggel egyre 
jobban belegabalyodsz a szamszára pókhálójába. Az 
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ellenség legyőzése és a rokonok ellátása egy véget nem érő, ördögi 
kör, s csak az idődet vesztegeted vele. Ha segíteni szeretnél másokon, 
először önmagadat tökéletesítsd. Első lépésként a következő három 
köteléket kell elvágni: a befolyásos emberek iránti engedelmességet, a 
másokon való segítség hiábavaló próbálkozásait, és az emberek 
véleményének elfogadását. 

Ha befolyásos emberek kedvébe próbálunk járni, az csak érzelmi 
zűrzavart eredményez, ha pedig segíteni szeretnénk másoknak anyagi 
helyzetük javításában, azzal csupán a szamszára tüzét tápláljuk. Ilyen 
eszközökkel csak ideiglenes örömet tudunk szerezni 
embertársainknak, ami a haláluk óráján mit sem segít rajtuk. Sokan 
tévesen értelmezik az együttérzést. A valódi együttérzés azt jelenti, 
hogy minden lényt hozzásegítünk a teljes megvilágosodás múlhatatlan 
boldogságához. A szamszára csapdájába kerülve csak a szabaduláson 
járjon az eszünk, akár egy sötét börtönben sínylődő fogolynak. A 
világi cselekedetek hiábavalóságát felismerve a kadampa mesterek azt 
mondták: 

Tudatod alapozd a dharma gyakorlására, Gyakorlásod alapozd a 
szerény életmódra, Életmódod alapozd a halál gondolatára, Halálod 
alapozd egy magányos barlangra. 

A valódi dharma-gyakorlás legjobb biztosítéka az, ha külső zavaró 
tényezőktől mentes, magányos remetelakokban meditálsz. 

Nem kellene mindannyiunknak ezt szem előtt tartva saját magunk 
tökéletesítésén fáradozni? Enélkül ugyanis soha nem leszünk képesek 
valóban segíteni másokon. 

11. A tudás manapság mit sem ér, Pusztán végtelen vitákhoz vezet. 
A megvalósítás manapság nem segít, Hisz az emberek csak bírálni 
tudnak. A felelős poszt manapság mit sem ér, 
Az igazságtalan kormányzás mindenhol lázadást szül. Szomorúsággal 
és irtózattal elmélkedj ezen! 



50  

E degenerált kor zavarodott világában is megjelennek magas 
megvalósítási szintet elért mesterek, de olyanok ők, mint a porba 
hulló higanycseppek. Tökéletesen elsajátították a tudás öt ágát30     és 
nagylelkűen tanítják a dharmát, a legtöbb ember azonban vagy téves 
nézeteket követ és kritizálja a hiteles tanítókat, vagy egyáltalán nem is 
érdekli a dharma. Egy vagy két nap elteltével még az érdeklődőbbek 
is beleunnak a tanítások hallgatásába, s nem látják, milyen ritka és 
értékes alkalmat szalasztanak el. 

Vannak, akik megkapják a tanításokat, mégsem gyakorolják őket. 
Felszínes tudásuk révén büszkévé és fennhéjázóvá válnak. Ha némi 
önfegyelemre tesznek szert, az csak még dölyfösebbé teszi őket, és a 
saját erényességük feletti büszke öröm megrészegíti őket. Amikor 
hasonló mentalitással rendelkező személyek magas tisztségeket 
töltenek be, akkor a kapzsiság, a visszaélés és a lázadás szelleme 
uralkodik. Az ilyen tanítványok semmiben sem különböznek a 
közönséges emberektől, hiszen nem szolgálják sem a dharma, sem a 
többi ember érdekeit 

A múlt nagyszerű mesterei a tiszta dharmát tanították, s viták során 
cáfolták meg a téves magyarázatokat. Kommentárjaikban 
megvilágították a dharma-tanítások pontos jelentését. E három 
tevékenység, az arany finomításának egyes szakaszaihoz hasonlóan, 
elősegítette a tanítások fennmaradását és terjedését, az embereknek 
pedig lehetővé tette a megvilágosodáshoz vezető, valódi spirituális 
ösvény gyakorlását. Napjainkban azonban a fent említett 
tevékenységek csupán a különböző hagyományvonalak képviselőinek 
büszkeségét és irigységét táplálják, akik a versengés, a kritika és a 
gyűlölködés tüzében égnek. Ez a szellemiség, amely óhatatlanul a 
szamaja-fogadalmak31 megtöréséhez vezet, megmérgezi az őszinte 
szellemi gyakorlás légkörét. 

Egyesek még az olyan, tökéletes megvalósítást elért személyeket is 
bírálták és szélhámosnak tartották, mint Guru Rinpocse vagy 
Vimalamitra.32 Ezek a rendkívüli mesterek csodás tetteket hajtottak 
végre,  megvalósították az ötféle  természetfeletti  bölcsességet,33    és 
képesek voltak a megszabadulás ösvényére vezetni bárkit, aki látta 
vagy hallotta őket, vagy akár csak rájuk gondolt. Ennek ellenére 
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akadtak, akik kritizálták őket, kétségbe vonták képességeik 
valódiságát, nem hittek nekik, s úgy vélték, hogy mindössze különféle 
trükkökkel csapják be az embereket. 

E hanyatló korszakban a tanítványok jelleme olyannyira eltorzult, 
hogy állandóan megszegik szamaja-fogadalmaikat. Ez 
megakadályozza a nagy mestereket abban, hogy jótékony hatásukat 
teljes mértékben kifejtsék az összes lény javára. Ennek következtében 
a dharma nem terjed, hanem lassan hanyatlásnak indul. 

Az emberek még a bölcs és igazságos uralkodók ellen is 
lázadoznak, sőt, néha az életükre is törnek. Ahogy az ismert mondás 
tartja: ,,Minél magasabbra jutsz, annál több szenvedés vár rád." 

Mi az oka annak, hogy manapság még a magas megvalósítási 
szintet elért mesterek is oly nehezen tudnak segíteni az embere- ken? 
A következő versszak választ ad erre a kérdésre: 

 
12. Hiába magyarázol nekik: félreértenek, 

vagy nem hisznek neked. 
Nem hiszik, hogy őértük cselekszel, s bírálni fognak 
Manapság, amikor a gazemberek megvetik a jókat, Adj 
fel minden reményt mások megsegítésére. 

 
Ha megpróbálod elmagyarázni valakinek a spirituális tanításokat, 

az emberek így szólnak: ,,Milyen ostoba alak! A dharmát ismeri egy 
kicsit, a normális, hétköznapi életről azonban fogalma sincs!" Amikor 
a valódi boldogság eléréséről és az alacsonyabb világokban történő 
születés szenvedéseiről beszélsz nekik, nem hisznek neked, s eltorzult 
gondolkodásuk révén minden szavadat félremagyarázzák. Ha fényes 
nappal egy sereg vak ember kijelenti, hogy igenis sötét van, 
kétségtelenül az ő érzékelésükkel van a probléma. Napjaink uralkodó 
magatartásformái az utolsó csepp józan eszüktől is megfosztják az 
embereket. 

Ha teljesen önzetlenül segíteni próbálsz valakin, s jó tanácsokkal 
látod el, meg lesz győződve arról, hogy csalárdul ki akarod használni. 
Amikor a dharma gyakorlására buzdítod őket, a következőket 
gondolják: ,,Ezzel megfosztanám magam a munkámtól, a 
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családi életemtől, és végül az égvilágon semmim sem maradna!" Még 
azt sem látják, hogy te csupán segíteni szeretnél rajtuk. Ha órákon át 
tanítod nekik a dharmát, megdicsérnek szép beszédedért, de a szavaid 
értelmére ügyet sem vetnek. Mivel képtelenek meg érteni, hogy mi 
szolgálja hosszú távon leginkább a javukat, azt hiszik, ártani akarsz 
nekik. Tudatuk nem tiszta, így mindent szennyezettnek látnak. 

A régmúlt aranykorban a gyermekek megfogadták szüleik 
tanácsait. Manapság ez egészen másképp van, így jobb, ha az ember 
csöndben marad. Ritka az a tanítvány, aki valóban mestere tanításai 
szerint él. A legtöbb embert a pénzkeresésen, a sikeres üzleten és a 
befolyásos pozíciókon kívül nem nagyon érdekli semmi. E célokat 
hajszolva a ragaszkodás és a rosszindulatú törtetés áldozatául esnek. 
Karrierjük érdekében még a becstelenségtől sem riadnak vissza, s 
kizárólag saját önző céljaik lebegnek a szemük előtt. Becstelen 
emberektől pedig ne várjuk el, hogy másokon segítsenek. 

Ha a jelenlegi siralmas állapotokat alaposan szemügyre vesszük, 
világossá válik számunkra az eszeveszett szamszárikus törekvések 
üres, értelmetlen mivolta. Egyre inkább megbizonyosodunk arról, 
hogy az egyedüli értelmes célkitűzés a spirituális gyakorlás. Nem 
lenne hát a legjobb Dzsecün Milarépa példáját követve magunk 
mögött hagyni minden világi ügyet, és életünket egy magányos 
remetelakban százszázalékosan a gyakorlásnak szentel- ni? Ha így 
teszünk, törekvésünk olyan gyümölcsöt terem, amelyet senki sem 
vehet el tőlünk. 

Hogyan gyakoroljuk a dharmát? A kiváló kadampa mesterek az 
üresség és együttérzés elválaszthatatlan egységéről szóló tanítást 
tekintették a legértékesebbnek. Életük során állandóan a négy 
mérhetetlen tulajdonság kifejlesztésén munkálkodtak: mérhetetlen 
szeretet, együttérzés, öröm és elfogulatlanság. E négy tulajdonság 
kiművelése által automatikusan megnyilvánul bennünk a másokon 
való segítés képessége. Ezek a mesterek híresek voltak arról, hogy 
tökéletes pontossággal követték a tanításokat. Először alaposan 
elsajátították a dharma tanításait, majd a meditáció segítségével 
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közvetlen tapasztalatokra tettek szert. Ez a legjobb módszer a teljes 
megvilágosodás óriási boldogságának elérésére. 

A kadampa rend alapítója a dicső Atisa volt. akit Második 
Buddhának is neveztek. Ő hozta el Indiából Tibetbe a bódhicsittáról és a 
tudat képzéséről szóló tanításokat. Atisa egész életén keresztül a szívből 
jövő szeretet és együttérzés felébresztését gyakorolta. Ha az ő példáját 
követve, az összes lény iránti együttérzéstől indíttatva szilárdan 
elhatározzuk, hogy mások érdekében elérjük a megvilágosodást. akkor 
biztosan sikerrel járunk. Ezen önzetlen szándék híján nem leszünk 
képesek kifejleszteni a valódi együttérzést. Azt mondják: ,,Végtelen 
boldogságban lesz része annak. aki még az ellenségeinek is a javát 
akarja." Amikor végül elérjük ezt a szintet, automatikusan felébred 
bennünk az összes lény iránti spontán együttérzés. 

Amikor Buddha a Tusita nevű mennyországban arra készült, hogy e 
korszak negyedik buddhájaként megjelenjen, kinyilvánította, hogy eljött 
az idő, hogy Dzsambudvípa földjén öltsön testet és kinyilvánítsa a 
buddha-tevékenységet. A bódhiszattvák. a mennyei lényekkel együtt 
megkísérelték lebeszélni szándékáról: Emlékeztették a jelenlegi korszak 
sötét természetére, valamint  arra, hogy szerte a világon téves eszmék 
uralkodnak. Buddha erre azt felelte: biztos abban, hogy képes lesz 
beteljesíteni az összes lény megsegítésére irányuló szándékát. 
Megingathatatlan önbizalma végtelen, mindenkire kiterjedő 
együttérzéséből táplálkozott. Jól tudta, hogy az együttérzés ereje 
mindent legyőz. Szavai megerősítéseként megszólaltatta kagylókürtjét. 
Búgó hangjának szépsége még az égi lények muzsikáját is felülmúlta. 

A mérhetetlen együttérzés kifejlesztése érdekében hagyjunk fel 
világi magatartásunkkal, s dolgozzunk vad, makacs tudatunk 
megszelídítésén. Ha gyakorlásunkat anyagias célokkal kombináljuk, 
megvalósításunk tökéletlen lesz, mint egy finomítatlan, nyers aranyrög. 
Mielőtt meggondolatlanul olyan erőnket meghaladó cselekedetekre 
szánjuk el magunkat, amelyek csupán a bódhiszattva- tevékenység 
gyenge utánzatai, először dolgozzunk saját tudatunk megszelídítésén. 
Akkor leszünk képesek erőfeszítés nélkül a 
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buddhák és bódhiszattvák nyomdokában járni, ha az üresség és 
együttérzés elválaszthatatlan egységét felismerjük. 

Ha alaposan megvizsgáljuk a világi célok elérésére ösztönző 
mindennapi értékeket, s megpróbáljuk felderíteni az eredetüket, 
rájövünk, hogy ezek a dolgok megfelelő ismeretének hiányából 
fakadnak. Az embereket elkápráztatja a jelenségek valós, szilárd 
természetéről alkotott téves elképzelés. Amikor azonban 
alaposabban szemügyre vesszük a jelenségvilágot, látni fogjuk, 
hogy a szivárványhoz hasonlít: ragyogó és színes, mégis 
megfoghatatlan. 

A jelenségvilág természetét illetően számos téveszmét 
táplálunk, amelyeket a jelenségek típusai alapján lehet 
csoportosítani. Ezek lehetnek fizikai, szóbeli és tudati jelenségek. A 
fizikai jelenségek káprázatáról így ír a szöveg: 

 
13. ,,Minden jelenség illuzórikus természetű," 

- tanítják a buddhák. 
De napjainkban az illúziók erősebbek, mint valaha, 
Ravasz mágusok keltik életre őket, 
Óvakodj hát e degenerált kor káprázatától! 

 
A szamszára és a nirvána megszámlálhatatlan, különféle 

jelensége nem több, mint illúzió. Az egész világegyetemben nem 
találunk egyetlen állandó, benne rejlő léttel rendelkező dolgot sem. 
Egyik király sem uralkodott még örökké, senki sem kerülte még el 
a halált, s a legnagyobb tömeg is mindig szétoszlott. Életünk egy 
drámához hasonlít, melynek során a színészek háborúzást, 
szenvedélyt és halált adnak elő. Az élet egy álom, ami néha 
kellemes, néha pedig rémisztő. 

E degenerált korban azonban tetőfokára hág a káprázat. Az 
aranykor tisztasága réges-régen a feledés homályába merült. Az 
embereknek eszébe sem jut felkészülni következő életükre, s 
kizárólag a pillanatnyi örömöknek élnek. Megbízhatatlan, önfejű 
természetük egy rakás ártalmas, negatív tett elkövetésére sarkallja 
őket, így nincs lehetőségük a dharma gyakorlására. A világ és a 
lények pillanatonként változnak, mint a szélben ingadozó 
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búzakalászok. Ami reggel még igaz volt, arról estére kiderül, hogy 
hazug ság. Hatalmas esőzések, hó, jégverés, hőség és fagy zavarja 
meg az évszakok természetes ritmusát. Ezt látva könnyen 
megérthetjük: nincs okunk örömmámorban úszni, amikor valami jó 
történik ve lünk, hiszen helyzetünk bármikor rosszra fordulhat. 
Ugyanígy a rossz körülmények miatt sem érdemes depresszióba 
süllyedni, hiszen nehézségeink eltörpülnek az alacsonyabb 
birodalmakban élő számtalan lény szenvedései mellett. 

Egy bűvész soha nem esik saját trükkjei áldozatául. Amikor 
lovakat, ökröket, szekereket vagy bármi mást varázsol elő, jól tudja, 
hogy ezek valójában nem léteznek. Ahogy a bűvészt sem ejtik rabul 
a saját maga által életre keltett illúziók, a jelenségek 
ürességtermészetét, valamint a világi törekvések hiábavalóságát 
felismerő bódhiszattva sem esik áldozatul a negatív érzelmeknek 
vagy az egóhoz való ragaszkodásnak, még abban az esetben sem, ha 
családos életet él. Látja a hétköznapi, világi tevékenységek 
ürességtermészetét, ezért nem ragaszkodik hozzájuk, s nem is tart 
tőlük. Nem vágyik sikerre, s a kudarctól sem fél. Szilárdan bízik 
saját tanulmányaiban és gyakorlásában, így minden cselekedete 
egyre közelebb viszi a teljes megszabaduláshoz. 

Napjainkban azonban az ilyen szemlélet ritka. Az egyre erősödő 
illúzió úgy terjed egyik emberről a másikra, mint az egymást utánzó 
majmok bohóckodása. Helyzetünk olyan súlyossá vált, hogy 
rendkívül nehéz megtalálni a kiutat. Halvány fogalmunk sincs a 
jelenségek igaz természetéről, értékes életünket így hiábavaló 
dolgokra vesztegetjük. Az elmúlt korok buddhái megmondották: 
,,Minden jelenség összetett természetű és mulandó, a mulandóság 
pedig szenvedést okoz." Lássuk meg tisztán a világi értékek valódi 
természetét, s többé ne a pénz, a finom ételek és a szép ruhák 
alkossák életünk értelmét. Ne használjuk ki embertársainkat, inkább 
azon igyekezzünk, hogy tudatunkat a dharma hassa át. Ha képesek 
vagyunk lemondani a világi élet elfoglaltságairól, akkor gyakorlásunk 
nyílegyenesen halad célja felé. A gyakorlás és a pozitív tettek 
természete is illuzórikus és álomszerű, azonban csak az 
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álomszerű érdemek segítségével érhetjük el a megvilágosodás 
álomszerű gyümölcsét. 

Minden jelenség természetét a relatív és az abszolút igazság 
fényében kell látnunk. A relatív igazság röviden a megnyilvánult 
jelenségekre vonatkozik, melyek az okok és feltételek együtteseként, 
kölcsönösen függő események sorozatában jelennek meg. E kapcsolat 
révén minden jelenség összefügg egymással, ezért a relatív igazság 
területén az ok-okozati törvény uralkodik: pozitív és negatív tetteink 
elkerülhetetlenül boldogságot és szenvedést eredményeznek. Adott 
feltételek között tetteink visszahatását semmi sem akadályozhatja 
meg. Ha magokat ültetünk el a földbe, a tavaszi napfény és az eső 
hatására biztos, hogy előbújnak a hajtások. Ezért még a 
legjelentéktelenebbnek tűnő tettünk következményeit sem szabad 
figyelmen kívül hagyni. Ismerjük fel, milyen ritka és értékes 
lehetőségben van részünk, hogy gyakorolhatjuk a dharmát. E 
lehetőség most adott számunkra, de a halál bármelyik pillanatban 
megfoszthat bennünket tőle. Ébredjünk rá, hogy nincs vesztegetnivaló 
időnk. Gyakorlásunkat a mulandóságon való állandó elmélkedéssel 
ösztönözhetjük. Buddha azt mondta: ,,Ahogy az összes lábnyom közül 
az elefánté a leghatalmasabb, úgy az összes meditáció közül a 
mulandóságra való emlékezés a legfontosabb." 

A dolgok mulandóságának megértése adja a kulcsot a jelenségek 
üresség-természete, vagyis az abszolút igazság meglátásához is. Az 
abszolút igazsághoz csak a teljes megvalósítás elérése által juthatunk 
el. E két igazság a megnyilvánulás és az üresség egységén belül végső 
soron eggyé válik. 

A beszéd jelenségének káprázatáról így ír a szöveg: 
 
14. ,,A beszéd olyan, mint a visszhang" - tanították a buddhák. De 

napjaink beszéde a visszhang visszhangjához hasonlatos. 
E visszhangszerű szavak mögött gyakran az ellenkezőjük rejlik, 
Ne fordíts figyelmet az ármányos szavakra! 

 
A szamszárikus beszéd, legyen az kellemes vagy sértő, kedves 

vagy bíráló, pusztán az üresség visszhangja. Ha sértő vagy hízelgő 
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szavakat kiáltasz be egy barlangba, ami pontosan visszhangozza 
szavaidat, nincs sok értelme szomorkodni vagy örvendezni a hallottak 
miatt. A világegyetem megannyi hangja, a tűz ropogása, a szél zúgása, 
a tenger moraja, az állatok hangja és az emberek beszéde nem 
rendelkezik valódi lényegiséggel, csupán megfoghatatlan, üres 
visszhang. 

A múlt és a jelen eseményeiről, valamint a jövőbeli tervekről való 
beszéd során leggyakrabban csupán a ragaszkodás és ellenszenv jut 
kifejezésre. Az emberek ontják a szavakat, amelyek azonnal 
elszállnak, s nyomuk sem marad. Akit reggel még dicsérő szavakkal 
méltattak, lehet, hogy estére már szitkokkal illetnek. A mézesmázos 
szavak mögött sokszor rosszindulat húzódik, s a durva beszéd gyakran 
jó szándékot takar. Ha e szavaknak figyelmet szentelünk, akkor 
garantáltan félrevezetnek bennünket. Saját érdekünkben az üres 
fecsegés helyett inkább imákat és mantrákat mondjunk, s olvassuk 
hangosan a szentírásokat. 

A dicséret és bírálat okozta öröm és szenvedés szintén mulandó. 
Ha dicséretben van részünk, ne legyünk büszkék. A dicsérő szavakat 
tekintsük inkább olyannak, mintha álmunkban hallanánk őket. 
Gondoljunk arra, hogy a dicséret nem nekünk szól, hanem a gyakorlás 
során kifejlődött jó tulajdonságainknak. Dicséret valójában csak a 
megszabadulást elért személyeket illeti. 

A bírálatot tekintsük rejtett hibáink felfedezésére és 
alázatosságunk kifejlesztésére való kitűnő lehetőségnek. Ahogy a 
mondás is tartja: ,,A bírálat és a rossz bánásmód a meditáció 
virágának gyökere." A kellemetlenségek a legjobb tanítók, hiszen 
elpusztítják a ragaszkodást és a vágyakozást. Ha képesek vagyunk a 
durva szavakat és a bíráló megjegyzéseket az ösvényen alkalmazni, 
akkor ezek gyakorlásunkat és önfegyelmünket erősítik. Legyünk 
kimondottan hálásak azoknak, akik bírálnak minket. 

A beszéd álomszerű természetét felismerő bódhiszattva számára a 
kritikus, sértő szavak a gyakorlás erősítésének eszközéül szolgálnak. 
A kellemes és kellemetlen körülmények egyaránt az érdemek és a 
bölcsesség megszerzésében segítik. Aggodalom és vágyak soha nem 
térítik el céljától, mivel a tökéletes szemléleten alapuló 
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tudata rendíthetetlen. Világi értékek mit sem jelentenek számára, mégis 
automatikusan elnyeri az emberek megbecsülését. 

Még ha minden erőnkkel azon fáradoznánk, hogy nevünk az egész 
világon híressé váljon, akkor is akadna valaki, aki rossz hírünket keltené. 
De ha célunkat elérnénk, és bátorságunk, szépségünk vagy erőnk révén 
világhírre tennénk szert, hírnevünk akkor is csupán ideig óráig tartana. 

Amikor dicséret ér bennünket, gondoljunk arra, hogy mindez a 
dharma-tanítások követésének köszönhető. A bíráló megjegyzéseket 
pedig használjuk fel együttérzésünk és a szamszárától való elfordulás 
erősítésére. 

 
15. Mindenütt becstelen alakok vesznek körül, 

Hazugság hazugság hátán. 
Napjainkban senkiben sem bízhatsz, Legjobb 
tehát, ha szabadon, egyedül élsz. 

 
Életünk e sötét korban az emberevő szörnyek szigetére sodródott 

hajótöröttek sorsához hasonlatos, akik egy pillanatra sem érezhetik 
magukat biztonságban. Kivétel nélkül minden szituáció a szenvedés 
forrásává válhat, az emberek pedig legtöbbször tévútra visznek 
bennünket. Egy dolog azonban bizonyos: kizárólag egy szellemi tanító 
tanácsaiban bízhatunk meg. Ezt mindig tartsuk szem előtt 

A tudat nagyon könnyen a fizikai jelenségek és a világi fecsegés 
bűvöletének áldozatául esik, ezért legjobb visszavonulni, s egy magányos 
helyen meditálni. Így tudjuk legkönnyebben kifejleszteni az érző lények 
iránti együttérzést és szeretetet. Ha éjjel-nappal ebben a szellemben 
gyakorolunk, akkor tetteinket végül a bódhiszattvák kimeríthetetlen 
együttérzése fogja áthatni. 

Meditáció közben lényünk egészét itassa át a megvilágosodás 
szelleme, míg teljesen nyilvánvaló nem lesz előttünk a világi tettek 
értelmetlen és hiábavaló természete. A gyakorlás hatására mélyen 
megérint és elszomorít bennünket e sötét kor lényeinek elfajzott állapota, 
s szívünkben szilárd eltökéltség ébred a szamszárából való szabadulásra. 
Ha ez a szemlélet valóban gyökeret ver bennünk, akkor kétségtelenül 
szert teszünk a mahajána, vagyis a nagy jármű nemes tulajdonságaira és 
megvalósításaira. A szamszárából történő szabadulás iránti szilárd 
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eltökéltség híján dharma-gyakorlásunk soha nem fog teljes mértékben 
kifejlődni. 

 
16. Ha tetteid a dharmát követik, az egész világ ellened fordul. 

Ha igazat sz6lsz. az emberek haragra gerjednek. 
Ha tudatod j6 szándékú s tiszta, kinevetnek érte. 
Legjobb, ha értékeidet megőrzöd magadban. 

 
Még nem jött el az ideje annak, hogy érdemeinket feltárjuk mások 

előtt. Jó tanácsokat se adjunk, abban a reményben. hogy az emberek 
majd jobbak lesznek, mert tanácsaink csak feldühítik őket. Jelenleg 
minden erőnkkel saját hibáink és negativitásaink megtisztításán 
munkálkodjunk. 

Olyan időket élünk, amikor a legtöbb lény tudata zavarodott, ezért 
tetteik és szavaik ritkán tükrözik valódi gondolataikat. A világ és az 
emberek hozzáállása pillanatonként változik, így aztán nem 
támaszkodhatunk semmire és senkire. Kizárólag egy hiteles szellemi 
vezető tanácsaiban bízhatunk. 

A múltban az emberek megbecsülték és jó szívvel támogatták 
azokat, akik szerzetesi fogadalmakat tettek, felöltötték a Buddha 
tanításait jelképező dicsőséges szerzetesi ruhát, s a megfelelő módon 
gyakorolták a dharmát. Manapság azonban a világi élettől 
visszavonuló szerzeteseket vagy képmutatóknak, vagy pedig a világi 
életre alkalmatlan, mihaszna léhűtőknek tartják. 

Ha tiszta szívvel segíteni próbálsz embertársaidon, rögtön 
gyanakodni kezdenek, és biztosak benne, hogy be akarod csapni őket. 
Ha tartod magad az igaz beszédhez, kénytelen vagy rámutatni az 
emberek hibáira, s ezt senki sem szereti hallani. Jobb, ha benső 
értékeid a hamu alatt rejtőző, eleven parázshoz hasonlóan nem 
kerülnek napvilágra. Erről beszél a következő vers is: 



60  

17. Tested rejtsd el, s élj a hegyek magányában, 
Beszéded rejtsd el, s csak akkor szólj, ha szükséges, 
Tudatod rejtsd el, s csak saját hibáiddal foglalkozz. E 
három dolog teszi az embert rejtett jógivá. 

 
Amíg haszontalan cselekvések rabjai vagyunk, nem 

menekülhetünk a káprázat hatása alól. Ezért olyan fontos, hogy a 
világ zajától távoli, magányos helyen éljünk. A legjobb egy lakatlan 
völgy barlangjában élni és meghalni, ahol csak vadon élő állatokkal és 
madarakkal találkozunk. A nyugodt környezet elősegíti a szeretet és 
együttérzés kifejlődését, tudatunkból fokozatosan eltűnik a gyűlölet, s 
meditációnkat semmi sem zavarja. 

A szájat a bűnök kapujának is nevezik. Szánkból hömpölyögve, 
könnyedén törnek elő a szavak, következményeik azonban 
messzemenőek és súlyosak. A hétköznapi beszélgetés általában nem 
más, mint a ragaszkodás és a rosszindulat megnyilvánulása. Ha túl 
sokat beszélünk, bajt hozunk a fejünkre, ahogy a rikácsoló papagáj is 
végül ketrecbe kerül. Saját érdekünkben hagyjunk fel a haszontalan 
szócsépléssel. 

Tudatunk felelős azért, hogy a szamszárában vándorolunk. A tudat 
állandóan termeli az öt mérget, vagyis a ragaszkodást, gyűlöletet, 
nem-tudást, büszkeséget és féltékenységet. Ez az oka annak, hogy a 
három világot a káprázat uralja. Ne engedjük, hogy tudatunk, ez a 
bajkeverő majom kénye-kedve szerint rángasson bennünket ide-oda. 
Állandóan legyünk tudatában saját negativitásainknak, s amint káros 
gondolatok merülnek fel bennünk, azon nyomban alkalmazzuk a 
megfelelő ellenszert. A ragaszkodást például elfogulatlansággal 
ellensúlyozhatjuk, a gyűlöletet szeretetteljes kedvességgel, a 
nemtudást pedig a szamszárát alkotó, kölcsönös függésben álló 
események láncolatán való elmélkedéssel. Pozitív tetteink célja 
tudatunk megszelídítése, ahogy a következő versben is áll: 

 
Az aszkézis lényege egyedül a tudat őrzése, 
Ezen kívül mi más célja lehetne? 
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Mindig figyelmesen vizsgáljuk meg, hogy tudatunkat a tanítások, 
vagy pedig a negatív érzelmek hatják át. Testünk és beszédünk 
automatikusan idomul fegyelmezett és éber tudatunkhoz. Valódi 
szellemi tanítónk nem más, mint saját tudatunk megzabolázása. 
Életünk minden pillanatában követnünk kell a dharmát, különben nem 
sok hasznunk lesz belőle. 

Rejtut jóginak azokat a gyakorlókat nevezik, akik magányosan, 
 a világtól visszavonultan, hírnévre és követőkre ügyet sem vetve 
élnek. Szívükben ellenállhatatlan vágy ég a gyakorlás iránt, mivel 
megvalósították a dharma gyökerét, a szamszárától való elfordulást. 
Sokan így gondolkodnak: ,,Ha lemondok minden világi 
tevékenységről, mi lesz velem később? Hogyan jutok majd élelemhez 
és szálláshoz?" Ha teret adunk a tétovázásnak és az 
aggodalmaskodásnak, akkor ezek fogják uralni egész életünket, s a 
szamszára hálói egyre szorosabban körénk fonódnak. Amíg e 
megrögzött hajlamok rabságában élünk, szenvedésünk is folytatódni 
fog. Valódi dharma-gyakorló csak az lehet, aki egyszer s mindenkorra 
megundorodott a világi élettől, nem vágyakozik semmire, s elégedett 
azzal, amije van. 

 
18. Undorodj meg attól, hogy nincs, kiben bízhatnál. 

Szomorúan elmélkedj a dolgok hiábavalóságán, 
S légy eltökélt, mert minden vágyad sosem válhat valóra. Saját 
érdekedben tartsd e három dolgot mindig szem előtt. 

 
Akik kedvesek hozzánk, azokat barátainknak tekintjük, az 

utunkban állókat pedig ellenségeinknek, e kategóriák azonban nagyon 
ingatagok. Jelenlegi barátaink egy nap könnyen ellenünk 
fordulhatnak, s ez fordítva is igaz. Nincs egy szilárd és biztos pont, 
amire támaszkodhatnánk. 

A közönséges, szamszárikus dolgoknak végül annyi nyoma marad, 
mint a víz felszínére rajzolt ábráknak. Bármilyen elszántan törekszünk 
a siker és a boldogság elérésére, még azzal sem érünk el semmit, ha 
végkimerülésig dolgozunk, hiszen fel tudunk-e mutatni akár egyetlen 
olyan dolgot, amit magunkkal vihetünk a halálba? 
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Tudatunkat állandóan a múlt emlékei és a jövő ábrándjai kötik le, 
így a jelen pillanat tiszta figyelmessége elvész. Ebben az állapotban 
nem sok esélyünk van arra, hogy megszabaduljunk a negatív érzelmek 
rabságából. A leghosszabb élet sem elegendő ahhoz, hogy terveinknek 
akár csak a felét valóra váltsuk. Ha mindezt világosan látjuk, elmegy a 
kedvünk a hiábavaló világi törekvésektől, s csak a dharma 
gyakorlásának szenteljük életünket. 

Olyan ember még nem született, aki ne halt volna meg. Még a 
megvilágosodás harminckét nagyobb és nyolcvan kisebb jelével 
ékesített Sákjamuni is elhagyta testét, hogy ezzel is a mulandóságra 
emlékeztesse a lényeket. Még Brahmára, Indrára és a szamszára 
legmagasabb szintű állapotát egy világkorszakon keresztül élvező 
többi mennyei lényre is a halál és az alacsonyabb birodalmakba való 
zuhanás vár, mivel nem tisztították meg negatív érzelmeiket. Akkor 
mire számíthatunk mi, törékeny emberi testünkkel és számtalan 
hiányosságunkkal? 

Ha öntelt vagy, s a legapróbb kényelmetlenséget sem viseled el, 
soha nem lesz belőled igazi gyakorló. Ez idáig kizárólag saját 
kényelmünk, sikerünk, családunk és barátaink érdekeltek bennünket. 
Számtalan élet óta keressük önző módon a boldogságot, miközben 
másokra ügyet sem vetünk. Most elérkezett az ideje annak, hogy 
elsősorban mások érdekeit tartsuk szem előtt. A jelenleg tapasztalt 
öröm és szenvedés múltbéli tetteink eredményeként jelenik meg, ezért 
nem sok értelme van remélni a boldogságot és félni a szenvedéstől. A 
végtelen számú lény érdekei mellett saját boldogtalanságunk eltörpül. 
A szenvedés kiváló eszköz arra, hogy a szamszára nyomorúságára 
emlékeztessen bennünket, ösztönözze gyakorlásunkat, és lehetőséget 
adjon rá, hogy mások szenvedését magunkra vállaljuk. A boldogságot 
használjuk a megvilágosodás elérésére való törekvésünk és a 
szeretetteljes kedvesség erősítésére. 

Ha az előbb hallottakat meditációnk tárgyává tesszük, a 
szomorúság, az undor és az eltökéltség egyidejűleg ébred fel 
szívünkben. Szomorúak leszünk, mert hiába látjuk a többi lény 
szenvedését, mégsem tudunk segíteni nekik. A szamszára ördögi 
körében való vándorlás puszta gondolata is undort ébreszt bennünk, s 
szilárdan 
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eltökéljük, hogy a dharma gyakorlása révén segítünk magunkon és 
másokon. 

 
19. Boldogságra nincs idő, hisz elmúlik nyomban. 

Ha nem akarsz szenvedni, a dharma segítségével 
tisztítsd meg magad. 

Örömöd és bánatod múltbéli tetteidnek köszönheted, 
Hagyj fel hát a reménnyel és kételkedéssel! 

 
Lehet, hogy jelen pillanatban sokféle örömben van részünk, de 

hiba lenne ragaszkodni hozzájuk, hiszen biztos, hogy nem tartanak 
örökké. Élete során mindenkinek nehézségekkel, betegségekkel és 
egyéb fájdalmakkal kell szembenéznie, s fontos, hogy ezeket mindig a 
tanítások szemszögéből tudjuk látni. 

Akár fájdalom és nyomorúság, akár boldogság és jólét köszönt 
ránk, tudnunk kell, hogy ezek az állapotok kivétel nélkül múltbéli 
tetteink eredményeként jelennek meg. Ha jó egészségben, hírnévben 
és gazdagságban élünk, az a múltban végrehajtott jó 
cselekedeteinknek köszönhető. A betegségek, akadályok és sanyarú 
körülmények okai pedig a múltban elkövetett ártó, negatív tettek. De 
még a legszörnyűbb körülmények között is lehetőségünk van tudatunk 
tisztítására. Amikor szenvedés ér bennünket, szívünk mélyéből 
imádkozzunk azért, hogy mások fájdalmát is magunkra vehessük, és 
soha többé ne kelljen szenvedniük. Minél jobban szenvedünk, annál 
intenzívebben tudjuk gyakorolni mások szenvedésének magunkra 
vállalását. 

Ha a nehézségek csak erősítik gyakorlásunkat, akkor inkább 
segítségnek, mintsem akadálynak látjuk majd őket. Tökéletes példa 
erre a kiváló Dzsecün Milarépa, aki minden szenvedést és nehézséget 
a megvilágosodás felé vezető ösvény részévé tett. Hozzá hasonlóan, 
mi is adjuk fel a kényelem és a boldogság utáni vágyakozást, s a jó és 
rossz körülményeket egyaránt használjuk fel gyakorlásunk erősítésére. 
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20. Mosolyogsz, hogy megkapd, mire vágysz, Azt 
hiszed, rengeteg mindenre szükséged van. 
Életed szüntelen tervezgetéssel telik, Miközben 
remény és félelem gyötör. 
Bármi is érjen, hagyj fel ezekkel! 

 

Ha gazdag és hatalmas akarsz lenni, akkor befolyásos emberek 
kegyeit kell keresned. Hízelegsz nekik, s képmutatóan mosolyogsz 
rájuk, hogy cserébe megkapd, amire vágysz. Amint belépsz a 
hatalmasok világába, többé egy perc nyugtod sem lesz. Tudatod 
számtalan aggodalom gyötri, és szüntelenül a múlt, a jelen és a jövő 
miatt fogsz nyugtalankodni. 

Bármekkora hatalomra és vagyonra is teszünk szert, soha nem 
leszünk elégedettek. Az ember sosem elégedett azzal, amije van. 
Ahogy a mondás is tartja: ,,A vágyakozó ember olyan, mint egy éhes 
kutya." Ha megízlelhetnénk az istenek nektárját, és viselhetnénk 
páratlan öltözetüket, akkor is valami finomabbra és szebbre vágynánk. 
Ne pazaroljuk feleslegesen az energiánkat, mint a kisgyerekek, akik 
rohannak, hogy megtalálják a szivárvány tövét. A világi célok teljesen 
hiábavalóak, lássuk be hát, hogy az élet egyetlen értelmes célja a 
minden lény javát szolgáló dharma-gyakorlás. 

Az élet örömei és szenvedései iránt érzett remény és félelem 
meghaladása a dharma alapköve. Egy elhagyott hely magányában élő 
ember, aki megelégszik azzal, ami rendelkezésére áll, mentesül az 
igények és vágyak áradatától. A gyakorlás könnyen, akadályok, 
aggodalmak és nézeteltérések nélkül megvalósítható. Ha azonban 
életünket világi célok elérésére fordítjuk, az olyan, mintha egy 
kiszáradt folyóban próbálnánk halat fogni. Miután világosan látjuk ezt 
a tényt, szilárdan határozzuk el, hogy életünket nem hagyjuk 
kárba veszni. 

 
21. Akkor se szomorkodj, ha ma ér utol a halál, 

Hiszen ez a szamszára törvénye. 
Akkor se ujjongj, ha száz évig élsz, Hisz 
néhai ifjúságod emlék csupán. 
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Élsz vagy meghalsz, mit számít ez az élet? 
A dharma gyakorlásával készülj következő életedre, 
Ez a legfontosabb feladatod. 

 
A dharma gyakorlása értelmet ad életünknek, s akkor sem kell 

kétségbe esnünk, ha még ma agyonsújt bennünket egy villám. Ha viszont 
elhanyagoltuk a gyakorlást, akkor mindössze egy dolog miatt nem kell 
aggódnunk: ez pedig a szamszárából való megszabadulás. Gyakorlás 
nélkül semmi esélyünk sincs a szabadulásra. A szamszára foglyai 
vagyunk, s számtalan életre azok is maradunk, mint a mézesüveg 
fogságába esett méh, ami néha az üveg tetején, néha pedig az alján 
repked, de kijutni soha nem fog. Életünk hossza végső soron nem sokat 
számít, hiszen ha több száz évig élnénk, időnket akkor is csak 
hiábavalóságokkal töltenénk. 

Eddigi életünket elfecséreltük, ha azonban elkezdünk gyakorol akkor 
minden pillanat felbecsülhetetlen értékű lehetőséget biztosít arra, hogy 
mesterünkkel legyünk és tanításokat kapjunk tőle, amiket halálunk 
napjáig szívből jövő odaadással gyakorolhatunk. Világosan látni fogjuk, 
hogy a dharma-gyakorlása a világon a legértékesebb dolog, amely 
jelenlegi és az összes eljövendő életünkre egyaránt kiváló befektetést 
jelent. 

A halált régi barátként üdvözöljük majd, hiszen pontosan ismerjük a 
jelenségvilág álomszerű és mulandó természetét. A kiváló mester, 
Gampopa azt mondta, hogy az első osztályú gyakorlók, akik elvágtak 
magukban minden szamszárikus hajlamot, haláluk pillanatában 
beleolvadnak a végtelen fényességbe. A középszintű gyakorlók nem 
félnek, mert szilárdan bíznak abban, hogy egyenesen egy buddha-
birodalomba kerülnek. Még azoknak sem lesz megbánnivalójuk, akik 
csak egy kis időt fordítottak a dharma gyakorlására, mivel biztosak 
lehetnek abban, hogy legalább nem zuhannak az alacsonyabb 
birodalmakba. 

Bármilyen erősen ragaszkodunk is a világ dolgaihoz, egyszerűen 
lehetetlen megtartani őket. Az ifjúság, minden élvezetével együtt hamar 
tovatűnik, s a dharma gyakorlása nélkül a százévnyi élet is csupán az 
öregség gyötrelmeinek hosszabbodását jelenti. 
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Míg tudatunkat a nyolc világi aggodalom35 szennyezi, addig 
bármennyit tanulunk, elmélkedünk és meditálunk, nem érjük el a 
megszabadulást. A hiábavaló, világi céloknak nincs se vége, se 
hossza. A legnemesebb és legértékesebb cél az, ha azért gyakorolunk, 
hogy minden lény javáért elérjük a megvilágosodást. Ez a bódhicsitta, 
vagyis a minden ösvény lényegét beteljesítő dharma. 

Mindennek megvan a maga ideje. A földművesek pontosan tudják, 
mikor érkezik el a szántás, a vetés vagy az aratás ideje, és soha nem 
mulasztják el egyiket sem. Jelenleg képességeink teljes birtokában 
vagyunk, találkoztunk egy mesterrel, és tanításokat kaptunk tőle. 
Érdemes lenne könnyelműen parlagon hagyni a megszabadulás 
mezejét? 

Az emberek számtalan tervet kovácsolnak a jövőre nézve, azonban 
kizárólag életük hátralévő néhány évének keretein belül 
gondolkodnak, ami szűk látókörű szemléletre vall, hiszen ezen kívül 
még számtalan élet vár ránk. A halál csupán egy küszöb, amelyet 
mindannyiunknak egyedül kell átlépni. A halál idején mesterünk, a 
Három Drágaság és a saját gyakorlásunk iránti bit és bizalom az 
egyedüli segítségünk. Rokonaink, barátaink, hatalmunk, vagyonunk és 
mindazok a dolgok, amikre életünk során támaszkodtunk, egyszerűen 
eltűnnek. Ha tehát életünket a soha véget nem érő, apró-cseprő 
ügyeknek szenteljük, biztosak lehetünk abban, hogy halálunk idején 
mély megbánással zokogunk majd, s nyugtalanok leszünk, mint a 
börtönbe vetett tolvaj, aki retteg a rá váró büntetéstől. Ahogy Dzsecün 
Milarépa mondta a Csirava Gönpo Dordzse nevű vadásznak: 

 
Rendszerint azt mondják, hogy a szabad és szerencsés 
Emberi lét végtelenül értékes. 
Mégis, amikor egy hozzád hasonló embert látok, 
Az emberi élet egyáltalán nem tűnik oly értékesnek. 

 
Lehet, hogy valakinek nincs élelme, ruhája és otthona, ha azonban 

tudatát mestere és a Három Drágaság iránti hit hatja át, akkor élete és 
halála egyaránt boldog és aggodalmaktól mentes lesz. 
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Az első részben a Négy Nemes Igazságról hallhattunk, arról a 
tanításról, amelyet Buddha a dharma kerekének első megforgatása 
során adott. Ez a tanítás a három ösvény közül az elsőhöz, vagyis a 
hínajánához kapcsolódik. A szamszára hiányosságainak 
ismertetése e sötét kor negatív vonásaitól való elfordulásra 
ösztönöz bennünket. Minden dharma-gyakorlás alapja a 
szamszárából történő megszabadulás iránti szilárd eltökéltség. A 
most következő részben a szamszára ellenszereiről lesz szó: a 
mahajána szemléletéről, meditációjáról és cselekvéséről. 



 

 



 

 
 
 

MÁSODIK RÉSZ 
 

A mahajána szemlélete, 
meditációja és cselekvése 
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A Három Ösvény 
 

Az előkészítő ösvényt, vagyis a hínajánát tárgyaló első rész célja az 
volt, hogy elfordulás és undor ébredjen bennünk a szamszára, 
különösen a jelen kor állapotai iránt. A következő rész elmagyarázza, 
hogy nyomorúságos helyzetünkön Buddha nagy járműve, vagy is a 
mahajána szemlélete, meditációja és cselekvése által segíthetünk. A 
magyarázat két fejezetből áll. Az elsőben a közbülső ösvényről, a 
szútrajánáról lesz szó, a másodikban pedig az ügyes módszerek 
különleges ösvényéről, a mantrajánáról. 
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A szútrák 
ösvénye 

 
 
 

Menedékvétel 

A szamszára, ahogyan mi is meggyőződhetünk róla, nem más, mint 
puszta szenvedés, ezért szilárdan elhatároztuk, hogy megszabadulunk 
a létforgatagb61. Ehhez azonban segítségre van szükségünk. 
Természetes, hogy csak egy teljesen megvilágosodott lény segíthet 
rajtunk, aki maga is tökéletesen mentes a szamszára szenvedéseitől. 
Patrul Rinpocse ezért a következő sorokban Csenrézihez, az 
Együttérzés Buddhájához fohászkodik. 

 
22. Együttérzés forrása, gyökér-gurum (eredeti mesterem), 

Nemes Csenrézi, te vagy egyedüli védelmezőm! Beszéded 
lényege, a hat szótagú mantra 
A fenséges dharma. 
Mostant6lfogva csak rád támaszkodom! 

 
Csenrézi tökéletesen megvilágosodott buddha, aki a lények 

érdekében egy b6dhiszattva képében jelenik meg. Az összes buddha 
természete végső soron egy, s együttérzésük Csenrézi formájában 
nyilvánul meg. Minden buddha együttérzésének megtestesüléseként 
Csenrézi egyidejűleg az összes buddha és bódhiszattva eredete is, 
hiszen a megvilágosodás gyökere nem más, mint az együttérzés. 
Csenrézi az istenség formájában megjelenő együttérzés. Csenrézi a 
Buddha, a Dharma és a Szangha. Ö a Guru, a Jidam és a Dákiní, 
valamint a három kája. Ó Amitábha, Guru Rinpocse, Árja Tárá, s 
mindenek előtt gyökérlámánk is ő. (Gyökér-gurunak 
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vagy gyökér-lámának azt a mestert nevezik, aki iránt a legerősebb 
odaadást érezzük.) Az egyetlen híd alatt áramló, több száz folyóhoz 
hasonlóan Csenréziben egyesül minden buddha. Az ő áldása az összes 
buddha áldása, s természetének megvalósítása minden buddha 
természetének megvalósítása. 

Csenrézi e sötét korszakban Guru Rinpocse személyében jelent 
meg, akinek bölcsessége, együttérzése és ereje bármelyik buddháénál 
gyorsabban áramlik, mivel Guru Rinpocse kifejezetten azzal a céllal 
jelent meg, hogy e korszak lényeit segítse. Csenrézi az érző lények 
megsegítése érdekében számtalan formában jelenik meg, úgy is, mint 
uralkodó, szellemi tanító, hétköznapi ember vagy állat, sőt, hegyek, 
fák és hidak képében is testet ölthet. Egy hűsítő fuvallat a perzselő 
hőségben, vagy egy fájdalmas betegség során érzett megkönnyebbülés 
is Csenrézi együttérzésének megnyilvánulása. 

Csenrézi hat szótagú mantrája, az OM MANI PADME HUM az 
összes buddha együttérző bölcsességének hang formájában való 
megnyilvánulása. Ez a mantra Buddha nyolcvannégyezer tanításának 
velejét foglalja magában. Sok különféle mantra létezik: tudatosság-
mantrák, dharanik és titkos mantrák,36 de ezek közül Csenrézi hat 
szótagú mantrája a legerősebb. A mani néven ismert mantra 
recitálásával járó áldásokat a szútrák és a tantrák egyaránt számos 
helyen említik. Azt mondják, hogy a mani egyszeri elmondása felér a 
Buddha tanításai tizenkét ágának37 felolvasásával. A hat szótagú 
mantra recitálása tökéletesíti a hat paramitát, s a szamszára hat 
világában való újraszületés lehetőségétől is megszabadít bennünket. A 
mantra recitálása egyszerű gyakorlat, amelyet bárki könnyedén 
végezhet, mégis a dharma lényegét hordozza magában. Ha öröm és 
bánat esetén egyaránt e mantrában veszünk menedéket, akkor 
Csenrézi mindig velünk lesz, s odaadásunk spontán módon növekedni 
fog. Ezáltal automatikusan elérjük a mahajána ösvény megvalósítását. 

A Kárandavjúha- szútra38 szerint, ha százmilliószor elmondjuk e 
mantrát, testünk minden egyes sejtje megtelik Csenrézi áldásával, s 



74  

halálunk után még elhamvasztott holttestünk füstje is megszabadítja 
az alacsonyabb világokba történő születéstől azt, aki belélegzi. 

Az Om Mani Padme Hum mantra minden egyes szótagja 
elképzelhetetlen mértékű áldásos, megszabadító erővel bír. Az írások 
szerint egy buddha emberfeletti tettekre képes, például pontosan tudja, 
hogy hány csepp eső esett egy tizenkét éven át tartó esőzés ideje alatt, 
azonban e mantra akár egyszeri elmondásával járó érdemeket 
teljességükben még a buddhák sem tudnák leírni. A Föld összes 
fájából készített papír már rég elfogyna, de még mindig csak a 
kezdeteknél tartanának. 

A Halál Urát ezen a világon semmi sem rettentheti vissza, 
Csenrézi együttérzésének meleg kisugárzása azonban teljesen 
megszüntet minden halálfélelmet. Ez a „csalatkozhatatlan menedék" 
jelentése. A szamszára szenvedéseitől teljes mértékben mentes 
Csenrézi mindig kész arra, hogy az érző lényeken segítsen, s még a 
legapróbb mozdulata, a kéztartása vagy szemének pillantása is képes 
bárkit megszabadítani a létforgatagból. Amikor az Om Mani Padme 
Hum mantra recitálásával segítségért fordulunk hozzá, soha ne 
gondoljuk, hogy Csenrézi egy messzi buddhaországban tartózkodik, 
ahol nem hall bennünket. Csenrézi mindig jelen van azok szívében, 
akik hisznek benne. Elhomályosult tudatunk nem teszi lehetővé, hogy 
Szukhavátiban (Dévacsen), a Nagy Gyönyör Birodalmában, a Potala-
hegyen szemtől-szembe találkozhassunk vele, azonban együttérzése 
egyetlen lényt sem hagy el soha. Mindig a lények számára 
legmegfelelőbb alakban jelenik meg, elsősorban kiváló spirituális 
tanítók képében. Legyünk tehát teljes mértékben meggyőződve arról, 
hogy az érző lényeket a meg szabadulás ösvényére vezető legfőbb 
védelmező nem más, mint saját gyökérgurunk. 

Csenrézi részrehajlástól mentesen, minden érző lényre egyaránt 
szórja együttérzése esőjének áldásos cseppjeit, a boldogság azonban 
csak ott teremhet meg, ahol a hit magjait elültetik. A hit hiányával 
bezárjuk magunkat áldása sugarai előtt, mintha örök életünkre 
bezárkóznánk egy sötét szobába. Ha van hitünk, akkor többé 
semmilyen távolság vagy késlekedés nem választhat el bennünket 
Csenrézi áldásaitól
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Buddha tanításai felfoghatatlanul kiterjedtek és mélyenszántóak. Ritka 
és figyelemre méltó eredmény lenne. ha képesek lennénk értelmi szinten 
elsajátítani mindegyiket. Azonban még ez sem lenne elegendő. Ha a 
tanítások elsajátítása nem párosul benső megvalósítással, vagyis azzal. 
hogy gyakorlatban alkalmazzuk őket és tudatunkat egyesítjük velük. 
akkor tudásunk pusztán elméleti szintű lesz. s mindössze önteltségünket 
fokozza majd. 

Számtalan könyvet elolvastunk és sok tanítást hallottunk. de nem sok 
hasznunk volt belőlük. hiszen lényünk nem alakult át. Attól még nem 
fogunk meggyógyulni. ha az orvos által felírt receptet az ágyunk mellett 
őrizgetjük. Nézzünk önmagunkba, s addig elmélkedjünk a dharma 
értelmén. amíg lényünk egészét át nem hatja. Ezért mondja Patrul 
Rinpocse: 

 
23. Félredobtam minden tudásomat, az összes elméletet, 

Nincs többé szükségem rájuk. 
Tetteim csak ezt az életet szolgálták, 
Nincs többé szükségem rájuk. 
Gondolataim csak káprázatok voltak, 
Nincs többé szükségem rájuk. 
Most eljött az ideje, hogy valami hasznosat tegyek, Ezért 
a hat szótagú mantrát recitálom. 

 
Jelen életünk tettei végtelen hullámokként hömpölyögnek. de semmi 

hasznunk belőlük. Tudatunkban gondolatok milliárdjai áramlanak, s 
minden egyes gondolat újabb gondolatok sorát hozza létre, azonban 
mindez csupán zavarodottságot és elégedetlenséget szül. Nem volna jobb, 
ha a tanítások lényegén meditálnánk és a hat szótagú mantrát recitálnánk? 

Jelenleg beidegződött hajlamaink és szenvedélyeink rabságában 
élünk, így sem lehetőségünk. sem erőnk nincs arra, hogy a többi lényt a 
szamszárából megszabadítsuk. Segítségre van szükségünk, 
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méghozzá nem is akármilyen segítségre, hanem Csenrézi 
kifogyhatatlan erejére: 

 
24. A Három Drágaság az egyedüli biztos, állandó menedék, A 

Három Drágaság lényege pedig Csenrézi. Bölcsességébe 
vetett szilárd bizalommal, 
Meggyőződéssel és hittel recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Nem segít rajtunk. ha olyan isteneknél veszünk menedéket, mint 

Brahmá vagy Indra, hiszen ők maguk is a szamszára hálójának 
csapdájában vannak. A világ hatalmas, befolyásos személyei, 
valamint barátaink és rokonaink sem képesek valódi menedéket 
nyújtani nekünk. Hegyek, csillagok és egyéb természeti jelenségek 
imádata sem szavatolhatja biztonságunkat. A felsorolt személyek és 
jelenségek közül egyik sem képviselheti a menedék végső forrását. A 
börtönben sínylődő rab is csak olyan embertől várhat segítséget a 
szabaduláshoz, aki képes öt megszabadítani. A többi fogolyhoz hiába 
fordul segítségért. 

 A szamszára örvényéből csak az képes megszabadítani bennünket, 
aki maga is teljes mértékben szabad. A Három Drágaság az egyedüli 
menedékforrás, amely tökéletesen mentes a szamszára korlátaitól. A 
végső megvalósítás természetét bírja, s végtelen együttérzéssel 
rendelkezik, amely az összes lény szükségleteinek megfelelően 
működve elvezetheti öket a megvilágosodáshoz. 

A Három Drágaság a Buddha, a Dharma és a Szangha. A Buddha  
a négy  káját  és  az öt  bölcsességet39 megnyilvánító  tanító.  A 
Dharma az ösvény, vagyis az átadott és megvalósított tanítások. A 
Szangha az ösvény követőit jelenti, akik megértik a tanításokat és 
ezáltal elérik a megszabadulást. 

A Három Drágaságba vetett hit segítségével fokozatosan 
felismerjük, hogy nem három különböző dologról van szó, hanem 
Csenrézi testéről, beszédéről és tudatáról. Csenrézi tudata a Buddha, 
beszéde a Dharma, teste pedig a Szangha. Noha ebben a pillanatban 
nem vagyunk képesek Csenrézit szemtől-szemben látni, mégis legyünk 
korlátlan képességei tudatában, amelyekről a szútrák és a 
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tantrák beszélnek. Mindig emlékezzünk arra, hogy mesterünk, aki az 
értékes dharmát tanítja nekünk, nem különbözik Csenrézitől. Ha 
értékeljük kedvességét, imádkozunk hozzá és a hat szótagú mantrát 
recitáljuk, akkor minden kétséget kizáróan megtisztulunk karmikus 
akadályainktól és negatív érzelmeinktől. Eljön az idő, amikor Csenrézi 
tiszta birodalmában fogunk tartózkodni, ahol Csenrézi számtalan 
bódhiszattva körében a mahajána dharmát tanítja. 

A dharma kapuja mind a három jármű esetében a menedékvétel. 
Minden egyes gyakorlatnak ez az alapja. Az emberek különböző 
indíttatással vesznek menedéket. Vannak, akik a szamszára 
szenvedéseitől rettegnek, ezért saját érdekükben fordulnak 
menedékért. Ezt alacsonyabb rendű indítéknak nevezik. A legjobb, ha 
azzal a szándékkal veszünk menedéket, hogy minden érző lényt 
megszabadítsunk a szamszára szenvedéseitől, és eljuttassuk őket a 
meg világosodás állapotába. Ez a mahajána-szellemű menedékvétel. 

Ha őszintén, teljes szívünkből menedéket akarunk venni, akkor 
megingathatatlan hitet kell kifejlesztenünk. A hitnek nagyon fontos 
szerepe van az ösvényen, hiszen a hit segítségével nyílunk meg a 
buddhák áldásai felé. Ha hit nélkül szeretnénk eredményeket elérni a 
gyakorlás során, az olyan, mintha egy északi irányba néző barlangban 
üldögélve várnánk a napfelkeltét. 

A hit kifejlődésének négy szintje van: tiszta hit, vágyódó hit, 
meggyőződésen alapuló hit és megmásíthatatlan hit. Amikor először 
ismerjük fel Buddha, Csenrézi és mesterünk különleges 
tulajdonságait, tudatunk tisztává és örömtelivé válik. Ez a tiszta hit. A 
tiszta hit arra ösztönöz bennünket, hogy mi magunk is szert tegyünk 
Csenrézi tökéletes tulajdonságaira. Arra a számtalan lényre 
gondolunk, akiken segíthetnénk, ha ilyen képességekkel 
rendelkeznénk. Ez a vágyódó hit. Azután teljes meggyőződés ébred 
bennünk Csenrézi nagyszerű tulajdonságait illetően, hiszen ezeket 
maga Buddha is alátámasztotta. Ez a meggyőződésen alapuló hit. 
Végül hitünk oly mértékben elválaszthatatlanná válik tőlünk, hogy 
még életünk árán sem válnánk meg tőle. Ez a megmásíthatatlan hit. 
Amikor hitünk eléri ezt a szintet, meggyőződésünk minden 
körülmények között változatlan marad: ,,Csenrézi, te mindenről 
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tudsz. Bármi is történjék, én százszázalékosan bízom bölcsességed 
és együttérzésed erejében." Ettől kezdve Csenrézi áldása és segítő 
ereje mindig velünk lesz. Még nevének hangja is rendelkezik azzal 
a képességgel, hogy megszabadítson bennünket az alacsonyabb 
világokban történő születéstől. A valóban hiteles menedékvételhez 
ilyen, megmásíthatatlan hitre van szükség. 

Azt mondják: ,,A hit értékes kerék, ami éjjel-nappal a 
megszabadulás ösvényén gurul." A hét nemes tulajdonság közül a 
leg fontosabb a hit. Noha a Nap mindenhol süt, mégis csak ott 
képes meggyújtani a száraz füvet, ahol sugarait egy nagyító üvege 
gyűjti össze. Csenrézi együttérzése is egyenlő mértékben sugárzik 
minden lény felé, de áldásainak tüze csak a hit nagyítóüvegén 
keresztül lobban lángra. 

Szűk látókörű szemléletre vallana, ha csak erre az egy életre 
vennénk menedéket, vagy amíg jelenlegi szenvedéseink meg nem 
szűnnek. Egészen addig forduljunk menedékért a Három 
Drágasághoz, amíg az összes lény el nem érte a megvilágosodást. 
A valódi, teljes, mahajána-szellemű menedékvétel akkor történik 
meg, amikor testünket, beszédünket és tudatunkat képesek 
vagyunk őszinte hittel Csenrézinek felajánlani, s minden 
körülmények között csak rá számítunk. 

A Csenréziben való menedékvétel három formában történhet 
meg: külső, belső és titkos szemlélet alapján. Külső 
megnyilvánulásában Csenrézi a Három Drágaság, vagyis a 
Buddha, a Dharma és a Szangha. Belső szempontból ő a Három 
Gyökér, tehát a Guru, a Jidam és a Dákiní. Titkos értelemben véve 
pedig ő a három kája, a dharmakája, a szambhógakája és a 
nirmánakája. A menedékvételt ezért semmiképpen sem 
nevezhetjük kezdő vagy bevezető gyakorlatnak. A menedékvétel 
mélységes gyakorlata az egész ösvényt magában foglalja, egészen 
a megvilágosodásig. Noha a menedék- vételnek számos, különféle 
szintje ismert, mindegyiknek eleget tehetünk, ha azzal a 
meggyőződéssel recitáljuk a hat szótagú mantrát, hogy Csenrézitől 
elválaszthatatlan mesterünk a Három Drágaság összes 
tulajdonságának lényegét magában foglalja. 
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Atísa mester, akit páratlan tudása és megvalósítása révén egész 
Észak- és Kelet-Indiában Második Buddhaként ismertek, Tibetbe 
utazott, ahol oly sok tanítást adott a menedékvétel áldásairól, hogy az 
emberek a Menedék Mesterének kezdték nevezni. Amikor értesült 
róla, hogy tanítványai milyen nevet adtak neki, így szólt: ,,Ez a név 
nagy megtiszteltetés számomra, hiszen a Buddhánál való 
menedékvételt semmi sem múlhatja felül." 

 
A megvilágosodás szelleme 

 
A hit és a menedékvétel fontosságának felismerése után elérkeztünk a 
mahajána lényegéhez, a megvilágosodás szelleméhez. 

 
25. A mahajána ösvény alapja a megvilágosodás szelleme, 

Az összes buddha e magasztos gondolat ösvényét járja. 
Soha ne térj le a nemes ösvényről, 
S minden lény iránti mély együttérzéssel 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
A megvilágosodás szelleme, amit szanszkritul bódhicsittának 

neveznek, azt a kívánságot jelenti, hogy minden érző lény javáért 
elérjük a megvilágosodást. A megvilágosodás szellemének két 
aspektusa van, név szerint a relatív és az abszolút bódhicsitta. Az 
abszolút bódhicsitta az, amikor meglátjuk a minden lényben benne 
rejlő buddha-természetet, melyet csak azok érzékelhetnek, akik 
felismerték a jelenségek üresség-természetét. Ezt azonban nem 
könynyű megérteni, ezért először rendszerint a relatív bódhicsitta 
gyakorlatát végezzük, ami kevésbé nehéz. 

A relatív bódhicsitta is két részre osztható: törekvésre és 
megvalósításra. A törekvés azt a vágyat jelenti, hogy minden lény 
érdekében elérjük a megvilágosodást, a megvalósítás pedig azt, 
amikor vágyunkat a hat paramita gyakorlásával a gyakorlatba ültetjük 
át. A törekvés bódhicsittája határozza meg a célt, a megvalósítás 
bódhicsittája pedig célunk elérésének eszközeit foglalja magában. 
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A mahajána lényege az, hogy e két bódhicsitta nem önmagunkra, 
hanem az összes érző lényre irányul, ameddig a szamszára ki nem 
ürül. Hogyan ébreszthetjük fel a törekvő bódhicsittát, vagyis az 
együttérzést, ami a lények javát szolgáló megvilágosodás elérésére 
ösztönöz bennünket? Először is legyen Csenrézi azon elhatározásunk 
tanúja, hogy mások érdekében elérjük a megvilágosodást. Ezután 
igyekezzünk túllépni az elfogultságon, melynek értelmében csak a 
hozzánk közel állóknak akarunk segíteni, miközben nem törődünk 
azokkal, akiket nem kedvelünk. Ez csak akkor válik valóra, ha 
ráébredünk, hogy számtalan előző életünk során már kivétel nélkül 
minden lény volt az édesanyánk vagy édesapánk. A legapróbb 
bogártól kezdve minden lény, aki előzőleg valamelyik szülőnk volt, 
boldog akar lenni, s nem akar szenvedni. Azt azonban egyikük sem 
tudja, hogy a szenvedést saját negatív tetteik okozzák, a boldogság 
pedig az erényes tudat révén jön létre. Ha a szenvedés mocsarában 
menthetetlenül fuldokló lényekre gondolunk akik olyanok, mint a 
sivatagban eltévedt vakok, akaratlanul is hatalmas együttérzés ébred 
szívünkben irántuk. 

Hogy együttérzésünket továbbfejlesszük, képzeljük magunk elé a 
poklok birodalmát. Látjuk, amint szüleinket Jama, a Halál Ura40 

szolgái hurcolják magukkal. Éles fegyverekkel és puszta kézzel ütik-
verik őket, testükre forró, olvadt bronzot öntenek és izzó vastömbök 
alatt zúzzák szét a szerencsétleneket. Borzalmas szenvedésük láttán 
kiben ne ébredne mindent átható együttérzés és ellenáll- hatatlan vágy 
arra, hogy azonnal szülei segítségére siessen? Amikor az intenzív 
együttérzés világosan megjelenik, vegyük fontolóra a következő 
gondolatot: kedves édesanyánk és édesapánk csak két ember a 
számtalan élőlény közül. A többi, végtelen számú lény vajon miért ne 
érdemelné meg együttérzésünket? Fokozatosan terjesszük ki 
együttérzésünk skáláját, először legközelebbi barátainkra és 
rokonainkra, majd az összes ismerősünkre, azután az egész országra, 
az egész világra, végül pedig a szamszára három világában élő 
megszámlálhatatlan lényre. Csak azt nevezhetjük valódi 
együttérzésnek, ami kivétel nélkül minden lényre kiterjed. 
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Minden egyes érző lény megegyezik abban, hogy boldog szeretne 
lenni, s nem akar szenvedni.  Az egyetlen különbség közöttünk és a 
többi lény között az, hogy belőlünk csak egy van, a többi lény száma 
azonban végtelen. Így a mi boldogságunk és szenvedésünk jelentéktelen 
a számtalan többi lény boldogságához és szenvedéséhez képest. Ez a 
bódhicsitta alapja. Saját boldogságunk helyett inkább mások 
boldogságán fáradozzunk, különösen azoknak kívánjunk boldogságot, 
akiket ellenségeinknek tartunk, és akik rosszul bánnak velünk. 
Különben mi értelme lenne az együttérzésnek? 

A kiindulópont az összes lény iránti együttérzés.  Ezután képesnek 
kell lennünk vágyunkat és törekvésünket tettekre váltani. Atísa szerint a 
legfontosabb mégis a szándék. Amikor tudatunkat állandóan a segítés 
szándéka uralja, akkor mindegy, hogy tetteink kívülről milyen látszatot 
keltenek, a gyakorló bódhícsitta automatikusan működni fog. Ha 
képesek vagyunk fenntartani a megvilágosodás szellemét, akkor soha 
nem térünk le az ösvényről, s fejlődni a szellemi úton. Amikor 
testünket, beszédünket és tudatunkat az összes érző lény megsegítésére 
irányuló szándék hatja át, s célunk az, hogy velünk együtt minden lény 
elérje a megvilágosodást, akkor a legapróbb tett, mint például egy 
mantra elmondása vagy egy leborulás is gyorsan és biztosan célba juttat 
bennünket. 

A Csenrézi lényegét alkotó Om Mani Padme Hum mantra hat 
szótagja nem más, mint a hat paramita egy mantra formájában. A 
mantra recitálása révén a hat paramita önmagától megjeienik bennünk, s 
ezáltal megvalósul a gyakorló bódhicsitta. 

Azt mondják, hogy amikor a szamszára börtönében sínylődő 
lényekben felébred a megvilágosodás szelleme, a buddhák azon 
nyomban gyermeküknek tekintik őket. Az ilyen lényeket az istenek és 
emberek egyaránt dicsérik, s életük teljesen új értelmet nyer. Ez mind a 
drágakőhöz hasonlatos bódhicsitta felmérhetetlen erejének köszönhető. 
A bódhicsitta Buddha nyolcvannégyezer tanításának lényegét képviseli, 
ugyanakkor azonban még egy kezdő is könnyen megértheti és 
gyakorolhatja. 

Az abszolút bódhicsitta az üresség és együttérzés elválaszthatatlan 
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egysége. Ez a természetes állapot egyszerűsége, amely minden fogalmat 
és értelmi korlátot meghalad. Ebből származik a minden érző lény javát 
szolgáló, spontán, elfogulatlan együttérzés. 

 
Gyakorlásunk fejlődése során a két bódhicsitta erősíti egymást. A 

tudat abszolút természetébe való egyetlen bepillantás is képes megadni 
a relatív bódhicsitta gyakorlásához szükséges szemléletet, a relatív 
bódhicsitta gyakorlása pedig kiszélesíti az abszolút bódhicsitta 
megvalósítását. 

 
Megtisztulás 

A bódhicsitta kifejlesztése után minden akadályt el kell távolítanunk a 
megvilágosodás felé vezető ösvényről: 

 
26. Kezdettelen idők óta vándorolsz a szamszárában, 

S minden eddigi tetted csak rabságodat hosszabbítja. 
Szívből ismerd be és valld meg minden negatív tettedet, S 
a megbánás négyfajta erejét beteljesítve 
Recitáld a hat sz6tagú mantrát. 

 
Múltbéli életeink során át egészen mostanáig rengeteget ártottunk 

másoknak: hazudtunk, csaltunk, loptunk, valamint számtalan lényt 
bántalmaztunk és öltünk meg. Felhalmozott negatív tetteink miatt 
vagyunk a szamszára foglyai, s az ösvényen is ez jelenti a legnagyobb 
akadályt. Kétféle akadályozó tényező választ el bennünket a buddha-
természet megtapasztalásától: érzelmi akadályok, valamint olyan 
akadályok, amelyeknek ismerjük az okát. 

Helyzetünk azonban nem teljesen reménytelen. A kadampa 
mesterek azt mondták: ,,A káros tettek egyetlen jó tulajdonsága az, 
hogy meg lehet tisztulni tőlük." Negatív tetteink is csupán összetett 
jelenségek, ennél fogva mulandó természetűek. Buddha ezért tanította, 
hogy nincs olyan súlyos hiba, amelytől a megbánás négyfajta erejével 
meg ne lehetne tisztulni. 

A megbánás négyfajta ereje a minden negatív cselekedettől való 
megtisztulás eszköze. Az első a támasz ereje. A támasz olyan 
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személyt vagy istenséget jelöl, aki előtt beismerjük és megvalljuk 
rossz tetteinket, így az illető megtisztulásunk támaszává válik. 
Támaszunk ebben az esetben Csenrézi, aki minden buddha és 
bódhiszattva bölcsességének megnyilvánulása. Egyéb gyakorlatok 
esetén a támasz lehet például Vadzsraszattva (tib: Dordzse Szempa), 
vagy a Megbánás Harmincöt Buddhája, illetve Buddha Vairó- csana, 
akinek neve hallatán minden lény megszabadul az alsóbb 
birodalmakból. E sokféle istenség azonban mind Csenrézi meg 
nyilvánulása, így ő a megtisztulás alapvető támasza. 

A második erő a megbánás ereje. A megbánás automatikusan 
ébred fel bennünk, ha ráeszmélünk, hogy mindazt a szenvedést, amit a 
szamszárában történő számtalan születésünk során, egészen mostanáig 
tapasztaltunk, csak és kizárólag saját negatív tetteinknek 
köszönhetjük. A negatív tettek a következők: az öt azonnali hatású 
cselekedet, a tíz ártó tett, valamint a három jármű fogadalmainak 
megszegése 41.   Már oly sokszor megszülettünk, hogy ha az idáig 
elnyűtt testeinket egymásra helyeznénk, akkor már az előző 
életünkben viselt rovar-testek kupaca is meghaladná a Meru-hegy 
méretét, nem is beszélve a számtalan különféle emberi, állati stb. 
testről. Ha összegyűjtenénk azokat a könnycseppjeinket, amelyeket 
eddigi születéseink során bánatunkban hullattunk, akkora óceánt 
kapnánk, amelyhez fogható nincs az egész világegyetemben. Sok 
ilyen hasonlat olvasható A tiszta emlékezet magasztos dharma42 című 
könyvben. Számtalan születésünk során átélt szenvedésünk saját 
ártalmas tetteink eredményeként jött létre, mint például a hazugság és 
az ölés. Amíg nem látjuk tisztán tetteink következményeit, addig 
továbbra is úgy fogunk viselkedni, mint egy elmeháborodott. Ha 
azonban világosan látjuk, miképpen kényszerítenek bennünket saját 
ártalmas tetteink kezdettelen idők óta a szamszára végtelen 
szenvedésében való vándorlásra, akkor mély megbánást fogunk érezni 
minden negatív tettünk miatt, s a legapróbb vágyunk sem lesz arra, 
hogy újra elkövessük őket. Őszinte, erőteljes megbánással, kivétel 
nélkül valljuk meg minden egyes ártó tettünket. 

A megbánás önmagában még nem elegendő, meg is kell 
tisztulnunk a múltban elkövetett negatív tetteinktől. Ebben a 
harmadik 
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erő szolgál segítségünkre, amit az ellenszer erejének neveznek. 
Minden negatív cselekedet esetében, amelyet testünkkel, 
beszédünkkel és tudatunkkal elkövettünk, a megfelelő ellenszert kell 
alkalmaznunk, vagyis a test, a beszéd és a tudat pozitív cselekedeteit. 
Ezt a következőképpen tudjuk a gyakorlatban alkalmazni: testünkkel 
végezzünk leborulásokat, járjunk körbe szent helyeket és tárgyakat, 
valamint szolgáljuk a többi embert és a tanításokat, beszédünkkel 
pedig recitáljuk a hat szótagú mantrát. Tudatunkban egyhegyű 
odaadással fohászkodjunk Csenrézihez, hogy az összes akadályozó 
tényezőt, negativitásainkkal együtt oszlassa el, s gondoljunk arra, 
hogy az ő együttérzése nélkül csak egyre mélyebbre süllyednénk a 
szamszárában. Tudatunkban jelenítsük meg, ahogy odaadó imánkra 
válaszul Csenrézi testéből nektár zúdul alá, és a fejtetőn keresztül 
velünk együtt az összes lény testét feltölti. A nektár kivétel nélkül 
minden akadályozó tényezőt és negativitást kimos belőlünk. Testünk 
végül tökéletesen tisztává és kristályszerűen áttetszővé válik. Csenrézi 
ragyogó mosollyal így szól: ,,Nemes gyermek, minden 
negativitásodtól megtisztultál." Ezután fény nyé válik, majd belénk 
olvad. Érezzük, hogy tudatunk Csenrézi tudatától elválaszthatatlan, s 
egy ideig maradjunk a fogalmakon túli, ragyogó üresség állapotában. 

A negyedik erő az elhatározás ereje. Szilárdan elhatározzuk, hogy 
soha többé, még az életünk árán sem követünk el ártó tetteket. Ezt 
megelőzően lehet, hogy fogalmunk sem volt arról a tényről, hogy a 
szenvedést az ártó tettek okozzák, ezután azonban már nem 
rejtőzhetünk el tudatlanságunk mögé. Azt se gondoljuk, hogy mivel a 
negatív tettektől ilyen könnyedén meg lehet szabadulni, nyugodtan 
elkövethetjük őket. Szívünk mélyéből fakadó, szilárd elhatározással 
fogadjuk meg, hogy semmilyen körülmények között sem fogunk olyat 
tenni, ami ellenkezik. a dharmával. Ehhez szüntelen figyelmességre és 
szorgalomra van szükség. A negyedik erő azt az elhatározást is 
magában foglalja, hogy testünket, beszédünket és tudatunkat Csenrézi 
testéhez, beszédéhez és tudatához hasonlóan tisztán tartjuk. Az Om 
Mani Padme Hum mantra recitálása által negativitásaink és az 
akadályozó tényezők megsemmisülnek, 
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a megvilágosodott állapot tulajdonságai pedig úgy ragyognak: fel, 
akár a felhők mögül előbukkanó Nap. 

 
Felajánlás 

 
27. A szamszára gyökere az, hogy a ragaszkodással teli tudat 

Az „én" -be kapaszkodik. 
Tégy felajánlásokat a nirvánába tért győzedelmeseknek, S 
támogasd a szamszárában sínylődő elesetteket. 
Tested, vagyonod és erényeid ajánld fel, 
Az érdemeket pedig oszd meg az összes lénnyel. 
Minden ragaszkodást magad mögött hagyva, Recitáld 
a hat szótagú mantrát. 

 
A megtisztulás elsöpörte az akadályokat a megvilágosodás felé 

vezető ösvényről. Ahhoz, hogy tovább haladhassunk az úton, össze 
kell gyűjtenünk a szükséges tartalékokat. Ezt nevezik az érdemek és 
a bölcsesség halmozásának: Az érdemek halmozása az erényes 
tettek és a felajánlások révén történik. Ennek eredményeképpen 
érjük el a rúpakáját, vagyis a forma-testet. A bölcsesség-halmozása 
azáltal jön létre, hogy erényes tetteinket ragaszkodástól mentes 
tudattal hajtjuk végre. Ez elvezet a dharmakája, más néven az 
abszolút test megvalósításához. Mindkét halmozást az összes lény 
javáért végezzük. 

Rendkívül fontos megértenünk. hogy a létforgatag három 
világában történő vándorlásunk elsődleges oka az „én", vagyis a 
valóságosan létező önvaló képzetéhez való ragaszkodás. Amint 
gyökeret ver bennünk az ego létében való tévhit, azon nyomban 
ragaszkodni kezdünk az én testemhez, az én tudatomhoz, az én 
nevemhez, az én tulajdonomhoz, az én családomhoz és így tovább. 
Ezek a képzetek ösztönzik az embert a gyönyör hajszolására és a 
fájdalomtól való irtózásra. Ennek eredményeképpen jön létre az 
állandóan váltakozó vonzalom és gyűlölet láncolata, s ezekből az 
alap vető ösztönökből alakulnak ki a tudatunkat szüntelenül 
háborgató, ellentétes érzelmek
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Számtalan múltbéli életünk során rengeteg vagyonnal 
rendelkeztünk, azonban fösvénységünkben képtelenek voltunk 
felajánlásokat tenni a Három Drágaságnak, vagy nagylelkűen 
adakozni a rászorulóknak. Manapság is láthatunk olyan embereket, 
akik milli óik dacára elnyűtt ruhákat viselnek, s fukarságukban még 
az enni valót is sajnálják maguktól. Ez is mutatja, mennyire 
nincsenek tudatában az emberek a mulandóságnak, hiszen minden 
kétséget kizáróan eljön az idő - legkésőbb a haláluk idején, de 
valószínűleg még előtte - amikor minden tulajdonuktól meg kell 
válniuk. Nem elég, hogy mindenüket elveszítik, még az is 
megtörténhet, hogy egy olyan létformába zuhannak, ahol ételről és 
italról éveken keresztül hallani sem fognak. Tulajdonaink semmivel 
sem valóságosabbak az álombéli kincseknél vagy a délibábnál, ha 
azonban felajánljuk őket Csenrézinek és a Három Drágaságnak, azzal 
érdemeket gyűjtünk. Az érdemek szintén álomszerűek, mégis ezek 
hozzák meg számunkra az álomszerű boldogságot, hosszú életet, 
jólétet és végül a megszabadulást. Hogy valódi érdemeket gyűjtsünk, 
fel- ajánlásainkat és ajándékainkat végtelen odaadás kísérje, s 
óvakodjunk a büszkeségtől. 

A hozzánk tartozó dolgok közül a testünket tartjuk a legnagyobb 
becsben. A legapróbb testi szenvedést sem tudjuk elviselni, legyen az 
egy tűszúrás, vagy egy parányi szikra okozta fájdalom. A testi 
kényelmünk és tulajdonaink iránti megrögzött ragaszkodást azzal 
tudjuk megszüntetni, hogy testünket Buddha szolgálatába ajánljuk, 
tulajdonainkat pedig hatalmas felajánlás-felhők formájában átadjuk a 
buddháknak és a bódhiszattváknak. Ez a legjobb módja testünk és 
vagyonunk felhasználásának. Ezután képzeletben ajánljuk fel a 
világegyetem minden értékes és szép elemét: pompás virágokat, hűvös 
ligeteket és erdőket, gyönyörű zenét, csodás illatokat, ínycsiklandozó 
ételeket, lámpákat, mécseseket és különféle értékes drágaköveket. Az 
összes felajánlás közül a legkiválóbb az egész világegyetem 
mandalájának felajánlása. E gyakorlat során a Meru-hegyet, a négy 
kontinenst, a drágakövekből álló hegyet, a 
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kívánságteljesítő fát stb.; tehát az istenek és emberek 
kifogyhatatlan vagyonával teli világegyetemet ajánljuk fel. E 
végtelen fel ajánlást a nirvánában időző buddháknak és 
bódhiszattváknak, valamint a szamszára hat birodalmában élő 
összes lénynek tesszük. 

Az előbb említett felajánlások mellett a szútrák és a tantrák 
egy további, hatékony ellenszert javasolnak a szamszára 
gyökerét képező ego iránti ragaszkodásra. E mélységes értelmű 
gyakorlat során tudatunkban megjelenítjük, ahogy testünk 
nektárrá válik, s ezt a nektárt felajánljuk a vendégek négy 
osztályának. A vendégek első csoportja a különösen 
tiszteletreméltó Három Drágaság. A második a szintén nemes és 
tiszteletreméltó dharmavédők serege, a harmadik pedig a hat 
világ segítségre szoruló lényei. Képzeljük el, ahogy az általunk 
felajánlott nektár azzá változik, amire éppen a legnagyobb 
szükségük   van: az éhezőknek étellé, a betegeknek gyógyszerré, 
azok számára, akik fáznak, ruhává, az otthontalanoknak pedig 
menedékké alakul át. A vendégek negyedik osztályába azok 
tartoznak, akik felé jelenlegi és múltbéli életünkből származó 
karmikus adósságaink vannak. Ezek a lények negatív erők, 
akadályok és zavarodottság formájában éreztetik hatásukat, s 
gyakorlásunkat gátolják. Ha felajánlásaink által hozzájutnak 
ahhoz, amire a legnagyobb szükségük van, akkor 
megszabadulunk karmikus adósságainktól. 

A Három Drágaságnak és az összes érző lénynek szóló 
felajánlásként recitálhatjuk a hat szótagú mantrát is, ami 
felmérhetetlen áldással jár. Ez a mantra még a legkegyetlenebb, 
legerőszakosabb és a dharma iránt legkevésbé fogékony lényeket 
is képes megszelídíteni. A hat szótagú mantra a bódhicsitta 
forrása, s a bódhicsitta határtalan együttérzése. mindig diadalt 
arat ott, ahol a harc és az erőszak csődöt mond. 

A nagylelkűségre és a többi lény iránti törődésre alapuló 
gyakorlatok segítségével kiszabadulhatunk a szamszára alapját 
képező önközpontú, kapzsi tudatállapotunkból. A felajánlások és 
a minden lényre kiterjedő együttérzés kifejlesztése által végül 
minden önös 
ragaszkodástól mentessé válhatunk. Ez a legmagasabb rendű fel      
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ajánlás, a nagylelkűség paramitája, vagyis a „túljutott 
nagylelkűség". A hétköznapi értelemben vett nagylelkűség 
bölcsességgé és együttérzéssé alakul át. A transzcendens 
nagylelkűséget jól példázza a következő történet: 

 
Élt egyszer egy hatalmas király, aki híres volt óriási 
együttérzéséről. Palotája legfelső szobájában nap mint nap a 
szeretetteljes kedvességen meditált. Oly hatalmas 
együttérzéssel rendelkezett, hogy birodalmában senki sem 
volt képes egy másik lényt megölni, még akkor sem, 

   ha megpróbálta. Egyik reggel egy galamb repült be a 
toronyszoba ablakán, s kimerülten, a félelemtől remegve a 
király ölébe hullott. A galambot egy héja üldözte, ami 
néhány másodperccel később berepült a szobába, leszállt a 
király mellé, s így szólt: ,,Ez a galamb az enyém. Húsra van 
szükségem saját magam és éhes fiókáim számára." A király 
arra gondolt: ,,Semmiképpen sem szolgáltat- hatom ki ezt a 
galambot a héjának, de nincs a közelben másfajta hús, 
amivel jóllakathatnám. Ha nem tudok segíteni, a héja, 
fiókáival együtt éhen pusztul." Hirtelen 
eszébe jutott a megoldás: saját húsából kell felajánlania egy 
darabot az éhes madárnak. ,,Mennyi húsra van szükséged?" 
- kérdezte tőle. ,,Amennyit a testem nyom" - felelte a héja. 
A király erre kerített egy mérleget, s belerakta a héját az 
egyik serpenyőbe. Egy éles késsel lefejtette a húst a bal 
combjáról, s a mérlegre rakta, de az meg sem mozdult. A 
jobb combjáról is levágta a húst, de még ez sem volt elég 
ahhoz, hogy a két serpenyő egyensúlyba kerüljön. 
Bármennyi húst vágott le teste különböző részeiről, a 
mérleg meg sem mozdult. Végül fogta magát, ráült a 
serpenyőre és egész testét felajánlotta a héjának. 
Ebben a pillanatban a héja és a galamb égi lényekké 
változtak, akik azért jöttek, hogy a király együttérzését 
próbára tegyék. ,,Együttérzésed valóban páratlan!" - 
mondták a királynak, aki egy szempillantás alatt 
visszanyerte testi épségét.  Következő életei 
egyikében Sákjamuni Buddhaként született meg. 
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Jelen pillanatban nem vagyunk képesek a nagy bódhiszattvák 

példáját követve fejünket, végtagjainkat és húsunkat felajánlani, sőt, 
a mostani szintünkön egyenesen helytelen lenne ilyen 
felajánlásokkal kísérletezni. Kezdetben tehát képzeletben ajánljuk 
fel testünket. Az ilyen felajánlási gyakorlatok segítségével lassan 
megszabadulunk minden ragaszkodásunktól, s tudatunk egyre 
tisztább és nyitottabb lesz. Végül felismerjük az ego 
ürességtermészetét, s képessé válunk a bölcsesség halmozásának 
beteljesítésére, vagyis az összes jelenség önvalónélküli jellegének 
meglátására. 

 
Gurujóga 

 
Elérkeztünk az ösvény lényegéhez, a gurujóga gyakorlatához, 
amelynek segítségével a bölcsesség természetes módon, erőfeszítés 
nélkül ébred fel lényünkben.. 

 
28. A nemes tanító az összes buddha természetét bírja, S 

minden buddha közül ő a legkegyesebb. Csenrézitől 
elválaszthatatlan mestered iránti Buzgó odaadással 
recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Gyökér-gurunk tulajdonságai és képességei megegyeznek a múlt 

összes buddháinak képességeivel, egy különbség azonban van: 
irántunk való kedvessége még a buddhák kedvességét is felülmúlja. 
Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy mesterünk készen áll 
végigvezetni bennünket a megszabadulás ösvényén. Rendkívüli 
kedvessége miatt a szellemi tanítót részesítsük egy buddhának kijáró 
tiszteletben. 

A múlt, a jelen és a jövő buddhái mindannyian egy spirituális 
mester segítségével érték el, vagy fogják elérni a megvilágosodást. 
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A legmélységesebb tanítások, a Mahamudra és a Dzogcsen, a 
Nagy Tökéletesség is odaadás, nem pedig intellektuális spekuláció 
útján valósíthatók meg. Szívünkben megingathatatlan, őszinte 
odaadással lássuk tanítónkat buddhaként, tetteit pedig fogadjuk el 
tökéletesnek, így mesterünk áldása, vagyis minden buddha 
tudatának bölcsessége erőfeszítés nélkül lényünkbe áramlik. 
Gyakoroljunk útmutatásai szerint, hogy a kétely és a tétovázás 
felhői eloszoljanak, s tanítónk együttérzésének meleg ragyogása 
boldogsággal töltse el szívünket. 

A csakravartin, vagyis a legendás világuralkodó egy mindig 
magánál hordott, varázslatos erejű keréknek köszönheti a négy 
kontinens felett gyakorolt hatalmát. Ha ehhez hasonlóan mi sem 
válunk meg odaadásunktól egy pillanatra sem, akkor természetes 
módon, erőfeszítés nélkül fogunk haladni a megszabadulás felé. 
Buddha azt mondta: ,,Mindig jelen vagyok azok számára, kiknek 
szívében odaadás lakozik." Ahogy a tiszta, nyugodt felszínű tó 
sokkal ragyogóbban tükrözi vissza a Hold fényét, mint a piszkos, 
zavaros víz, a mester áldásai is sokkal erőteljesebben áramolnak, 
ha hitünk erős és tiszta. 

A megvilágosodást leggyorsabban mesterünk áldásai által 
érhetjük el. A tantrákban ez áll: 

 
A mester a Buddha, a mester a Dharma 
És a mester a Szangha. 
A mester az összes buddha bölcsességét megtestesíti. 

 
Ebben a szellemben fohászkodjunk Csenrézitől elválaszthatatlan 
tanítónkhoz. Azt is mondják: 

 
A tanító tudata a nem-változó dharmakája, 
Beszéde a nem-szűnő szambhógakája,  
Teste a nirmánakája mindent felölelő együttérzése. 
Fohászkodj tanítódhoz, a négy kája megtestesítőjéhez. 
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A gurujóga lényege az, hogy mesterünkhöz fohászkodunk, akit 
Csenrézitől elválaszthatatlannak látunk. A „gurujóga" szó szerint a 
tanító természetével való azonosulást jelent. Tudatunknak a mester 
tudatával történő egyesítése az összes gyakorlat közül a 
legmélységesebb. Ez a gyakorlat az ösvény életereje, s az összes 
többi gyakorlatot magában foglalja. A múlt minden bódhiszattvája 
egy tanító segítségével ébresztette fel magában a megvilágosodás 
szellemét és érte el a tökéletességet. A Taktu-ngu (Örökké Zoko- 
gó43) nevű bódhiszattva például mindenét, még saját húsát is haj 
landó volt feláldozni, hogy mestere tanítványa lehessen. Sönnu 
Norszang (Ifjú Kiváló Gazdagság) bódhiszattvának pedig nem 
kevesebb, mint száznegyvenhárom spirituális tanítója volt. 

Ezért olyan fontos, hogy mindig, minden körülmények között 
szívünk mélyéből és csontjaink velejéből fohászkodjunk 
mesterünkhöz. Amikor ülünk, vizualizáljuk mesterünket a fejünk 
felett és fohászkodjunk hozzá. Járás közben képzeljük el a jobb 
vállunk felett, mintha körbejárnánk őt. Evés közben vizualizáljuk 
mesterünket a torkunkban, képzeljük el, hogy az étel tiszta nektárrá 
válik, s a nektárt ajánljuk fel neki. Amikor aludni térünk, 
vizualizáljuk tanítónkat a szívünkben, egy négyszirmú, vörös 
lótuszon ülve, amint az egész világegyetemet beragyogja. 
Tudatunkban minden örömünket, az összes gyönyörű látvánnyal és 
hanggal együtt szorozzuk meg, s ajánljuk fel neki. Amikor boldog 
és nyugodt körülmények között élünk, gondoljunk arra, hogy ez 
mind mesterünk kegyének köszönhető. Élvezzük, amink van, de 
semmihez se ragaszkodjunk jobban, mint egy álomhoz vagy 
illúzióhoz. Ha betegség, bánat vagy rossz bánásmód gyötör 
bennünket, értsük meg, hogy valójában ez is mesterünk 
kedvességének eredménye, hiszen a nehézségek lehetőséget adnak 
arra, hogy múltbéli negatív tetteinktől és karmikus adósságainktól 
megtisztuljunk. Fohászkodjunk azért, hogy minden lény 
szenvedését magunkra vehessük, és soha többé ne kelljen 
szenvedniük. 

Ha még a démonokat is képesek vagyunk Csenréziként látni, 
akkor a negatív erők valósága iránti ragaszkodásunk szertefoszlik, 
és többé semmilyen ártó hatás nem akadályozhatja életünket és 
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gyakorlásunkat. Amikor villámok cikáznak, sziklák dőlnek le, vagy 
vadállatok támadnak ránk, tudatunkat összpontosítsuk Csenrézire, 
kizárólag nála keressünk menedéket, s így minden félelmünktől 
megszabadulunk. Ha halálunk idején Csenrézin meditálunk, nem 
fogunk megrettenni a bardó rémisztő jelenségei láttán. De ha a 
félelem uralkodik el rajtunk, s a menekülés és az elrejtőzés között 
tétovázunk, akkor egész életünket nyugtalanság tölti be, s halálunk 
után nem leszünk képesek úrrá lenni a bardó ijesztő látomásain. 

A tanító iránti odaadás a szútrák és a tantrák magas szintű 
gyakorlatainak sűrített lényege, a hat szótagú mantra recitációja pedig 
minden más gyakorlatot magában foglal. Állandóan emlékezzünk 
arra, hogy a tanító iránti odaadás minden megvalósítás forrása, s hogy 
a gurujóga, melynek során tudatunk Csenrézi természetével azonosul, 
a legmélységesebb gyakorlat. Ebben a szellemben recitáljuk a hat 
szótagú mantrát. 
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A tantra ösvénye 
 

A szútra-ösvény legfőbb pontjainak ismertetése urán Patrul 
Rinpocse a tantra ösvényétől beszél, amit gyakran neveznek a titkos 
mantra útjának vagy vadzsrajánának, más néven ronthatatlan 
járműnek. Mindig emlékezzünk arra, hogy a szútrajána képezi a 
vadzsrajána alapját1 s e két ösvény teljes összhangban áll egymással. 

 
Meghatalmazás 

 
A vadzsrajána gyakorlást minden esetben egy meghatalmazás, más 
néven beavatás előzi meg. A meghatalmazás egyfajta engedély arra, 
hogy a vadzsrajána tanításokat megkapjuk és gyakoroljuk. Ez 
biztosítja, hogy gyakorlásunk szelleme megérjen, s végül 
learathassuk a meditáció gyümölcsét. Meghatalmazás nélkül 
vadzsrajána gyakorlatokat végezni olyan, mintha egy kőből 
próbálnánk olajat sajtolni. 

 
29. Tisztítsd meg negativitásaidat, gyakorold az ösvényt,  

És valósítsd meg a négy káját. 
A négy meghatalmazás lényege tanítód, Csenrézi. 
Ha felismered, hogy tudatod mestereddel azonos, 
Beteljesül a négy meghatalmazás. 
A hat szótagú mantra recitálásával 
Nyerd el a benned rejlő beavatást. 

 
Mielőtt valamilyen értékes folyadékot öntenénk egy edénybe, 

először alaposan meg kell tisztítanunk. Ha megfelelő befogadóvá 



94  

akarunk válni, akkor a meghatalmazás által nekünk is meg kell 
tisztulnunk, mielőtt az értékes tanításokat megkapnánk. 

A meghatalmazás (tibetiül vang, szanszkritul abhiséka) feljogo- 
sít bennünket a vadzsrajána tanítások hallgatására, tanulmányozására 
és gyakorlására. Ezáltal engedélyt kapunk az ösvény különféle 
szintjeinek művelésére, amelyek a következők: a kibontakozás fázisa, 
melynek során istenségeket jelenítünk meg és mantrákat recitálunk, 
azután a beteljesülés szintje, vagyis a belső jógagyakorlatok végzése, 
végül pedig a Mahamudra és a Dzogcsen, a Nagy Tökéletesség, 
melynek során a tudat abszolút természetébe nyerünk bepillantást. 

Habár a meghatalmazásokak számos szintje van, mindegyiknek a 
négy alapvető meghatalmazás szolgál alapul, amelyek a négy 
akadálytól való megtisztuláshoz, a megtisztulás négy folyamatához és 
a négy megvalósuláshoz kapcsolódnak. 

A váza-meghatalmazás a testet tisztítja meg, a titkos 
meghatalmazás a beszédet, a bölcsesség-meghatalmazás a tudatot, a 
szimbolikus meghatalmazás pedig a test, beszéd és tudat összes 
finomabb szennyeződéseit távolítja el. E négy meghatalmazás a 
Csenrézi formájában megjelenő tanító testéből, beszédéből, tudatából 
és elpusztíthatatlan gyémánt-bölcsességéből származik. A négy 
meghatalmazás eredményeképpen valósul meg a négy kája. 

A meghatalmazás segítségével felismerjük, hogy minden jelenség 
igaz természete az eredeti, alapvető tisztaság. Ha ez így van, akkor a 
lények miért szenvednek a szamszára hat világában? Pusztán azért, 
mert nem ismerik fel a jelenségek tiszta természetét. Az alapvető 
tisztaság alkotja minden jelenség valódi állapotát. Tisztátalan 
érzékelésünknek semmi köze a valósághoz, mintha csak a kötelet 
kígyónak, a délibábot pedig valóságnak vélnénk. 

A négy beavatás célja az, hogy felismerjük a jelenségek 
természetes tisztaságát. Csenrézi testének áldása által az egész világ 
egyetemet Csenrézi tiszta buddha-mezejének, a Potala-hegynek látjuk 
majd. Csenrézi beszédének áldása képessé tesz bennünket arra, hogy 
az összes hangot, mint például a víz, a tűz, a szél, az állatok és 
emberek hangját a hat szótagú mantra morajlásának 
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halljuk. Csenrézi tudatának áldása segítségével minden 
gondolatot a tudat természetes megnyilvánulásaként észlelünk. 
Csenrézi testének, beszédének és tudatának együttes áldásai 
révén felismerjük, hogy a test, a beszéd és a tudat valójában nem 
három különböző dolog, hanem Csenrézí természete, vagyis az 
egymástól elválaszt hatatlan üresség és együttérzés. 

Miután egy hiteles tanító által meghatalmazást kaptunk, a 
meg- hatalmazást újra és újra fel kell vennünk, hogy 
megértésünk mélyüljön, a tanító áldásai ismét áthassák lényünket 
és megtisztuljunk az esetleges fogadalomszegésektől. A 
vázaeghatalmazás újbóli felvételéhez tisztán jelenítsük meg 
Csenrézit, a végtelen mandalák urát, s vágyakozó hittel 
fohászkodjunk hozzá. A titkos meghatalmazás újbóli 
elnyeréséhez intenzív odaadással recitáljuk a hat szótagú mantrát. 
A bölcsesség-meghatalmazás újbóli aktiválása érdekében 
odaadásunkkal hívjuk elő Csenrézi tökéletes, fogalmaktól mentes 
együttérzését, ami a szívéből áradó fénysugarak formájában 
szívünkbe olvad. A szimbolikus meghatalmazás újbóli átéléséhez 
pedig szívünk mélyéből fakadó, őszinte tisztelettel 
fohászkodjunk Csenrézíhez, hívjuk elő ronthatatlan bölcsességét, 
amely a testéből áradó ötszínű fénysugarak formájában testünkbe 
olvad. A négy meghatalmazás felvétele révén megtisztulunk a 
négy akadály- tól,44 és megvalósítjuk a négy káját. 

A meghatalmazásokat alap-, ösvény- és gyümölcs-
meghatalmazások szerint is csoportosíthatjuk. A tathágatagarbha, 
vagyis a buddha-természet mindig jelen volt, s jelen van bennünk. 
Ennek megértése az alap-meghatalmazás. Ösvény-
meghatalmazásnak azt nevezzük, amikor a beavatás során a tanító 
közvetlenül rámutat a tanítványban rejlő buddha-természetre, 
amelyet a tanítvány fokozatosan megvalósít. Ez a lépésről-lépésre 
történő folyamat mandalák45 és istenségek vizualizációjából, 
mantrák recitálásából stb. áll. A szövegben ismertetett gyakorlat 
végzése során Csenrézít vizualizáljuk a fejünk felett, a hat szótagú 
mantrát recitáljuk, s újra meg újra megkapjuk tőle a négy 
meghatalmazást. Az ösvény-meghatalmazás vezet el a gyümölcs-
meghatalmazáshoz, ami a bennünk rejlő buddha-természet teljes 
megvalósítását jelenti. 
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A négy meghatalmazás áldásait és tisztító erejét a négy ösvény 
gyakorlatai segítségével őrizzük meg és erősítjük. A fejezet többi 
verse ezt a témát tárgyalja. 

 
Tiszta érzékelés 

 
30. A szamszára nem más, mint ahogyan a dolgok megjelennek. 

Ha mindent az istenség részeként látsz, beteljesül a 
lények tisztasága. 

Minden jelenség tiszta természetének érzékelése 
Az összes élőlényt egyszerre részesíti a négy meghatalmazásban. A 
szamszárát legmélyéből kiköpülve 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Az átlagos képességekkel rendelkező lények számára az ösvény a 

tökéletes lemondást jelenti, a nagyszerű lények számára a tökéletes 
együttérzést, a legmagasabb szintű képességekkel rendelkezők 
számára pedig a tökéletes, tiszta látásmódot. Jelen esetben a 
vadzsrajána tiszta látásmódjával foglalkozunk. 

Mit értünk valójában a „tiszta érzékelés" alatt? A külvilágot, a 
testünket és érzéseinket rendszerint tisztátalan módon érzékeljük, 
abban az értelemben, hogy eredendő lényegiséggel rendelkező, 
közönséges dolgoknak látjuk őket. Ez a hibás látásmód a szenvedést 
okozó negatív érzelmek forrása. Ha azonban a jelenségeket 
alaposabban megvizsgáljuk, látni fogjuk, hogy nem rendelkeznek 
valódi léttel. Relatív szempontból különféle okok és feltételek 
eredményeként jelennek meg, akár a délibáb vagy az álom. A 
valóságban azonban az okokból és feltételekből keletkező 
jelenségeknek nincs valós léte. A végső igazság szempontjából nézve 
egyáltalán nincs semmi, ami megjelenhetne. Ahogy mondani szokták: 
,,Valódi bölcs az, aki felismeri az ürességet." 

Ha tovább vizsgálódunk, rájövünk, hogy az egész jelenségvilágban 
egyetlen dolog sincs, még egy apró atom sem, amelynek létezését 
igazolni lehetne. Az ezzel ellentétes, a jelenségeknek 
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valós létet tulajdonító, téves szemlélet alkotja a szamszára gyökerét, 
azonban még ez a téveszme is az üresség kategóriájába tartozik. A 
nem-tudás éppen ezért nem más, mint egy benne rejlő léttel nem 
rendelkező, átmeneti fátyol. Ezt felismerve megszűnik a szennyezett 
látásmód, s mindenben meglátjuk buddha testének, beszédének, 
tudatának és bölcsességének végtelen megnyilvánulását. Többé már 
nem kell azon igyekezni, hogy megszabaduljunk a szamszára három 
világából és legyőzzük a szenvedést, hiszen valójában sem a 
szamszára, sem a szenvedés nem létezik. A szamszára üres, délibáb-
természetének felismerése elvágja az összes karmikus beidegződést és 
negatív érzelmet. Ezzel pedig magának a szamszárának a gyökerét 
vágjuk el. 

Az üresség azonban nem csupán üres teret, vagy egyfajta „semmi"-
t jelent. A Pradzsnyápáramitában ez áll: ,,A forma üresség, az üresség 
forma. A forrna nem más, mint üresség, az üresség nem más, mint 
forma." Az üresség elválaszthatatlan a káják és a bölcsesség 
megnyilvánulásaitól Ebben az értelemben véve minden jelenség 
Csenrézi teste, minden hang az ő mantrája és minden gondolat az 
együttérzés és üresség örömteli egysége. A jelenségek igazi 
ürességtermészetének felismerése révén automatikusan mindenkire 
kiterjedő, fogalmaktól mentes együttérzés ébred szívünkben az összes 
lény iránt, akik az ego képzetéhez való ragaszkodásuknak 
köszönhetően a szamszára szenvedésének óceánjában fuldokolnak. 

A számtalan baj forrását képező ego, amely csak magával törődik, 
valójában soha nem létezett, nem is létezik, így nem is szűnhet meg. 
Bárhol is keressük, az egónak még a nyomát sem találjuk. Az üresség 
felismerésével eltűnik az a képzet, miszerint létezik egy ego, amelyet 
szét kell oszlatnunk. Ugyanakkor erőfeszítés nélkül felébred bennünk 
a mások javáért való tevékenységhez szükséges energia. Ezen a 
szinten megpillantjuk Csenrézi valódi arcát, vagyis az üresség és 
együttérzés egységét. Ez a tíz, egymást követő bódhiszattva-szint 
kezdete. A bódhiszattvák egy pillanatot egy egész korszakká képesek 
kiterjeszteni, egy korszakot pedig egy pillanattá sűríthetnek össze. 
Lényüket nem-mesterkélt, fogalmaktól mentes 
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együttérzés tölti be, s minden egyes tettük, még a legapróbb 
kézmozdulatukat is beleértve, mérhetetlen áldást hoz az élőlényekre. 
A jelenségek soha nem kápráztatják el őket, ahogy a bűvészt sem 
kápráztatják el saját mutatványai. Jól tudják, hogy a jelenségeknek 
nincs valós létük, s hogy e tiszta szemlélet hiánya okozza az illúziót. 
A bódhiszattvák a közönséges és magasabb rendű sziddhik, vagyis 
megvalósítások forrásai. Az összes élőlény javáért fárad- hatatlanul 
tevékenykedve a szamszárát a legmélyéből köpülik ki. 

Odaadással fohászkodjunk Csenrézihez, s vizualizáljuk, amint 
testéből végtelen fénysugarak áradnak, amelyek minden lény 
szenvedését és akadályozó tényezőit eloszlatják, s a négy 
meghatalma zásban részesítik őket. A hímnemű lények Csenrézivé, a 
nőneműek Dzsecün Drölmává, vagyis Tárává, a világegyetem pedig 
az ö tiszta buddha-mezejükké válik. Az ebben a szellemben végzett 
gyakor- 
lás minden lény javára válik. 

A szamszára és nirvána összes jelenségét a tudatunk vetíti elő. Ez 
alól Csenrézi sem kivétel. Az összes gyakorlat egységének 
megvalósítása érdekében időzzünk abban az állapotban, ahol a 
jelenségek· az ürességtől elválaszthatatlanok, s recitáljuk az Om Mani 
Padme Hum mantrát. 

 
A kibontakozás fázisa 

 
A titkos mantra ösvénye a kibontakozás és a beteljesülés fázisaira 
tagolódik. A kibontakozás fázisa a test, beszéd és tudat bölcsesség-, 
vagyis vadzsra-jellegének jógagyakorlatait foglalja magában. Célja a 
jelenségek eredendően tiszta természetének felismerése. A be 
teljesülés fázisa a tudat természetének fogalmaktól mentes felisme- 
rését eredményezi. 
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Vadzsra-test 
 

31. A tudat nem győzi a sokféle vizualizációt, 
Egy Szugátá (Csenrézi) meditációja 
Az összes meditációt magában foglalja. 
Minden jelenség Csenrézi, a Nagy Együttérző teste. 
Az istenség üresség-lényegű testének birodalmában 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
A kibontakozási fázis központi gyakorlata során önmagunkat az 

összes lénnyel együtt istenségnek látjuk, a világegyetemet pedig 
mandalának, vagyis buddha-mezőnek. A jelenlegi időszak korlátolt 
értelmi képességekkel rendelkező, rövid életű és kevéssé kitartó 
emberei számára rendkívül nehéz lenne elsajátítani a tantrákban 
ismertetett összes részletes, bonyolult vizualizációs gyakorlatot. 
Teljesen felesleges megpróbálkozni ezekkel a komplex 
gyakorlatokkal, hiszen az egyetlen buddhára összpontosuló gyakorlat 
ala- pos elsajátítása révén az összes buddha bölcsességét és 
együttérzését felfedezhetjük. 

E gyakorlat során vagy Csenréziként vizualizáljuk magunkat, vagy 
pedig a fejünk felett jelenítjük meg Csenrézit. Csenrézi nem 
különbözik attól a mestertől, aki iránt a legerősebb odaadást érezzük. 
Színe ragyogó fehér, mint a százezer Nap sugarait tükröző havas 
hegycsúcs, amelynek fénye eloszlatja a világegyetem sötétségét. Egy 
arca az abszolút természet egységét fejezi ki, négy keze pedig a 
szeretet, együttérzés, öröm és elfogulatlanság szimbóluma. Lábait 
vadzsra-helyzetben keresztezve ül, ami a szamszára és nirvána 
azonosságát jelképezi. Egy ezerszirmú lótuszvirág kelyhében nyugvó 
holdkorongon foglal helyet. A lótusz az együttérzés, a holdkorong 
pedig az üresség jelképe. 

Négy kezéből kettő a szíve előtt összetéve egy drágakövet tart, ami 
a bódhicsittát jelképezi. Ez a kívánságteljesítő drágakő a magasabb 
rendű és a közönséges sziddhik forrása. Jobb oldalán lévő harmadik 
keze egy kristálymálát (imafüzért) tart, bal oldali, negyedik kezében 
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pedig egy fehér lótusz pompázik. Az imafüzér minden lény szívébe 
behatoló fonálként Csenrézí kifogyhatatlan együttérzését testesíti meg, 
a lótusz pedig a szamszára iszapja felett nyíló bölcsességének 
változatlan tisztaságát szimbolizálja. A kristálymala ezen felül a 
bölcsesség-örömet, vagyis a módszert, a lótusz pedig a bölcsesség-
ürességet, tehát a megvalósítást jelképezi. A szambhógakája 
ékszereivel és selyemruháival díszített, gyönyörű teste a buddhaság 
összes főbb és kisebb jelét magán viseli. 

A kibontakozási fázis vizualizációs gyakorlatainak célja a tiszta 
látásmód kifejlesztése, amelynek révén az összes lényt bölcsesség- 
istenségnek, a világot buddha-mezőnek, a hangokat mantráknak, a 
gondolatokat pedig a tudat természetes megnyilvánulásának látjuk. A 
tiszta látásmód nem egy mesterkélt szemlélet, amelyet akarattal 
próbálunk a jelenségvilágra erőltetni, hanem annak a ténynek 
felismerése, hogy a jelenségek valóban eredendően tiszták. Ez a 
látásmód a különféle meditációs technikák gyakorlása révén, 
fokozatosan jön létre. Lehet, hogy kezdetben nem tudjuk Csenrézit 
teljes egészében, tisztán vizualizálni, így először az arcát képzeljük el: 
szemei együttérzően tekintenek minden lényre, szemöldöke 
tökéletesen ívelt, orra gyönyörű formájú, mosolya ragyogó. Ezután a 
vizualizációt lassan kiterjesztjük fejének egészére - aranyból készült 
koronájára és fülbevalóira. Fokozatosan lefelé haladva vizualizá1juk 
teste többi részét, három sorból álló nyakláncát, a bal vállán viselt 
őzbőrt, ami mellkasának bal oldalát takarja, az ékkövekkel kirakott 
karpereceket és bokadíszeket, a különféle színekben pompázó 
selyemsálakat, az arannyal hímzett fehér vállkendőt és az ötszínű alsó 
öltözéket. Ha a részleteket lassan vizualizáljuk, akkor fokozatosan 
képesek leszünk a teljes vizualizációt a tudatunkban tartani. 

Azután Csenrézi testének minden egyes pórusában vizualizáljunk 
egy buddha-mezőt. A számtalan buddha-mező mindegyikében egy 
buddha a dharma kerekét forgatja a srávakákból, pratjékabud-dhákból 
és bódhiszattvákból álló kísérete számára. A mahajána szemléletéről, 
meditációjáról és cselekvéséről szóló eme tanítások mind a hat 
szótagú mantra fenséges dharmáján alapulnak.  
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A buddhák számtalan világkorszakon át képesek beszélni a hat 
szóta- gú mantra akár egyetlen szótagjáról is, és soha nem érnek a 
végére. A buddha-mezők teljesen tiszta birodalmak, amelyek a 
legapróbb szennyeződéstől is mentesek. A tiszta világokban sem az 
ellenségek gyűlölete, sem a barátok iránti ragaszkodás nem létezik. 
Minden hímnemű lény Csenrézi, a nőnemű lények pedig Tárák. Az 
összes buddha-mező Csenrézi varázslatos kiterjedéseinek hálója, 
vagyis az egymástól elválaszthatatlan üresség és együttérzés meg- 
nyilvánulása. 

Amellett, hogy saját testünket Csenrézi vadzsra-testeként 
vizualizáljuk, a külső környezet Csenrézi tiszta birodalmává, Szukha- 
váti (Dévacsen) örömteli országában található Potala-heggyé alakul át. 
Ezt a földet drágakövekből álló hegyek, nektárfolyók és 
kívánságteljesítő fák díszítik. Az égboltot felajánlás-felhők töltik be, 
mindenhol az Om Mani Padme Hum mantra hallatszik, és ismeretlen 
a szenvedés. 

A vizualizáció során az istenség vadzsra-testét ne szilárd, hús- vér 
testnek képzeljük el, hanem a szivárványhoz hasonló, ragyogó, élénk 
színű és tiszta formának, amely üresség-természetű, tehát nem 
rendelkezik szilárd lényegiséggel. Ez Csenrézi természetének üresség-
jellege, ami teljesen mentes a tisztátalan, szilárd alkotó elemektől. 
Csenréziben nyoma sincs az ego képzetét alkotó öt szkandhának.46 

Előfordulhat, hogy kezdetben minden próbálkozásunk ellenére 
nehéznek találjuk a vizualizáció részleteinek elsajátítását. Ebben az 
esetben egyszerűen legyünk meggyőződve arról, hogy igaz 
természetünk Csenréziével azonos, s ez nem holmi elmebéli trükk 
eredménye, hanem eredendően ilyenek vagyunk. Amikor Csenrézit a 
fejünk felett vizualizáljuk, tudjuk biztosan, hogy ő ott van, s legyünk 
világosan tudatában jelenlétének, még akkor is, ha nem vagyunk 
képesek ezt érzékelni. Idővel, ahogy újra és újra összpontosítunk 
minden egyes részletre, fokozatosan jártasságra teszünk szert a 
vizualizációban, míg végül annyira természetessé válik, mintha egy jól 
ismert hely részleteire emlékeznénk vissza. 
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Amikor már tisztán és stabilan tudjuk vizualizálni Csenrézit, 
képzeljük el, hogy testéből fénysugarak áradnak ki a tíz irányba,47 és 
felajánlásokat tesznek a számtalan buddha-mező minden buddhájának 
és bódhiszattvájának. Az összes megvilágosodott áldásait hordozó 
fénysugarak azután visszatérnek, s Csenrézi testébe olvadnak, aki 
ennek hatására még ragyogóbbá és fényesebbé válik. Csenrézi teste 
újból fényt bocsát ki, amely minden lényhez eljutva megszabadítja 
őket a szenvedéstől, megadja nekik nagy gyönyör bölcsességét, s 
férfi, valamint női bódhiszattvákká változtatja őket, a világegyetem 
pedig tökéletesen tiszta buddha országgá válik. 

Csenrézi meditációját végezve hétköznapi, csapongó gondolataink 
lecsillapodnak, s tudatunk megnyugszik. Ha ezt követően 
megvizsgáljuk tudatunk természetét, világossá válik számunkra, hogy 
az istenség - lényegét tekintve - azonos az ürességgel. Ez a felismerés 
elvezet bennünket a jelenségek üres, vagyis tökéletesen tiszta 
természetének meglátásához. E szemlélet állandó megtartása a 
végtelen tisztaság kibontakozási szintje. 

 

Vadzsra-beszéd 
 

32. Recitációk, szádhanák és erőteljes mantrák 
Csak szükségtelen bonyolítás mind. 
A mindent-felölelő hat szótagú mantra a dharma hangja. Minden 
hang a Nemes Csenrézi beszéde, sosem volt másképp. Ismerd fel, 
hogy minden hang üresség-természetű mantra, 
S recitáld Csenrézi hat szótagját. 

 
A vadzsrajána gyakorlás egyik alapeleme a mantrák recitálása. A 
mantrák szanszkrit eredetű szavak, amelyeknek a hang birodalmában 
éppen olyan fontos szerepük van, mint a vizualizált istenségeknek a 
forma világában. Sokféle mantrát ismerünk: tudatosságmantrákat, 
titkos mantrákat és dharanikat. Emellett vannak még 
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ún. megközelítő-mantrák, elérés-mantrák és a négy aktivitás 
megvalósítását szolgáló mantrák. 

Egyik mantra sem tekinthető azonban a hat szótagú mantránál 
magasabb rendűnek. Ez a mantra az összes többi mantra hatását, erejét 
és áldásait magában foglalja. A múlt tanult bölcsei - mint például a 
kiváló Karma Csagme48 - egyik szentírásban sem találtak a manínál 
hatékonyabb, alapvetőbb vagy könnyebben gyakorolható mantrát. Így 
a legnagyszerűbb gyakorlók is e mantra recitálását tekintették fő 
gyakorlatuknak. A mani puszta hallása is képes megszabadítani a 
lényeket a szamszárából. Az egyik történet szerint volt egy bűzös és 
piszkos gödör, amiben ötszáz féreg élt nyomorúságos körülmények 
között. Szenvedésük láttán Csenrézi segíteni akart rajtuk. Aranyszínű 
méh képében a gödör fölé repült, s a manit zümmögte. A férgek a hat 
szótagú mantra hallatán megszabadultak minden szenvedésüktől, s 
egy mennyei birodalomban születtek újra. 

A mani nem közönséges szavakból áll. Csenrézi minden áldását és 
együttérzését magában hordozza, sőt, ez a mantra valójában a hang 
formájában megjelenő Csemézi. Jelenlegi karmikus szennyeződéseink 
nem teszik lehetővé, hogy tiszta buddha-országában személyesen 
találkozzunk Csenrézivel, mantráját viszont képesek vagyunk 
hallgatni, recitálni, olvasni és gyönyörű, arany betűkkel leírni. Mivel 
az istenség nem különbözik lényegét alkotó mantrájától, ezek a 
tevékenységek óriási áldással járnak. A hat szótag Csenrézi hat 
paramitáját testesíti meg, s ő maga mondta, hogy a hat szótagú mantra 
recitálása által bárki tökélyre fejleszt- heti a hat paramitát és minden 
karmikus szennyeződéstől megtisztulhat. 

E mantra gyakorlásához először vizualizáljuk Csenrézit az 
előbbiek szerint, olyan tisztán és elevenen, ahogy csak tudjuk. 
Csenrézi szívében egy hatszirmú lótuszvirág helyezkedik el, 
kelyhében egy fekvő holdkoronggal. A holdkorong közepén a HRÍ 
betű áll, amelyet az óramutató járásával megegyező irányban az 
igazgyöngyként ragyogó hat szótag - OM MA NI PAD ME HUM - 
vesz körül. A betűkből fény árad, s felajánlásokat tesz Szukhaváti 
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(Dévacsen) Nagy Gyönyör Birodalmának, s az összes többi, 
megszámlálhatatlan buddha-mezőnek. Minden egyes fénysugár 
rengeteg értékes felajánlást hordoz, mint például a nyolc szerencsés 
jelképet, a nyolc értékes anyagot, az uralkodók hét szimbólumát, 
kívánságteljesítő fákat és értékes edényeket. Az eget betöltő felajánlás-
felhők eljutnak az összes buddha-mező minden buddhájához és 
bódhiszattvájához. A buddhák elfogadják felajánlásainkat, hogy 
segítsenek bennünket az érdemek és a bölcsesség halmozásában. 

Az összes buddha teste, beszéde és tudata, valamint bölcsessége, 
ereje és szeretete áldásait drága néktár formájában hordozó fénysugarak 
ezután visszatérnek, s a Csenrézi szívében lévő mantrába olvadnak. 
Csenrézi még ragyogóbbá és fényesebbé válik, akár a sáfránnyal kevert 
vízbe mártott arany. 

A mantra szótagjaiból ismét számtalan fénysugár kél, s megszünteti 
a hat világ összes érző lényének szenvedését. Ezek a szenvedések a 
következők: a pokol perzselő hősége és dermesztő hidege; az éhes 
szellemek kielégíthetetlen éhsége és szomjúsága; az állatok vak 
ostobasága, szolgasorsa és gyötrelme; az embereket sújtó születés, 
öregség, betegség és halál; a -félistenek irigysége és viszálykodása; 
végül az istenek félelme, akik életük végén a gyönyör és elmélyültség 
élvezetének birodalmából egyenesen az alacsonyabb világokba 
zuhannak alá. A mantrából kiáramló, ragyogó fény úgy oszlat el minden 
szenvedést, ahogy a Nap fénye olvasztja meg a deret a téli mezőkön. 
Minden lény Csenrézivé válik, környezetünk, majd az egész 
világegyetem pedig a Potala-hegy tiszta birodalmává alakul át. 

Miután ily módon szolgáltuk minden lény javát, a fénysugarakat 
gyűjtsük össze, s olvasszuk magunkba, vagyis Csenrézibe. Testünk 
minden pórusában végtelen számú buddha-mező található, amelyekben 
a hat szótagú mantra moraja hangzik. A teret betöltő hangvibráció több 
millió méh zümmögéséhez hasonlatos, amelyek egy felnyitott kaptárból 
zúdulnak ki. A mantra hangzása eloszlatja a nem-tudás sötétségét, s 
legyőz minden negatív erőt. A srávakákat felébreszti meditatív 
elmélyülésükből, és a mahajána ösvényére vezeti őket. Felajánlásokat 
tesz a bódhiszattváknak, arra kérve 



105  

őket, hogy folytassák a lények javáért végzett tevékenységüket, a 
dharmavédőket pedig a tanítások védelmezésére, valamint az összes 
lény boldogságának és jólétének gyarapítására utasítja. 

A szél és a rohanó folyók zúgása, a tűz ropogása, az állatok hangja, 
a madarak éneke és az emberek beszéde, vagyis a világ- egyetem 
összes hangja a hat szótagú mantra vibrációja. Ez a hallható, mégis 
üresség-természetű vibráció a dharma önmagától megnyilvánult 
hangja, a nem-született dharmakája zengése. A recitálás, tehát a 
vadzsra-beszéd jógájának gyakorlása révén erőfeszítés nélkül elérjük a 
közönséges és magasztos sziddhiket.49 

 
Vadzsra-tudat 

 
33. A gondolatok és a két szennyeződés lecsillapodik, S 

növekszik a tapasztalás és megvalósítás. Érzékelésed 
az irányításod alá kerül, 
Így ellenségeid és az akadályozó erők legyőzetnek 
Csenrézi az, ki még ebben az életben 
Megáldja a gyakorl6t a magasztos és közönséges szíddhikkel. A 
négy aktivitás önmagát6l nyilvánul meg, 
Recitáld hát a hat sz6tagú mantrát. 

 
Az egész világegyetemben nincs olyan dolog, ami valós, állandó 

léttel bírna. A szamszára és nirvána minden jelensége - beleértve az 
istenségként érzékelt formákat és a mantraként érzékelt hangokat is -, 
csupán a tudat kivetítése. Ha megvizsgáljuk a tudat természetét, 
ráébredünk, hogy valójában nem létezik, ahogy a 
Pradzsnyápáramitaöan is áll: 

 
A tudat, 
A tudat nem létezik, 
A világosság e nem-létező tudat kifejeződése. 
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Amit általában tudatnak nevezünk, az nem más, mint a ragaszkodás, 
harag és nem-tudás felkorbácsolta gondolatok vadul áramló örvénye. E 
tudat, a megvilágosodott tudatossággal ellentétben az egyik illúzió 
csapdájából a másikba zuhan. A gyűlölet és ragaszkodás gondolatai 
hirtelen, figyelmeztetés nélkül, olyan események hatására törnek fel, mint 
például egy ellenséggel vagy baráttal történő váratlan találkozás. Ha nem 
alkalmazzuk azonnal a megfelelő ellenszert, akkor gyorsan gyökeret 
eresztenek, burjánzani kezdenek, s a gyűlölet és ragaszkodás megszokott 
hatalmát erősítik a tudatban. Ez pedig újabb és újabb karmikus sémákat 
ültet el bennünk. 

De bármennyire erősnek tűnnek ezek a gondolatok, akkor is csak 
gondolatok, s végül visszaolvadnak az ürességbe. Ha egyszer felismerjük 
a tudat igaz természetét, akkor a látszólag szüntelenül megjelenő és 
eltűnő gondolatok többé nem csapnak be bennünket. A felhők 
megjelennek, egy ideig láthatók, azután beleolvadnak az üres térbe. A 
zavaros gondolatok szintén megjelennek, egy ideig jelen vannak, azután 
elenyésznek a tudat ürességében. Valójában semmi sem történt. 

Ha a Nap rásüt egy kristályra, a szivárvány összes színe megjelenik, 
ezeknek a színeknek azonban nincs valós, megfogható lényegisége. Ehhez 
hasonlóan az odaadó, szenvedélyes, ártó, vággyal teli stb. gondolatok sem 
rendelkeznek valós lényegiséggel. Ez Csenrézi tudata. Nincs egyetlen 
olyan gondolat sem, amelynek nem az üresség a természete. Ha 
megjelenésük pillanatában felismerjük gondolataink ürességtermészetét, 
akkor ezek maguktól szétoszlanak. Tudatunkat ragaszkodás és gyűlölet 
többé nem háborgathatja, zavaros érzelmeink pedig önmaguktól 
szertefoszlanak. Mivel nem halmozunk fel több negatív cselekedetet, 
szenvedésben sem lesz részünk. Ez a békesség betetőzése, vagyis a négy 
aktivitás közül az első. 

Ha a test, beszéd és tudat jógáját gyakoroljuk, s nem esünk 
gondolataink áldozatául, akkor Csenrézi együttérzése találkozik és 
egybeolvad a bennünk rejlő buddha-természettel. Meditatív 
tapasztalásaink, odaadásunk és együttérzésünk erősödik, ahogy a nagyító 
üvege felerősíti a Nap fényét. Ez a második aktivitás, a gazdagítás. 
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Ha ráébredünk, hogy a szamszára és nirvána összes jelenségét az 
üresség-természetű tudat hozza létre, akkor szennyezett 
látásmódunkat könnyen tiszta érzékeléssé tudjuk alakítani, s 
meglátjuk minden jelenség eredendő tisztaságát. E felismerés ereje 
által a jelenségek irányításunk alá kerülnek, és a felsőbbrendű lények 
tíz hatalmának birtokosaivá válunk. Ezek az anyag feletti hatalom, 
az élet feletti hatalom, a karma feletti hatalom és így tovább.54 Azt 
mondják: ,,Minden jelenség ura az, ki ura saját érzékelésének." Ha 
megszabadulunk a káprázatszerű gondolatok hatalma alól, akkor 
képesek leszünk átalakítani. az elemeket, s a kimeríthetetlen égi  
kincsek52 birtokosaivá válunk. Egy szörnyű, Indiát sújtó éhínség 
idején Nágárdzsuna a vasat arannyá változtatta, így nem csupán az 
egész szangbát tudta élelmezni, hanem számos új templomot is 
építtetett.53 Azok a csodatettek, amelyekkel a nyolcvannégy 
mahásziddha a jelenségek feletti uralmát mutatta be, az üresség 
felismerése és az illúziótól való megszabadulás révén valósultak 
meg. Végül a gyakorló eléri a teljes megvilágosodást, vagyis az erő 
betetőzését, a harmadik aktivitást. 

Ha nem vagyunk többé zavaros tudatunk rabszolgái, akkor az 
ártó szellemek és a negatív erők nem okozhatnak kárt nekünk. 
Amikor lényünket a bódhicsitta hatja át, az előzőleg gonoszként és 
akadályként érzékelt tényezőket tanítónk megnyilvánulásaiként 
fogjuk látni, amelyek a szeretet és együttérzés kifejlesztésében 
segítenek bennünket. A szenvedés szerteoszlik, a negatív erők, 
akadályok és nehézségek pedig gyakorlásunk erősítését fogják 
szolgálni. Ez a negyedik aktivitás, a leigázás. 

Csenrézi vizualizációjának és mantrája recitálásának gyakorlata, 
vagyis a kibontakozási fázis segítségével felismerjük az ő 
bölcsességét. A felismerés e parányi szikrájából erdőtűzként terjed 
szét tudatunkban a bölcsesség. Ez a beteljesülési fázis lényege. E 
gyakorlat révén a tudat megszelídül, s a négy aktivitás 
automatikusan megvalósul. Az akadályok, ártó tettek, betegségek és 
a szenvedés lecsillapodnak. Életünk hossza, az érdemek, a jólét és 
bölcsesség növekednek, s erőfeszítés nélkül uralmat nyerünk az 
emberek, a gondolataink és belső energiáink felett. 
Győzedelmeskedünk 



108  

minden negatív erő, ellenség, akadály és bensőnkben lakozó démon 
- vagyis negatív érzelem - felett. 

 
A meditációt követő szakasz 

 
A vadzsrajána valódi értelmét csak abban az esetben tudjuk teljes 
mértékben átélni, amikor gyakorlásunk nem csupán a meditációs 
periódusokra korlátozódik, hanem életünk minden pillanatát a gyakorlás 
tölti be. Vegyük szemügyre a meditációs periódusok és a nap többi 
részének gyakorlatát. A meditáció célja, hogy minden jelenséget az 
istenség testeként, a hangokat a mantrájaként, a gondolatokat pedig a 
dharmakájaként érzékeljük, s ezáltal felismerjük a tudat abszolút 
természetét, amely üres és ragyogó. A meditációs periódusok közötti 
időszak alatt is szüntelenül e felismerés szellemében cselekedjünk, s ne 
engedjük, hogy beidegződött szokásaink magukkal sodorjanak 
bennünket. Ezáltal képesek leszünk tovább fejleszteni a meditáció 
során szerzett felismeréseinket. Így kapcsolhatjuk össze minden 
tevékenységünket a vadzsrajána szemléletével, meditációjával és 
cselekvésével. · 
 
34. Ajánld fel a jelenségek tonnáját 

A hirtelen megszabadulás vendégeinek, 
Készítsd el a megjelenő dolgok agyagából Az 
üres keletkezés cacáját, 
A Tudat Természetének Ura előtt ajánld fel A 
nem-kettősség leborulását. 
Tégy eleget a dharma-aktivitásoknak, S 
recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
A meditációs periódusok között is gondosan ügyeljünk arra, hogy 

minden tettünk összhangban álljon a dharmával. Ez szemléletünk 
elmélyítését szolgálja. Ha a meditációt követően hagyjuk, hogy 
gondolataink áradata elsodorjon bennünket, akkor meditációnk 
hatástalan lesz, s gyakorlásunkat szüntelenül elsötétült, vagy 
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éppen vadul száguldó tudatállapotok akadályozzák majd. Szabad 
időnkben végezzünk leborulásokat, járjunk körbe szent helyeket, 
tegyünk torma-felajánlásokat vagy öntsünk cacákat, röviden csak 
hasznos dolgokkal foglaljuk le magunkat. 

A szertartásos tonnákat54 a vendégek négy osztályának szokták 
felajánlani. Az első kettő a tiszteletreméltó Három Drágaság és a 
dharmavédők, a második és harmadik pedig az együttérzésünkre 
szoruló összes érző lény, valamint az ártó szellemek, akik felé 
karmikus adósságaink vannak. Óriási áldással jár, ha dharaník és 
mantrák áldásával kísért, megfelelő torma-felajánlásokat teszünk. 
Vízből is lehet tormát készíteni. A Három Drágaságnak felajánlott 
torma a két halmozást teljesíti be, a dharmavédőknek tett felajánlás 
pedig elégedetté teszi, és tevékenységre sarkallja őket. Az összes 
lénynek szóló felajánlás enyhíti szenvedésüket és csillapítja az éhes 
szellemek kínjait, a karmikus adósoknak szánt felajánlás pedig eltörli 
múltbéli életeinkből származó karmikus adósságainkat. Ezáltal 
megszabadulunk a betegségektől, a gonosz erők befolyásától és az 
összes egyéb akadályozó tényezőtől. 

A caca agyagból formázott kicsiny sztúpa,55 amely a buddha- tudat 
abszolút jellegét, vagyis a dharmakáját jelképezi. A kiváló bölcs, 
Atisa, minden nap sajátkezűleg készített három cacát, mivel rendkívül 
áldásosnak tekintette ezt a tevékenységet. Ha nincs időnk agyagból 
cacákat formázni, akkor speciális utasítások alapján a négy elemet, 
vagyis a földet, a tüzet, a vizet és a levegőt is használhatjuk e célra. A 
cacák felajánlása a két halmozás beteljesítésének másik módja. 

Ha nem áll módunkban fizikai felajánlásokat tenni, a világegyetem 
minden szépségét, a Napot és a Holdat, virágokat, kellemes illatokat 
és a madarak dalát bármikor könnyedén felajánlhatjuk. Fizikai torma 
felajánlása helyett ismerjük fel, hogy tudatunk Csenrézivel azonos, 
testünket vizualizáljuk a bölcsesség tiszta nektárjaként, s a nektárt 
ajánljuk fel a fent említett négyféle vendégnek. 

Hatalmas áldással jár, ha Csenrézi áll gyakorlásunk 
középpontjában, akár felajánlásokat teszünk, akár meditálunk vagy 
oda- 
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adással leborulásokat végzünk. Az előbbiekben azonban már 
beszéltünk arról, hogy minden jelenség pusztán a tudat kivetítése. 
Sem a felajánlást végző személy, sem az istenség, akinek 
felajánlásokat teszünk, sem maga a felajánlás nem létezik konkrét 
valóság ként. Amikor a nagyszerű bódhiszattvák a nagylelkűséget és 
a többi paramitát gyakorolják, jól tudják, hogy ezeknek a 
tevékenységeknek semmivel sincs több valóságtartalma, mint egy 
bűvészmutatványnak vagy egy álomnak. A bódhiszattvák hatalmas 
felajánlásokat tesznek s ezzel felmérhetetlen érdemeket gyűjtenek, 
azonban a ragaszkodás, a büszkeség és a felfuvalkodottság soha nem 
keríti őket hatalmába. 

 
35. A szeretet fegyverével győzd le ellenségedet, a gyűlöletet. 

Az együttérzés ügyes módszereivel 
Védelmezd családod, a hat világ lényeit. 
Az odaadás mezején arasd le 
A tapasztalás és megvalósítás termését. 
Teljesítsd be életed célját, 
S recitáld a hat sz6tagú mantrát. 

 

A hétköznapi értékrend szerint a megfelelő, sikeres életmód 
ellenségeink legyőzéséből, családunk védelmezéséből és 
vagyonszerzésből áll. Nekünk viszont, akik Buddha tanításait 
követjük, inkább arra kellene törekednünk, hogy saját 
agresszivitásunkon arassunk győzelmet, mintsem ellenségeinken. 
Családunk védelmezése fontos, de türelmünk megőrzése még ennél is 
fontosabb. Energiánkat az anyagi jólét hajszolása helyett inkább a 
szeretet és együttérzés kincsének megszerzésére fordítsuk. 

Azt mondják, hogy a gyűlöletnél nincs nagyobb rossz, a türelemnél 
pedig nincs nagyobb erény. Egy dühös pillanat számtalan korszakon 
keresztül gyűjtött érdemeinket képes elpusztítani, és kegyetlen 
pokolbéli szenvedést eredményez, míg ha ellenségeinkhez is 
türelmesek vagyunk, s őszintén a javukat akarjuk, akkor gyorsan a 
buddhák ösvényére kerülünk. 
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Gondoljunk arra, hogy ellenségeink előző életeink valamelyik- 
ében biztos, hogy gondoskodó szüleink voltak, s érezzünk őszinte 
szeretetet irántuk. Ez az ellenségekhez való viszonyulás 
leghatékonyabb módja. Családunknak és a többi lénynek úgy tudjuk a 
leg- jobban gondját viselni, ha gyakoroljuk a dharmát, s a szerzett ér- 
demeket felajánljuk minden lény számára. A legbőségesebb termést - 
az érdemeket és a bölcsességet - hitünk és törekvésünk mezején 
arathatjuk le. 

Azt mondják: ,,A gonoszt csak az együttérzés győzheti le." 
Nézzünk tehát szembe a világ gondjaival, recitáljuk a hat szótagú 
mantrát, s fohászkodjunk, hogy együttérzés ébredjen az összes emberi 
és nem-emberi lény szívében, akiket elvakít a gyűlölet, és csak ártani, 
ölni és pusztítani akarnak. Ébresszük fel magunkban a 
megvilágosodás magasztos szellemét. 

Buddha találkozása Márával kiválóan példázza az erőszakon 
győzedelmeskedő szeretet erejét. Megvilágosodása éjjelén Buddha a 
bódhi-fa alatt ült Vadzsrászanában, vagyis India Gyémánt Trónusán. 
Márá démoni seregei hatalmas fekete felhőként vették körül, s 
tomboltak a gyűlölettől és az irigységtől. Sértéseket kiáltottak felé, s 
fegyvereikkel az életére törtek. Buddha ennek ellenére nyugodt 
maradt, s szívében oly erős szeretet lángolt, hogy a démonok 
gyalázkodásai gyönyörű zenévé változtak, pusztító erejű fegyvereik 
pedig virágesőként hullottak rá. A szeretetteljes kedvesség 
fegyverével mindig győzedelmeskedhetünk a rosszindulat felett, s az 
ellenséges, agresszív támadások csak bódhicsittánkat fogják erősíteni. 

A szerető kedvesség azt jelenti, hogy szüntelenül arra gondolunk, 
milyen csodálatos lenne, ha minden lény megszabadulna a 
szenvedéstől és elérné a teljes boldogságot. Valamelyik előző életünk 
során mindannyian szerető szüleink voltak, így a legkevesebb, amit 
megtehetünk értük. hogy segítünk nekik. De hogyan? Még azzal sem 
tudnánk teljes mértékben, hosszú távon enyhíteni szenvedésüket, ha az 
összes lényt ellátnánk pénzzel. s testi kényelmüket biztosítanánk. 
Mélyen gondolkodjunk el azon, hogy az összes lehetséges ajándék 
közül a legcélravezetőbb a dharma ajándéka, 
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hiszen a dharma nem csupán ebben az életükben segít rajtuk, hanem 
az alsóbb világokba történő születéstől is megszabadítja a lényeket, s 
végül elvezeti őket a megvilágosodáshoz. 

Minél több lény javáért gyakorolunk, annál több érdemet gyűjtünk. 
Ha Csenrézi példáját követve, minden tevékenységünk a lények 
jelenlegi és jövőbeli érdekeinek megvalósítását célozza, akkor valóban 
elmondhatjuk, hogy „beteljesítettük életünk célját". 

 
36. A nem-ragaszkodás tüzében égesd hamuvá 

A valósnak hitt jelenségek iránti ragaszkodás hulláját. A 
dharma gyakorlásával temesd el világi életed, 
S végezd el a szokásos, heti szertartást. 
A holtaknak szánt füstfelajánlásként minden érdemed 
Ajánld fel következő életeik boldogságáért. 
A holtak üdvéért végzett pozitív tevékenységeket beteljesítve 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Amikor Tibetben meghal valaki, a testét rendszerint 

elhamvasztják, majd hét héten keresztül szertartásokat végeznek és 
fel- ajánlásokat tesznek az elhunyt üdvéért. Egy dharma-gyakorló 
azonban tudja, hogy a dharma lényegén való meditáció és az ér- 
demek felajánlása a legtöbb, amit egy halottért tehet. 

A dharma lényege az önvaló nemlétéről szóló tanítás. A szamszára 
fája az önvalóba vetett hitben és az ebből születő ragaszkodásban 
gyökerezik, amelyet a valósnak vélt jelenségek és az ego iránt 
táplálunk. Ha a bölcsesség tüze felperzseli ragaszkodásunkat, akkor a 
szamszára fája, melynek ágait a káprázat, lombját pedig a vágy és a 
gyűlölet alkotja, mindenestül elég. 

Ha e felismerés hiányában, pusztán a pénz vagy a hírnév kedvéért 
mutatunk be különféle szertartásokat, akkor csak saját gyakorlásunkat 
gátoljuk, s ez végül komoly akadállyá válhat. Ismerjük fel a vagyon és 
a hatalom utáni hajsza hiábavalóságát, ne kövessünk el egyetlen 
negatív tettet sem, életünket pedig szenteljük teljesen a gyakorlásnak. 
Jelenlegi életünkhöz semmivel se ragaszkodjunk jobban, mint egy 
holttesthez.  
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Létünk mulandó, akár egybuborék, amely bármelyik pillanatban 

szétpukkanhat. Soha nem tudhatjuk biztosan, hogy mi jön el előbb: a 
holnap reggel vagy a halál. Akárhányszor kilélegzünk, egyáltalán nem 
biztos, hogy újra be fogunk lélegezni. 

Ahogy a holtakért is rendszeres, hetente végzett szertartásokat 
mutatnak be, úgy két gyakorlatot nekünk is el kell végeznünk életünk 
minden napjának reggelén és estéjén. Minden reggel ébresszük fel 
magunkban a megvilágosodás szellemét, s fohászkodjunk azért, hogy 
a nap folyamán egy pillanatra se felejtsünk el mások javáért 
tevékenykedni. Esténként emlékezzünk vissza aznapi gondolatainkra 
és tetteinkre, hogy lássuk, vajon az együttérzés vagy az önzés volt a 
mozgatórugójuk. Mielőtt eldöntenénk, hogy egy bizonyos tett helyes 
volt vagy sem, mindig alaposan vegyük szemügyre legbenső 
indíttatásainkat és szándékainkat. Egy pillanatig se tekintsük apró 
cselekedeteinket jelentéktelennek, hiszen a legkisebb negatív tett is 
pusztító erejű láncreakciót indíthat el. Gondoljunk csak arra, hogy a 
hatalmas erdőtüzet is egy parányi szikra okozza. A vékonyan 
csordogáló víz hamar megtölt egy nagy kancsót. Ugyanígy, amikor 
egyetlen pozitív tett társul a többihez, az összeadódott hatás gyorsan 
érezhetővé válik. Ismerjük fel gyengeségeinket, őszintén bánjuk meg 
őket, s szilárdan határozzuk el, hogy mostantól kezdve tartózkodunk 
az önző tettektől és gondolatoktól. Pozitív cselekedeteink érdemeit 
ajánljuk fel minden érző lény számára, s határozzuk el, hogy egyre 
erősítjük magunkban az együttérzést. Ha mindig tudatosan 
cselekszünk és mérlegeljük tetteinket, akkor tevékenységeink egyre 
inkább pozitív jelleget öltenek. 

Drakhen, a múlt nagy bölcse arra szánta el magát, hogy minden 
negativitásától megszabadul, így egy érdekes gyakorlatba fogott. 
Akárhányszor negatív gondolatok merültek fel tudatában a nap során, 
maga elé tett egy fekete kavicsot. A pozitív gondolatok megjelenését 
egy fehér kavics jelezte. Minden este megszámolta a fekete és a fehér 
kavicsokat. Az első nap végén kizárólag fekete kavicsok feküdtek 
előtte. De egy idő után az állandó, éber figyelmességnek 
köszönhetően esténként már egyenlő számú fekete és 
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fehér kavicsot számolt össze. Miután tudatát hosszas gyakorlás révén 
alaposan megszelídítette, nem volt szükség több fekete kavicsra. Az ő 
példáját követve, mi is kitartóan gyakoroljunk egészen addig, amíg 
kivétel nélkül minden tettünk a tanítások szellemét tükrözi. Arról se 
feledkezzünk el, hogy a megtisztulás folyamatához elengedhetetlenül 
szükséges, hogy gyakorlásunk minden lény megsegítését célozza. 

Ha elég kitartóak vagyunk. bármit képesek vagyunk megtanulni és 
véghez vinni. Egyszer egy gazdag ember kereste fel Buddhát. aki olyan 
fösvény volt, hogy egyszerűen képtelen volt bármit odaadni másoknak. 
Hogy hozzászoktassa a nagylelkűséghez, Buddha a következő tanácsot 
adta neki: legyen a jobb keze ő maga, a bal pedig valaki más. Egyik 
kezéből tegyen a másikba valami csekélységet, s közben gondolja azt, 
hogy ajándékot ad valakinek. Amikor a fösvény férfi lassan 
megbarátkozott az adás gondolatával, Buddha azt mondta neki, hogy 
lepje meg kisebb ajándékokkal, gyümölcsökkel stb. feleségét és 
gyermekeit. Azután felszólította, hogy adományozzon a rászorulóknak. 
Először a környék legszegényebb emberének adott, majd a távolabb 
élőknek is. Végül minden vagyonát, ruháját és élelmét szétosztotta a 
vidék szegényei között. Buddha ekkor azt mondta neki, hogy 
megvalósította az igazi nagylelkűséget. 

Ugyanezzel a módszerrel tudjuk kifejleszteni pozitív, és szétoszlatni 
negatív gondolatainkat. Az odaadást például egészen addig 
fejleszthetjük, míg tudatunkat kizárólag mesterünk tölti be, s 
automatikusan úgy érezzük, hogy sorsunk teljes mértékben tőle függ. A 
jelenlétére, hangjára és mozdulataira való puszta emlékezés hatására is 
könnybe lábad a szemünk. Amikor felébred bennünk az őszinte, spontán 
odaadás, vizsgáljuk meg és ismerjük fel a tudat eredeti, forma és 
tulajdonságok nélküli természetét. 
 

37. Kisgyermekedet, az odaadást állítsd gyakorlásod kapujába, 
Fiadat, a lemondást emeld a hétköznapi élet háztartása felé, 
Lányodat, az együttérzést add hozzá a három világ 
vőlegényéhez. Beteljesítve életed kötelességeit, recitáld a hat 
szótagú mantrát. 
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Az emberek a lehető legjobb nevelésben szeretnék részesíteni 
gyermekeiket. Megfelelő házastársat keresnek nekik, rájuk ruházzák 
vagyonukat és a családi birtokot, ezen kívül megtanítják őket, hogyan 
gondoskodjanak rokonaikról és barátaikról, s hogyan győzzék le 
ellenségeiket, ahogyan azt őseik is tették nemzedékeken át. Ez az ún. 
,,sikeres élet" azonban, amelyre a szülők gyermekeiket tanítják, 
csupán átmeneti haszonnal jár, s végül szenvedéshez vezet. Egy 
dharma-gyakorlónak inkább arra kell törekednie, hogy szívében 
megszülessen a megingathatatlan odaadás gyermeke, és sikeresen 
tudja vezetni a meditáció háztartását. 

A legtöbb ember fél attól, hogy otthona sivárrá válik, családja 
pedig kihal, ezért gyermekeket nemz, s megpróbálja őket a lehető 
leghamarabb megházasítani. Nekünk, dharma-gyakorlóknak inkább a 
gyakorlásunk kihalásától és életünk elvesztegetésétől kell félnünk. Ez 
arra ösztönöz bennünket, hogy tudatunkban életet adjunk a lemondás 
gyermekének, ami majd felülemelkedik a hétköznapi élet ügyes-bajos 
dolgain. A valódi lemondás akkor születik meg szívünkben, amikor 
megértjük, hogy a szamszárikus életmód végső soron semmi örömet 
nem nyújt. A mindennapi örömök pusztán tiszavirág-életű álmok, így 
nem sok értelme van annak, ha sikerekre vágyunk és rettegünk a 
kudarctól. Ha történetesen jómódúak vagyunk, semmi okunk a 
ragaszkodásra vagy a büszkeségre. Vagyonunkat fordítsuk értelmes 
célokra, mint például mások megsegítésére. Befolyásunkat használjuk 
a Három Drágaság és a nagy mesterek szolgálatára, birtokunkat pedig 
hasznosítsuk a szangha javára. Minden tulajdonunkkal támogassuk a 
dharmát és a többi lényt. Álomszerű vagyonunk és befolyásunk ezáltal 
egyre több álomszerű érdemet eredményez, amelyek egyre közelebb 
visznek bennünket az álomszerű megvilágosodás küszöbéhez. 

A szülők általában arra törekednek, hogy leányukat egy rendes, 
jómódú és befolyásos családból származó férfihez adják feleségül. 
Érdemeink leányát, az érző lények iránti együttérzésből kifolyólag, mi 
is habozás nélkül adjuk feleségül a többi lény jólétének vőlegényéhez. 
Az értékes megvilágosodás szellemének birtokában életünket minden 
kétséget kizáróan értelmes célokra fogjuk használni.
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Minden tettünket együttérzés hassa át, tisztuljunk meg 
szennyeződéseinktől, érdemeinket ajánljuk fel az összes lény számára 
és recitáljuk a hat szótagú mantrát. 

 
A beteljesülési fázis 

 
A tudat természete 

 
38. A káprázat jelenségeinek nincs valós léte, 

A szamszára és nirvána nem több puszta gondolatnál. 
Ha képes vagy a megjelenő gondolatokat azonnal felszabadítani, 
Azzal az ösvény minden szintjét beteljesíted. 
A gondolatok felszabadításának alapvető eszközét alkalmazva 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Elérkeztünk a Nagy Tökéletességhez tartozó számos gyakorlat 

egyikéhez, ami nem más, mint a fogalmakon túli, beteljesülési fázis 
gyakorlata. 

A Szamádhirádzsa-szútra a következőket írja: ,,Világosan értsük 
meg, hogy az általunk érzékelt, nem-született jelenségek - a testünk, a 
házunk, a szekereink stb. - nem rendelkeznek valós léttel." Bármelyik 
jelenséget vesszük szemügyre, nem találjuk azt a pontot, ahol a 
jelenségek keletkeznek, léteznek és megszűnnek. A jelenségek 
kizárólag az okok és feltételek átmeneti kapcsolata révén tűnnek fel, 
hasonlóan a szivárványhoz, ami a napsugarak és a nyári zápor 
kombinációja eredményeként jön létre. Ha tökéletesen bizonyossá 
válunk abban, hogy az illuzórikus jelenségek szüntelen tánca üresség-
természetű, azzal a beteljesülési fázis leg magasabb szintjét valósítjuk 
meg. 

A hozzánk hasonló, közönséges lények meg vannak győződve, hogy a szamszára és nirvána jelenségei kezdetben létrejönnek, azután 
egy darabig fennmaradnak, majd végül megszűnnek létezni. Ha 
azonban a jelenségeket a madhjamika logikájának segítségével alapos 
vizsgálat alá vetjük, látni fogjuk, hogy azok a legapróbb mértékben
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sem rendelkeznek valódi léttel. Ezt megértve könnyen hátat 
fordíthatunk a szamszárának és a nirvána iránti ragaszkodásnak, 
hiszen a szamszára és nirvána nem más, mint a kettősségek hatalma 
alatt álló tudat kivetítése. Egy buddha szemszögéből nézve még az 
érdemek halmozása és a paramiták gyakorlása sem rendelkezik benne 
rejlő léttel. 

Bármennyire is szeretnénk hinni a jelenségek állandóságában, a 
tényeken ez mit sem változtat. Tegnapi örömünk ma szomorúsággá 
változik, a ma könnyeiből pedig holnap nevetés lesz. Az érzelmek, a 
jó és rossz tettek, a boldogság és a szenvedés látszólag a különféle 
okok és feltételek hatására öltenek formát. Egy megvilágosodott lény 
azonban az illúziók világát, amely számunkra oly valósnak tűnik, nem 
tekinti valóságosabbnak a délibábnál, vagy az álmunkban meghódított 
királyságnál. A jelenségek iránti erős ragaszkodás és ellenszenv oka 
az, hogy szilárdan hiszünk: az anyagi világ valós, megfogható létében. 
E tévhit híján tudatunk nem esne illúziók áldozatául, és a szamszára 
sem létezne. 

A nem-megvilágosodott tudat szeszélyes, akár egy nyughatatlan 
majom, ami boldog, ha egy falat ételt adunk neki, de ha botot emelünk 
rá, dühében őrjöngeni kezd. A tudat minden pillanatban valami új 
tárgyra ugrik. Egyik pillanatban még őszinte odaadással gondolunk 
mesterünkre, de a következő pillanatban már a vágy uralja a 
tudatunkat. A gondolatmenetek és a tudatállapotok szüntelenül 
változnak, mint a szélfútta felhők, mi ennek ellenére hatalmas 
jelentőséget tulajdonítunk nekik. A gyerekek játszadozását figyelő 
idős ember nem tekinti a játékot különösen fontos dolognak, s bármi is 
történjék közben, nem teszi boldoggá vagy szomorúvá. A gyerekek 
azonban nagyon komolyan vesznek mindent, ami a játék során 
történik. Mi magunk is olyanok vagyunk, mint a gyerekek. Ha valami 
baj ér bennünket, ahelyett, hogy szenvedésünket múltbéli negatív 
tetteink álomszerű eredményének tekintenénk, s kihasználnánk a 
lehetőséget, hogy mások szenvedését magunkra vállaljuk, zaklatottá 
válunk és depresszióba zuhanunk. A következőképpen gondolkodunk: 
,,Már olyan sokat gyakoroltam, igazán nem érdemlem meg ezt a 
szenvedést!" Kétségeink támadnak tanítónk és a Három Drágaság
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áldásait illetően. Ezzel a hozzáállással azonban csak olajat öntünk 
szenvedésünk tüzére. 

Noha a szamszárát és nirvánát egyaránt a tudat hozza létre, a tudat 
ennek ellenére nem több, mint gondolatok halmaza. Ha felismerjük a 
gondolatok üresség-természetét, akkor a tudatunk többé nem csaphat be 
minket. Amíg azonban zavaros gondolatainkat valósnak tekintjük, 
addig könyörtelenül kínozni fognak bennünket, ahogy azt már 
számtalan élet óta teszik. Hogy átvegyük az irányítást a tudatunk felett, 
tudnunk kell, hogy mit tegyünk és mit ne, valamint nagyfokú éberségre 
és figyelmességre is szükségünk van. Állandóan legyünk gondolataink, 
szavaink és tetteink tudatában, s vizsgáljuk meg, vajon helyesek-e. 

A tudat a test házának vendége. Bármivel is találkozik a test, azt a 
tudat látja, hallja, szagolja, ízleli vagy érzi. A tudat eltávozása után a 
testből holttest lesz, s többé nem tesz különbséget szép és csúnya 
között. Nem bánja már, hogy dicsérik vagy gyalázzák. Nem 
örvendezik, ha selyembe burkolják, s nem szenved, amikor elégetik. A 
test, lényegét tekintve nem különbözik egy darab földtől vagy kőtől. A 
tudat és a test különválásával a beszéd, amely valahol a kettő között 
helyezkedett el, szintén eltűnik, akár az elhaló visszhang. A test, beszéd 
és tudat hármasából valójában a tudat szerepe a legfontosabb, s a 
dharmát is a tudatunkra kell alkalmazni. 

A tudat üresség-természetének felismerésével megszűnik a 
ragaszkodás, és zavaros gondolataink többé nem csaphatnak be 
bennünket. Amikor a bódhiszattvák másokon segítenek, soha nem 
várnak cserébe semmit, még azt sem, hogy nagylelkűségüket dicsérjék. 
Egyáltalán nem ragaszkodnak erényes tetteikhez. Ez Csenrézi abszolút 
természete, vagyis az együttérzés és üresség egysége. 
 
39. Tudatod, melynek természete a világosság és üresség 

Elválaszthatatlan egysége, nem más, mint a dharmakája. 
Ne bonyolítsd a jelenségek alapvető egyszerűségét, 
S a világosság önmagától ragyog fel. 
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Ne tégy semmit, ezzel eleget teszel minden tennivalódnak. 
Hagyj mindent az üresség és világosság meztelen állapotában, S 
recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Semmi értelme a tudatunkon kívül kutatni a tudat végső 

természete után, hiszen az maga a tudat. Amikor a tudatról 
beszélünk, fontos meghatározni, hogy a közönséges tudatról van-e 
szó, ami a zavarodott állapotunkat létrehozó és fenntartó gondolatok 
végtelen láncolatát jelenti, vagy pedig - amint a versben is - a tudat 
igaz természetéről. Az összes gondolat forrását alkotó tudat igaz 
természete a tudatosság tiszta és üres, zavarodottságtól mentes 
állapota. 

E különbséget Buddha a meditáció két módjának ismertetésével 
érzékeltette. Azt mondta, hogy meditálhatunk úgy, mint egy kutya, 
vagy mint egy oroszlán. Ha botot hajítunk egy kutya felé, az a bot 
után rohan, ha viszont egy oroszlánnal tesszük ugyanezt, az minket 
vesz üldözőbe, nem pedig a botot. Annyi botot hajíthatunk egy 
kutya felé, amennyit csak akarunk, az oroszlán felé viszont 
legfeljebb egyet. Amikor a tudatunkat teljesen elárasztják a 
gondolatok, hiábavaló próbálkozás lenne az egyes gondolatok után 
rohanni, hogy a megfelelő ellenszert alkalmazhassuk. Ez a kutya 
módszere. Jobb, ha az oroszlán példáját követve megkeressük a 
gondolatok forrását, vagyis az üres tudatosságot, amelynek felületén 
úgy mozognak a gondolatok, akár a víz színén a fodrok. A mélyben 
azonban a teljes egyszerűség változatlan állapota húzódik. 
Tudatunkat pihentessük e mozdulatlan folytonosság állapotában, s 
recitáljuk a hat szótagú mantrát. 

 

A négy jóga 
 

A buddhizmus ösvényét két rendszer alapján jellemezhetjük. Ezek az 
ok és az eredmény járműve. A hínajánát és a mahajánát magában 
foglaló első rendszer az öt ösvényről beszél, míg a második, a 
mantrajána a négy jógát tanítja: egyhegyűség, egyszerűség, egy íz 
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és nem-meditáció.56 A négy jógáról szóló tanítás középpontjában a 
kifejlesztés és beteljesülés fázisainak egysége áll. 

 
Egyhegyűség 

 
40. A mozdulatlanság elvágja a mozgó gondolatok áramát, 

Fedezd/el a mozgásban a nyugalom természetét. 
Mozgás és nyugalom egy, tartsd hát meg a természetes tudatot, S 
az egyhegyűség élményében recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
A tudatnak két aspektusa ismert, a mozdulatlan és a mozgó állapot. 

Tudatunk néha nyugodt és gondolatoktól mentes, akár egy csendes tó. 
Egy idő után azonban elkerülhetetlenül megjelennek benne a 
gondolatok - ez a tudat mozgó állapota. Noha bizonyos értelemben a 
gondolatok mozognak a mozdulatlanságban, valójában nincs 
különbség a tudat két állapota között, hiszen a mozdulatlanságnak és a 
mozgásnak egyaránt üresség a természete. A mozdulatlanság és a 
mozgás pusztán két elnevezés, ami ugyanazt a tudatot jelöli. 

Életünk legnagyobb részében nem fordítunk figyelmet arra, hogy 
tudatunk mozog vagy sem. Meditáció közben gyakran merülnek fel 
gondolatok a tudatunkban, például eszünkbe jut, hogy vásárolnunk 
kellene valamit. Ha tudatosítjuk, hogy megjelent egy gondolat, s 
hagyjuk önmagától szétoszlani, akkor nincs több problémánk vele. Ha 
azonban nem látjuk világosan, mi történik, s engedjük, hogy a kezdeti 
gondolat növekedjen és szerteágazzon, akkor hamarosan megjelenik 
egy újabb gondolat: ,,Szünetet kellene tartanunk a gyakorlásban." 
Perceken belül azon vesszük észre magunkat, hogy tényleg felállunk 
és lemegyünk a piacra vásárolni. Tudatunkban egyre több gondolat és 
különféle elképzelés merül fel. Ezen a ponton már nagyon 
eltávolodtunk a hat szótagú mantra recitálásától. 

A gondolatok megjelenése teljesen természetes folyamat. A lényeg 
az, hogy ne próbáljuk megállítani őket, hiszen ez lehetetlen. Inkább 
engedjük el őket. A bonyolítástól mentes egyszerűség állapotában 
időzve hagyjuk a gondolatokat megjelenni, majd eltűnni, s ne fűzzünk 
hozzájuk további gondolatokat. Ne bonyolítsuk tovább a 
gondolatmeneteket, s azok maguktól, nyom nélkül eltűnnek. Ha a 
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tudat nyugalmi állapotát nem kavarjuk fel saját agyszüleményeinkkel, 
akkor minden erőfeszítés nélkül képesek leszünk fenntartani a tudat 
természetes békéjét. Néha engedjük áramolni a gondolatainkat, s 
figyeljük a gondolatok mögötti lényeg változatlan természetét. Máskor 
hirtelen vágjuk el a gondolatok folyamát, s nyerjünk bepillantást a 
meztelen tudatosságba. 

Beidegződött hajlamaink számtalan gondolatot és érzelmet 
kavarnak fel a tudatunkban. Ahogy az egyik gondolat a múltba olvad, 
máris felbukkan a következő, s egy rövid ideig jelen van a 
tudatunkban, mielőtt átadná helyét az újabb gondolatoknak. A 
gondolatok gyakran átveszik az előző gondolat lendületét, ezért úgy 
érezzük, mintha láncot alkotnának. Ez a ,,káprázat láncolata". Amit 
imafüzémek nevezünk, valójában nem más, mint zsinórra felfűzött, 
különálló szemek összessége. Ehhez hasonlóan, amit tudatnak 
nevezünk, az csupán pillanatnyi gondolatok sora. A szivárgó 
gondolatok alkotják a tudat folyamát, ami a létezés óceánjába 
torkollik. Hiányos ismereteink és tapasztalataink révén a tudatot 
valóságosnak véljük. A ma látott folyót azonosnak tekintjük a tegnap 
látott folyóval, holott az minden pillanatban változik. A folyó tegnapi 
vize mára elérte az óceánt. Ugyanez vonatkozik azokra a gondolatokra 
is, amelyek a nap folyamán tudatunkon áthaladnak. Tudatunk folyama 
nem más, mint pillanatnyi gondolatok sora. Nincs olyan dolog, amire 
rámutatva kijelenthetnénk: ,,Ez a tudat." 

Ha a madhjamika logikája alapján vizsgáljuk meg a gondolati 
folyamatokat, nyilvánvalóvá válik, hogy a múltbéli gondolatok már 
nem léteznek, olyanok, mint egy holttest, a jövőbeli gondolatok pedig 
még nem születtek meg. Ami jelenlegi gondolatainkat illeti, sem az 
elhelyezkedésüket, sem a színüket, sem a formájukat nem vagyunk 
képesek meghatározni. Nem hagynak nyomot maguk után, és sehol 
sem találjuk őket. A múlt, a jelen és a jövő gondolatai között nincs 
semmilyen kapcsolódási pont. Ha a múltbéli és a jelenlegi gondolatok 
között folyamatossági viszony lenne, az szükségszerűen vagy azt 
jelentené, hogy az elmúlt gondolat még jelen van, vagy azt, hogy a 
jelenlegi gondolat már elmúlt. Ha a múlt ily módon képes lenne 
kiterjeszteni magát a jelenre, abból egyenesen következne, hogy már a 
jövőnek is jelen kell lennie. A gondolatok igaz természetének ismerete 
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hiányában a gondolatok sorát folyamatos, összefüggő egészként 
látjuk. Ez az elhomályosulás gyökere. Gondolataink és érzelmeink 
egyre jobban eluralkodnak rajtunk, míg végül a teljes zűrzavar veszi át 
a hatalmat. 

Nagyon fontos, hogy tudatában legyünk a felmerülő gondola 
toknak, s lecsendesítsük a vad gondolati hullámokat. A düh például 
rendkívül pusztító hajlam, ami az ember összes jó tulajdonságát 
megsemmisíti. Senki sem szeret egy dühös ember közelében lenni. A 
kígyók önmagukban nem különösebben félelmetes jelenségek, de 
mivel általában nagyon agresszívek, már a puszta látványuk is 
rémületet és undort kelt. Legyen szó akár kígyóról, akár emberről, a 
harag nem más, mint a felgyülemlett negatív gondolatok felszínre 
törése. Ha megjelenésének pillanatában meglátjuk a dühös gondolat 
valódi természetét, és megértjük, mennyire ártalmasak az ilyen 
gondolatok, akkor dühünk önmagától lecsillapul, s mindig képesek 
leszünk a többi emberrel békében élni. Ha viszont engedjük, hogy az 
első dühös gondolatból megszülessen a második, akkor pillanatokon 
belül elveszítjük uralmunkat a düh felett, s képesek leszünk az 
életünket is kockára tenni azért, hogy ellenfelünket elpusztíthassuk. 
Éppen ezért mindig emlékezzünk rá, hogy a gondolatokat pusztán 
különféle tényezők és pillanatnyi körülmények mulandó kapcsolata 
révén tapasztaljuk. Sem a pozitív, sem a negatív gondolatoknak nincs 
valódi léte. Ha megjelenésének pillanatában fel ismerjük a 
gondolatok üresség-természetét, azzal elvágjuk a következő gondolat 
megteremtésének lehetőségét. Ezáltal egy csapással elmetsszük a 
káprázat láncolatát. Ahogy már beszéltünk róla, ez nem azt jelenti, 
hogy meg kell próbálnunk elfojtani tudatunk természetes kreatív 
jellegét. Arról sincs szó, hogy igyekezzünk minden egyes gondolatot 
elvágni a megfelelő ellenszer segítségével. Elegendő, ha egyszerűen   
felismerjük   a gondolatok   ürességtermészetét, s hagyjuk, hogy a 
lecsendesedett tudatban megpihen jenek. Így megjelenhet tudatunk 
eredeti, változatlan, eleven és szilárd természete. 

 
Egyszerűség 

 
41. A relatív igazság megismerésével alapozd meg az az 

abszolút igazságot. 
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Az abszolút igazságban lásd meg a relatív igazság megjelenését. 
Az egyszerűség állapota az, amikor e két igazság 
Az értelem korlátain túl eggyé válik. 
Bonyolítástól mentes szemlélettel Recitáld 
a hat szótagú mantrát. 

 
A hagyományos, relatív igazság alapján elfogadhatjuk, hogy a 

jelenségvilág oszthatatlan részecskékre bontható, a madhjamaka 
logikájának alkalmazásával azonban láthatjuk, hogy ezek a ré- 
szecskék nem rendelkeznek önálló, tartós léttel. Ennek 
ismeretében hogyan jelenthetnénk ki, hogy a fizikai dolgok 
valóban léteznek? Ugyanígy a tudatot is megpróbálhatjuk tovább 
nem bontható, tudati pillanatokra osztani, végül mégis arra a 
következtetésre jutunk, hogy ezek a tudati részecskék sem 
rendelkeznek megfogható léttel. 

A mindent átható, folytonos üresség-természet és a valós 
létezés hiányának felismerése jelenti az abszolút igazság 
felismerését. Ez a tudat természetes, szennyeződésektől mentes 
állapota, amely minden jelenséget álomként vagy káprázatként 
érzékel, akár a buddhák. A tudat természetes állapotában a 
gondolatok nem eredményezik a negatív érzelmek megjelenését 
és a karma felhalmozását, a kedvező körülmények nem vezetnek 
büszkeséghez és ragaszkodáshoz, a kedvezőtlen körülmények 
pedig a megvilágosodás ösvényévé válnak. Amikor például egy 
ellenséges magatartású emberrel találkozunk, ahelyett, hogy 
haragra gerjednénk, együttérzés kél szívünkben, így az illető 
lehetőséget biztosít számunkra, hogy a 
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megvilágosodás szellemétől elválaszthatatlan abszolút igazságot 
felismerjük. Csak azért nem vagyunk képesek elvágni a jelenségek 
iránti ragaszkodásainkat, mert nem ismerjük fel a dolgok üresség- 
természetét. E felismerés birtokában többé már nem leszünk büszkék 
álomszerű sikereinkre, s álomszerű kudarcaink sem keserítenek el 
bennünket. 

Vannak. akik szép, kényelmes, anyagilag stabil és biztonságos 
körülmények között élnek, míg másoknak a durva, nyomorúságos és 
veszélyektől terhes élet jut osztályrészül. A különböző körülmények 
azonban nem a véletlen, sem pedig valamiféle nagyszabású terv 
eredményeképpen jönnek létre. A nagylelkűség, a segítőkészség és a 
múltbéli életekben felhalmozott érdemek révén az ember jó 
körülmények közé születik, míg az olyan ártó tettek, mint mások 
megtámadása, bántalmazása és foglyul ejtése, nyomorúságos 
létállapotokhoz vezetnek. A jelenségek nem egy teremtő művei, 
hanem a különféle okok és körülmények összességének eredményei. 
Ahogy a zápor és a napfény eredményeként megjelenik az égen a 
szivárvány, úgy elmúlt életeink során felhalmozott számtalan 
cselekedetünk eredményeként jelenlegi életünkben vagy boldogok, 
egészségesek, jómódúak és népszerűek vagyunk, vagy boldogtalanok, 
szegények, betegesek és számkivetettek. Sőt, az egész világegyetem, a 
benne élő lényekkel együtt nem más, mint számtalan, egymástól 
kölcsönösen függő tényező ideiglenes együttállásának eredménye. Ez 
okozza a jelenségek mulandó és állandóan változó természetét. 

Ha bármelyik jelenséget mélyreható elemzés alá vetjük, végül 
eljutunk az ürességhez. Az üresség minden jelenség végső természete. 
A hozzánk hasonló, hétköznapi lények, akik kezdő gyakorlókként a 
felhalmozás vagy az egyesülés ösvényét58 követik, még nem ismerték 
fel igazán az ürességet.  Ahol füst van, ott tűz is van, a füst azonban 
még nem maga a tűz. A füstöt követve azonban eljuthatunk a tűzhöz. 
Fontos megértenünk, hogy az üresség szemlélete korántsem egyenlő 
az üresség valódi megtapasztalásával, ezt a szemléletet követve 
azonban egy napon felismerjük magát a fogalmaktól és elméletektől 
mentes ürességet is. Ez a madhjamaka 
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végső szemlélete, a két igazság elválaszthatatlansága, vagyis a 
jelenségek és az üresség egysége.  

Az abszolút igazság a jelenségek üresség-természetére 
vonatkozik, a relatív igazság pedig a jelenségek keletkezés. A relatív 
igazság megértése elvezet az abszolút igazság felismeréséhez, 
hiszen az abszolút igazság nem más, mint a dolgok végső  
természete. Ha az egész világegyetem,  a benne lévő földrészekkel. 
hegyekkel és erdőkkel együtt elpusztulna és eltűnne, akkor nem 
maradna más, mint a mindent átható, üres tér. Valami ehhez hasonló 
történik akkor is amikor valóban felismerjük a relatív jelenségek 
természetét, vagyis azt, hogy nem rendelkeznek szilárd léttel: nem 
marad más, csak a mindent átható üresség. Amíg azonban hiszünk a 
relatív igazság szilárd, kézzel fogható létében, nem leszünk képesek 
az abszolút igazság felismerésére. Az abszolút igazság felismerése 
révén a benne megjelenő dolgokat, vagyis a relatív jelenségek 
végtelen megnyilvánulásának egészét puszta illúziónak vagy 
álomnak fogjuk tekinteni, s a legcsekélyebb mértékben sem 
ragaszkodunk hozzá. Egyszerűségnek, vagy más néven a fogalmi 
korlátoktól és bonyolítástól mentes állapotnak a jelenségek és az 
üresség egységének felismerését nevezzük. 
E két igazság nem két különálló dolog - mint például a tehén 
szarvai, - hanem a természetes állapot „megnyilvánult" és „üres" 
aspektusai. A szemlélet elméleti síkon történő megértését a 
közvetlen tapasztalatszerzés követi. A tapasztalás segítségével 
bizonyosodjunk meg a jelenségek és az üresség egységéről. A két, 
egymástól elválaszthatatlan igazság felismerése értelmi fogalmakon 
túli, mélyreható élmény. Ez az egyszerűség jógája. Ebben a 
szellemben recitáljuk a hat szótagú mantrát. 

 
Egy íz 

 
42. Tisztítsd meg a jelenségeket a tudati ragaszkodástól, Tisztítsd 

meg tudatod a képzeletbeli jelenségek búvóhelyétől. A tudat a 
végtelen nyitottságban eggyé válik a jelenségekkel. Az egy ízt 
felismerve recitáld a hat szótagú mantrát: 



126  

Az a szubjektív mód, ahogyan az objektív jelenségeket érzékeljük, 
pusztán a tudat működése. A különféle jelenségeket tisztának, 
tisztátalannak, jónak, rossznak, vonzónak vagy visszataszítónak 
tekintjük. A jelenségek tulajdonságait kizárólag az határozza meg, 
hogy tudatunk miként érzékeli őket. Sántidéva így ír a poklok 
világáról: 

 
Ki hozta létre az izzó fémből álló talajt? 
Honnan jönnek a tüzes torlaszok? 
Mindezen jelenségek 
A negatív tudat teremtményei. 

 
Az érzékszerveink elé kerülő tárgyak egyedüli szerepe az, hogy 
tudatunkban elindítsák az érzékelés folyamatát. A tudat ezután a 
felgyülemlett szokások és múltbéli élmények alapján, tehát teljesen 
szubjektív módon viszonyul az érzékelés tárgyához. Amikor a tudatot 
elöntik a harag hullámai, az egész világ pokolnak tűnik. Békés, 
ragaszkodástól és beidegződésektől mentes tudatállapotban, amikor 
tetteink a tanításokat követik, mindent eredendően tisztának 
érzékelünk. A buddhák még a poklot is mennyországnak látják, az 
elhomályosult tudat számára azonban a mennyország is pokolnak 
tűnik. 

Érzékelésünket elhomályosítják a szennyeződések, ahogy a 
sárgaságban szenvedő beteg, a szemében felgyülemlett epe hatására a 
hófehér kagylót is sárgának látja. Tudatunk a ragaszkodás hatására 
vetíti rá saját illúzióit a jelenségekre. A tudat azonnal rátapad az 
érzékelt jelenségekre, s kívánatosnak, ellenségesnek vagy 
semlegesnek bélyegzi őket. E torz kép alapján választ a vágy. a 
gyűlölet vagy a közömbösség táplálta cselekedetek közül, s ezzel 
karmát halmoz fel. 

A ragaszkodás meghaladása érdekében fontos, hogy világosan 
megértsük az összes jelenség üresség-természetét. A jelenségek 
olyanok, mint a délibáb, amiről az ember azt hiszi, hogy víz. A tudatot 
a gyönyörű formák nem gazdagítják, a visszataszító jelenségek pedig 
nem sérthetik. Vágjuk el a remény és félelem, valamint a ragaszkodás 
és ellenszenv kötelékeit, s miután megértettük, hogy a jelenségek 
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csupán saját tudatunk kivetítései, legyünk mindig elfogulatlanok. 
Ha egyszer felismerjük tudatunk igaz természetét, azon nyomban 

megszűnik a relatív jelenségek káprázata és az irántuk való 
ragaszkodás hatalma. A jó és rossz, a tisztaság és tisztátalanság 
fogalmai elveszítik kényszerítő erejüket, s egy ízzé olvadnak. 
Fokozatosan elérjük Dzsecün Milarépa állapotát, s többé nem látunk 
különbséget az arany és a vas között. Amikor Gampopa aranyat és 
teafüvet ajánlott fel Milarépának, ő így felelt: „öreg ember vagyok, 
akinek semmi szüksége aranyra, a teát pedig nincs hol megfőznöm." 
Recitáljuk ebben a szellemben a hat szótagú mantrát. 

 
Nem-meditáció 

 
43. A tudat természetében, az üres tudatosság egyszerűségében 

minden megszabadul. 
A gondolátok, a tudatosság spontán megnyilvánulásai Saját 
szférájukban tisztulnak meg. 
A tudat s a tudatosság lényegét tekintve egy. A 
dharmakája nem-meditáció állápotában 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
A tudat végső természete az eredeti tudatosság, amelyből úgy 

áradnak a gondolatok, ahogy a Napból a fénysugarak. Tudatunk 
természetének felismerésével a káprázat felhői szerteoszlanak. A tudat 
nem születik, nem létezik és nem szűnik meg. A mantrajána ezt 
eredendő, folytonos tudatnak,59 vagy örökké jelenlévő egyszerűségnek 
nevezik. A szútrák -   mint például a Pradzsnyápáramita - is említést 
tesznek erről: 

 
A tudat, 
A tudat nem létezik, 
A világosság e nem létező tudat kifejeződése.60 
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Vizsgáljuk meg a tudat mozdulatlan és mozgó állapotát, valamint 
magát a tudatot, ami e két állapotot felismeri. Akármennyire is 
keressük a tudatot, csak ürességet találunk: a tudatnak nincs fo mája, 
színe vagy lényegisége. Ezt nevezik a tudat üresség-jellegének. 
Tudatunk ennek ellenére képes arra, hogy a végtelen számú, különféle 
jelenséget érzékelje és megismerje. Ez a tudat világosság-jellege. E 
két, egymástól elválaszthatatlan jellemvonás, vagyis az üresség és 
világosság egysége alkotja az eredendő, folytonos tudatot. 

Jelen pillanatban tudatunk természetes világosságát 
szennyeződések fedik be. A tudat megtisztítása segítségével egyre 
nagyobb teret biztosítunk a tudatosság ragyogásának, míg végül 
elérjük azt a szintet, ahol a gondolatokat megjelenésük pillanatában 
elengedjük, így azok a víz felszínén képződő fodrokhoz hasonlóan, 
azonnal eltűnnek. A tudat ily módon történő megtapasztalása a 
megvilágosodás forrása, vagyis a negyedik meghatalmazás 
gyakorlata. Nirvánának a tudat természetének felismerését, 
szamszárának pedig a tudat elhomályosult állapotát nevezik. Ennek 
ellenére sem a szamszára, sem a nirvána nem hagyta el soha az 
abszolút folytonosságát. A tudatosság felismerésének legmagasabb 
szintjén a káprázat bástyái leomlanak, így egyszer s mindenkorra 
bevehetjük a meditáción túli dharmakája fellegvárát. Ezen a szinten 
megszűnik a különbség a meditáció és a meditációt követő állapot 
között. A meditatív tapasztalás erőfeszítés nélkül szilárdul meg, s ezt 
nevezik nem-meditációnak. Recitáljuk a hat szótagú mantrát a 
dharmakája végtelen terében. 

 
Foglaljuk össze az eddig tárgyalt témákat: Az egyhegyűség jógája 

a tudat megszelídítését hangsúlyozza, az egyszerűség jógája pedig a 
tisztánlátást. E két tényező az egy íz élményében egyesül. A nem-
meditáció jógájának azt nevezzük, amikor az egy íz élménye szilárddá 
és állandóvá válik. 

A mantrajána négy jógája a szútra-rendszer öt ösvényének felel 
meg. Ezért olyan fontos, hogy soha ne válasszuk ketté a szútrák és a 
tantrák szemléletét, meditációját és cselekvését. A különféle 
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szintű tanítások tökéletes összhangban állnak egymással, hiszen mind 
egy célra irányulnak: a negatív érzelmek meghaladására. A különböző 
tanítványok szükségleteit és az egyes mesterek bölcsességét tükröző 
tanítások különféle folyamai valójában ugyanahhoz a folyóhoz 
tartoznak. 

Takpo páratlan orvosa, a szent Gampopa kezdetben egy kadampa 
mester szolgálatában a mahajána ösvényét tanulmányozta. Később 
Dzsecün Milarépa vezetése alatt a Mahamudra tantrikus mód- szereit, 
a belső hő gyakorlatait, valamint Narópa hat jógáját gyakorolta, így a 
kagyü irányzat egyik alapítójának tartják. A szútrák rendszerének 
gyakorlásáról híres, nagyszerű kadampa mesterek is átadták 
tanítványaiknak a Mahamudra beteljesülési fázisáról, valamint a hat 
jógáról szóló tanításokat, hozzáértő módon ötvözve ezeket a 
gyakorlatokat. Egy pillanatra se felejtsük el: nem az a fontos, hogy 
gyakorlatunk aszútrák vagy a tantrák melyik szintjéhez kapcsolódik. 
Az a lényeg, hogy a gyakorlás hatékony ellenszerként szolgáljon a 
ragaszkodással és a negatív érzelmekkel szemben. 

 
Az érzékek, az érzelmek és a szkandhák átalakítása 

A titkos mantra ösvényét alkotó számtalan, különféle szintű tanítás 
lényege a következő: lássunk minden jelenséget az istenség testeként, 
a hangokat érzékeljük mantraként, a gondolatokról pedig ismerjük fel, 
hogy nem különböznek a dharmakájától. Ily módon a hat érzék, az öt 
negatív érzelem és az öt szkandha a megfelelő bölcsességgé alakul át. 
Testünk, beszédünk és tudatunk a vadzsra-mandala, vagyis az eredeti 
tisztaság önmagától létező mandalája. 
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A hat érzéktárgy 
 

Forma 
 

44. Minden megjelenő formát az istenség testének látni - 
Ez a kifejlesztési fázis lényege. 
A jelenségekhez. mint széphez vagy csúnyához való 
Kötődés saját természetében oldódik fel. 
A minden ragaszkodástól mentes, meztelen tudat A 
Nemes Csenrézi tiszta teste. 
A látott jelenségek önmagukban oldódnak/el, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
A tudat önmagában megfoghatatlan, akár az üres tér, és csak a test 

segítségével képes bármilyen, helyes vagy helytelen cselekvés re. 
Még a köztes létben, a bardóban is rendelkezünk egyfajta álom szerű 
testtel, ami lehetővé teszi az egyik létből a másikba történő átlépés 
különféle állapotainak megtapasztalását. Amíg a tudat és a test együtt 
vannak, érzékszerveink és a hozzájuk kapcsolódó érzéktudatok 
segítségével képesek vagyunk a jelenségvilág észlelésére. Az 
érzéktudatok feladata mindössze az, hogy észleljék a hozzájuk 
kapcsolódó érzéktárgyakat, vagyis a formákat, hangokat, illatokat stb., 
anélkül, hogy bármit is hozzájuk adnának. A tudat azonban 
bonyolítani kezdi a puszta érzékelést, s így gondolkodik: ,,Ez szép." 
,,Ez csúnya." ,,Ez árthat nekem." ,,Ez kellemes lesz számomra." E 
szubjektív véleményeket, amelyek végül a karma fel- halmozásához 
vezetnek, nem a külső tárgy, a szem vagy a látás hozza létre, hanem a 
tudat. Sem a gyönyörű, sem a visszataszító jelenségek nem 
rendelkeznek olyan benne rejlő tulajdonságokkal, amelyek képesek 
lennének akár örömet szerezni, akár ártani a tudatnak. A szépet és a 
csúnyát egyaránt a tudat hozza létre, így ezek a fogalmak pusztán a 
tudat kivetítései. Egy külső tárgy önmagában nem rendelkezik azzal a 
képességgel, hogy valakinek örömet vagy szenvedést okozzon. 
Például egy bizonyos ember látványa az egyik 
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emberben örömet, a másikban viszont szenvedést vált ki. A tudat az, 
ami az érzékelt tárgyakat különféle tulajdonságokkal ruházza fel. Az 
érzékek észlelnek egy bizonyos tárgyat, amit a hatodik érzék, vagyis a 
tudat kellemesnek vagy ártalmasnak minősít. E torz kép a 
megragadás, a ragaszkodás eredménye. Ez maga a szamszára alapja. 
Ha elvágjuk a ragaszkodást, akkor az érzékelés bölcsességgé alakul át. 
Ez a nirvána tisztaságának átélése, ahol nincs többé szükség a 
kellemes érzésekről történő lemondásra. A ragaszkodás elvágása 
érdekében igyekezzünk minden jelenséget buddha-mezőnek, a 
lényeket pedig istenségnek látni. Ha képesek vagyunk ily módon 
szemlélni a világot, akkor minden jelenséget eredendően tisztának 
fogunk látni, s megvalósítjuk a buddha-mezők összes 
tulajdonságát. 

Ha a világegyetem végtelen számú, különféle jelenségét a benne 
élő lényekkel együtt alaposan szemügyre vesszük, látni fogjuk, hogy 
semmi sincs, ami valaha is elhagyta volna az üresség folytonosságát. 
Azt mondják: ,,Az üresség igazsága az egyetemes igazság." A 
jelenségek valójában az ürességnek köszönhetően képesek megjelenni. 
Az általunk érzékelt jelenségvilág az üresség spontán 
megnyilvánulása, tehát valójában egy buddha-mező, a hímnemű és 
nőnemű lények pedig Csenrézik és Tárák. Erre a szemléletre épül a 
mantrajána. 

Jelenlegi állapotunkban vonzódunk a széphez és irtózunk a 
csúnyától. Örülünk, ha egy barátunkkal találkozunk, s lehangolttá 
válunk, amikor egy ellenszenves emberrel kerülünk kapcsolatba. E 
szubjektív reakciók annak eredményeként jönnek létre, hogy a tudat 
ragaszkodik a jelenségekhez. Akkor tisztultunk meg teljes mértékben 
a ragaszkodástól, ha még a negatív erőket is képesek vagyunk 
Csenrézi bölcsessége megnyilvánulásának látni. Így a negatív erők 
többé nem akadályozhatják életünket és gyakorlásunkat. Ha minden 
jelenséget eredendően tisztának, az istenségek, mantrák és a 
bölcsesség megnyilvánulásának látunk, akkor összes érzékszervünket 
felhasználhatjuk az ösvényen. Amikor valóban látjuk, hogy Csenrézi 
megnyilvánulásaként minden az ürességből jelenik meg, s ezáltal 
felismerjük a végtelen tisztaságot, akkor 
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többé nem teszünk különbséget jó és rossz, vagy tiszta és tisztátalan 
között. Minden jelenség Csenrézi megnyilvánulása. Barátaink és 
ellenségeink, vagyis minden lény Csenrézi. 

Amikor e tapasztalat megjelenik, legyünk óvatosak, nehogy 
ragaszkodni kezdjünk hozzá, vagy hatalmába kerítsen bennünket a 
büszkeség. A mindent átható tisztaság nem meditációnk hatására jött 
létre, hiszen ez a jelenségek igaz természete. Az aranyat nem 
változtatják meg azok a különféle anyagok, amelyeket az aranyérc az 
aranyon kívül tartalmaz. A folyamat során, melyben az aranyat az 
ércből kivonják, majd finomítják, tulajdonképpen csak annyi történik, 
hogy az aranyból arany lesz. A világegyetem, a benne élő érző 
lényekkel együtt eredendően a tisztaság természetét hordozza 
magában. A jelenségeket nem szennyezi be, ha tisztátalannak látjuk, s 
nem javít rajtuk, ha tisztának érzékeljük őket. Igaz természetük 
mindig változatlan marad. 

Az alapszöveg szerint a kifejlesztési fázis lényege az, hogy 
igyekezzünk minden jelenséget tisztának látni. Ez á1talános 
értelemben az istenség megjelenítésére, más néven vizua1izációjára 
vonatkozik, ha azonban nem vagyunk képesek a tudatunkban tartani a 
vizualizáció összes részletét, akkor elegendő, ha a világot buddha-
mezőnek, az érző lényeket pedig istenségeknek látjuk. Tartsuk fenn 
ezt az élményt, s recitáljuk a hat szótagú mantrát. 

 
Hangok 

 
45. A recitáció lényege az, hogy mindent hangot 

mantrának hallasz, 
Így a kellemes és kellemetlen hangokhoz való kötődés 
Saját természetében oldódik fel. 
Ha tudatod mentes a ragaszkodástól, a szamszára és 
Nirvána spontán hangjai a hat szótaggá válnak. 
A hangzás saját természetében oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 
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A dicséret, a jó hírek vagy a gyönyörű muzsika hangjai rendszerint 
örömet okoznak az embernek, míg a bírálat. a koholt vádak, a 
szeretteinkkel kapcsolatos rossz hírek, vagy a hangos, kellemetlen zajok 
hatására szomorúvá vagy ingerültté válunk. A különféle 
hangulatállapotokat nem maguk a hangok idézik elő, hanem a 
ragaszkodó tudat. A tudat nem-született természetét ismerő bódhiszattva 
minden kellemes vagy kellemetlen hangot mantraként érzékel. A 
dicséret nem vált ki belőle büszkeséget, a durva szavak pedig, ahelyett 
hogy haragra gerjesztenék, csak türelmét és együttérzését erősítik. Ha 
minden hangot mantraként hallunk, akkor a jó vagy rossz hírek annyira 
sem fognak zavarni bennünket, mint a hegyeket a szél fütyülése. Ha a 
rossz hírek hallatán bánkódunk, azzal csak saját szenvedésünket 
tetézzük, hiszen a szomorkodással sem halott hozzátartozóinkat, sem 
ellopott javainkat nem kaphatjuk vissza. 

Az összes jelenséghez hasonlóan a hangok is különféle okok és 
feltételek eredményeként jönnek létre, s nem rendelkeznek önálló léttel. 
A lant gyönyörű hangja a húrok megfelelő felhangolásának eredménye. 
Ha egyetlen húr is elszakad, vagy rosszul hangolják fel, a hangszer 
máris fülsértően szól. Alaposan és mélyrehatóan vizsgáljuk meg a 
hangokat. A szél, a mennydörgés, a levelek susogása, az állatok hangja, 
valamint az emberek beszéde és éneke egyaránt a hang alapeleméből 
állnak, mely maga az üresség. 

A nem-született természetet jelképező, s a bölcsesség-buddhák 
lényegét tartalmazó ,,A" magszótagot tekintik az összes hang 
forrásának. A hat szótagú mantra is ebből a magszótagból ered. A 
mantra recitálása közben ismerjük fel, hogy minden hang az ürességből 
származó mantra, vagyis a buddhák beszéde. Ha képesek vagyunk ebben 
a szellemben recitálni, akkor már néhány mantra elmondása is 
eredményes lesz. Ezt a gyakorlatot végezve az összes hang az ösvény 
részévé válik. 

A hétköznapi beszélgetésekben alapvetően a ragaszkodás és a 
gyűlölet jut kifejezésre, ami egyre csak gyorsítja a káprázat kerekének 
forgását. A mantra-recitáció védelmezi a tudatot, s elvezet a beszéd 
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bölcsesség-természetének megvalósításához. Életünk minden 
pillanatában recitáljuk a hat szótagú mantrát, míg lélegzetünkkel eggyé 
nem válik.  

 
Illatok 

 
46. Az illatok nem-született természetének felismerése A 

beteljesülési fázis lényege. 
A kellemes és kellemetlen illatokhoz való kötődés 
Saját természetében oldódik fel. 
Ha a ragaszkodást elvágtad, minden illat 
A Nemes Csenrézi csodás illata. 
A szaglás önmagában oldódik fel, Recitáld 
hát a ha.t szótagú mantrát. 

 
Rendkívül vonzódunk a kellemes illatokhoz, a kellemetlen szagok 

hatására viszont befogjuk az orrunkat. Mégis, minden illat üresség-
természetű, legyen az a szantálfa mennyei illata vagy az ürülék bűze. 
Ismerjük hát fel az illatok tiszta, benne rejlő lényegiségtől mentes 
természetét, s a ,,tökéletes önfegyelem illataként" ajánljuk fel őket a 
buddháknak. Az ilyen felajánlás beteljesíti az érdemek és a bölcsesség 
halmozását. Mivel a buddhák teljesen szabadok a dualisztikus 
érzékelés korlátaitól, nekünk is érdemes fel- adni a „szeretem - nem 
szeretem" mentalitást. Ezáltal a szaglás saját természetében oldódik 
fel. 

 
Ízek 

 
41. A felajánlás lényege az, hogy minden ízt szent, 

Rituális lakomaként érzékelj. 
A finom és kellemetlen ízek iránti ragaszkodás Saját 
természetében oldódik fel. 
Ha a ragaszkodást elvágtad, minden íz A 
Nemes Csenrézi örömét szolgálja. 
Az ízlelés saját természetében oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 
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Rendkívül élvezzük a finom, étvágygerjesztő és édes ételek 
zamatát, a keserű, savanykás vagy égetően csípős ízeket viszont nem 
kedveljük. Valójában csak a ragaszkodással teli tudat tesz különbséget 
a finom és a kellemetlen ízek között. Ha a tudat ráeszmél, hogy ezek a 
tulajdonságok nem léteznek, akkor képesek leszünk felismerni az ízek 
tiszta természetét. Így az étkezés a ganacsakra, vagyis a lakoma 
bölcsesség-felajánlásának gyakorlatává61 válik. 

E gyakorlat segítségével érdemeket halmozunk, úrrá leszünk az 
étel és ital iránti beidegződött vágyunkon, s nem esünk a helytelen 
életmód csapdájába. A legmagasabb szintű felajánlás az, amikor 
összes ragaszkodásunk a jelenségek eredeti természetébe olvad. 

 
Érzékelés 

 
48. Az érzések lényegi azonosságának felismerése 

az egy íz alapja. 
A jóllakottság, éhség, hőség és hideg Saját 
természetükben oldódnak fel. 
Ha mentes vagy a ragaszkodástól, minden érzést és 
Érzékelést az istenség tevékenységeként látsz. 
Az érzékelés saját természetében oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
Az ember különbséget tesz a lágy tapintású selyem és a durva 

szövet, vagy egy puha virágszirom és egy szúrós tövis között. A többi 
érzékeléshez hasonlóan ezek az érzések is csupán a képzeletünk 
termékei. 

Ha nem teszünk különbséget a kellemes és kellemetlen érzések 
között, hanem meghagyjuk őket üresség-természetük lényegi 
egységében, akkor tudatunk többé nem kerül állandóan a kitörő öröm 
és lehangoltság hatása alá. Ez az „egy íz" élménye. E magas szintű 
gyakorlat során az örömet és fájdalmat egyaránt az ösvény részévé 
tesszük. A puha tapintású dolgok iránti vágy és a kellemetlen érintésű 
dolgoktól való irtózás pusztán a ragaszkodás eredménye. 
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Ha hagyjuk, hogy minden ragaszkodásunk és ellenszenvünk az 
ürességbe olvadjon, akkor a buddha-tevékenység automatikusan 
megnyilvánul. 

 
Foglaljuk össze az eddigieket: az érzékeléshez való ragaszkodás 

kényszerít bennünket a szamszárában történő vándorlásra, az írások 
ezért azt tanácsolják, hogy mondjunk le az érzéki örömök élvezetérőt 
Ha azonban felismertük az illuzórikus jelenségek üresség-természetét, 
s ezáltal minden ragaszkodástól teljesen megszabadultunk, akkor az 
összes érzékelést az ösvény részévé tudjuk tenni. Így az érdemek és a 
bölcsesség halmozása erősödik, meditatív élményeink és 
megvalósításaink terén pedig fejlődni fogunk. Mindenre, amit látunk, 
ízlelünk, érzünk, hallunk vagy tapintunk, gondoljunk úgy, mint a 
tisztavizű tó felszínén tükröződő Holdra, vagy egy ragyogó 
szivárványra az égen. Ezek a szemkápráztató jelenségek mulandó, 
megfoghatatlan, valódi lényegiség nélküli dolgok. Tiszta 
látásmódunkat megőrizve, többé nem próbáljuk megszilárdítani 
érzékelt jelenségeket, és sosem esünk a ragaszkodás csapdájába. 

 
A tudat 

 
49. Minden jelenség üresség-természetének felismerése a 

szemlélet alapja. 
Az igaz és hamis képzete saját természetében oldódik/el. 
Ha mentes vagy a ragaszkodástól, akkor a szamszára és nirvána 
Minden jelenségét a dharmakája folytonosságaként érzékeled. A 
gondolatok saját természetükben oldódnak/el, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
A tudat minden tapasztalatot alanyra és tárgyra bont. Első lépésben 

azonosul az alannyal, vagyis az „én"-nel, majd ragaszkodás ébred 
benne az én testem, az én tudatom és az én nevem iránt. E három 
képzet iránti ragaszkodásunk erősödésével egyre inkább csak a saját 
jólétünk foglalkoztat bennünket. Az „én" képzetének 
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köszönhető a kényelem utáni hajsza, az élet kellemetlenségeitől való 
irtózás, valamint az öröm és bánat, a gazdagság és nyomor, a hírnév 
és ismeretlenség, s a dicsőség és szégyen fogalmaihoz való 
ragaszkodás. 

A legtöbben annyira önzőek vagyunk, hogy ügyet sem vetünk 
mások érdekeire. Egy hasonlattal élve: körülbelül annyira érdekel 
bennünket a többi ember sorsa, mint az éhes tigrist a friss fű. A 
bódhiszattva szemlélete szöges ellentétben áll ezzel az önző 
felfogással. Az ego nem más, mint egy gondolati képződmény. Ha fel 
ismerjük, hogy a ragaszkodás tárgya és a ragaszkodással teli tudat 
egyaránt üresség-természetűek, könnyedén megérthetjük, hogy nincs 
különbség közöttünk és a többi lény között. 

Azt az energiát, amit mi önmagunkra fordítunk, a bódhiszattvák a 
többi lény megsegítésére használják. Amikor egy bódhiszattva látja, 
hogy akár egyetlen lényen is segíthet azzal, ha fejest ugrik a pokol 
tüzébe, habozás nélkül hajlandó ezt megtenni. A nyolcadik szintet62 

elért bódhiszattvák felismerik, hogy a szamszára és nirvána egy és 
ugyanaz. Ezt nevezik legvégső szemléletnek. A kiváló szakjapa   
tanító, Dzsecün Trakpa Gyalcen63 egy   látomás   során megkapta 
Mandzsúsrítől az „Elszakadás a négy ragaszkodástól" néven ismert 
útmutatásokat. A szöveg utolsó versében Mandzsúsrí így szól: ,,Ha 
megszűnik a ragaszkodás, megszűnik a szemlélet is." Vagy ahogy 
Sántidéva mondta: „Ismerjük fel, hogy minden jelen- ség olyan, mint 
az ég." Ez a szútra és a tantra legmagasabb rendű szemlélete. 

Az üresség szemléletét először meg kell érteni, azután 
megtapasztalni, majd végül megvalósítani. A szamszára és a nirvána 
egyaránt az ürességből erednek, s az ürességbe olvadnak vissza. 
Valójában még akkor sem hagyják el az ürességet, amikor látszólag 
megjelennek. Ha az összes jelenség üresség-természetét felismerjük, 
akkor képesek leszünk kezelni minden felmerülő helyzetet, és akár 
örömben, akár szenvedésben van részünk, ragaszkodás nélkül 
fogadjuk mindkettőt. 

Az üresség szellemében az „igaz" és a „hamis" csupán dualisztikus 
képzetek, amelyek kizárólag egymás viszonylatában léteznek. 
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Az „igaz" csak akkor létezhet, ha létezik ,,hamis", és ha a ,,hamis" 
üresség, akkor az „igaz" is az. Az üresség szempontjából nem léteznek 
valós állítások, feltételek és ragaszkodások. Az üresség szemléletében 
szilárdan gyökerező bódhiszattva nem ragaszkodik a nirvána 
békéjéhez, s a lények megsegítése érdekében bármilyen formában 
képes megjelenni. Sziklaszilárd önbizalma révén végtelen 
világkorszakokon át, fogalmaktól mentesen munkálkodik az érző 
lények javáért. A megvilágosodást nem a saját érdekében akarja 
elérni, s egyedüli célja az, hogy minden lényt hozzásegítsen a 
legvégső cél eléréséhez. 

 
Az öt érzelem 

 
A tökéletes szemlélet megvalósítása azt jelenti, hogy teljes mértékben 
megszabadulunk az öt méregtől, vagyis azoktól a negatív érzelmektől, 
amelyek a szamszárához láncolnak bennünket. Az öt méreg 
eltűnésével megnyilvánul az öt, hozzájuk kapcsolódó bölcsesség. 

 
Gyűlölet 

 
50. Ne a gyűlölet tárgyát kövesd, inkább vedd szemügyre a 

haragvó tudatot. 
A megjelenése pillanatában önmagában feloldódó düh 
Nem más, mint tiszta üresség. 
A tiszta üresség a tükör bölcsessége. 
A gyűlölet saját természetében oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
Hogyan jön létre a szamszára? A külvilágot öt érzékünk 

segítségével tapasztaljuk. Ennek során tudatunkban a vonzalom és 
ellenszenv különféle érzetei jelennek meg, s ezekből az érzésekből 
alakul ki a szamszára. A jelenségek puszta érzékelése önmagában még 
nem oka a létforgatagban történő vándorlásnak. A szamszára 
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kerekét az érzékeléssel kapcsolatos reakcióink és a jelenségekre 
vetített fogalmak tartják forgásban. A mantrajána módszere azért 
különleges, mert ahelyett, hogy az előzőekben ismertetett módon 
táplálnánk a szamszára tüzét, e módszer segítségével minden 
jelenséget a bölcsesség tiszta megnyilvánulásaként érzékelhetünk. 

Ha gyűlöletet érzünk valaki iránt, a gyűlölet és a düh soha nem az 
adott személyben gyökerezik. Dühünk kizárólag a saját tudatunkban 
létezik. Ahogy megpillantjuk az illetőt, gondolatban újra és újra 
átéljük múltbéli sérelmeinket. Azon gondolkodunk, miként árthat 
nekünk a jövőben, vagy hogyan próbál éppen bajt okozni nekünk. Már 
a neve hallatán is borsózik a hátunk. Nem tudunk szabadulni negatív 
gondolatainktól, s egyre inkább elhatalmasodik rajtunk a gyűlölet, míg 
végül ellenállhatatlan késztetést érzünk, hogy felkapjunk egy követ és 
hozzávágjuk, vagy rásújtsunk valamivel, miközben ez jár a fejünkben: 
,,De szívesen végeznék vele!" 

A harag rendkívül erős érzelemnek tűnik, de vajon honnan meríti 
az erejét, amivel oly könnyedén a hatalmába keríti az embert? A harag 
netán rajtunk kívülálló erő, aminek keze, lába, fegyvere és páncélja 
van? Ha nem, akkor talán bennünk van? De hol? Az agyunkban? A 
szívünkben vagy a csontjainkban? Testünk melyik részében van a 
harag? Habár képtelenség a nyomára bukkanni, mégis úgy tűnik, hogy 
a harag konkrét módon van jelen. A düh erős ragaszkodás, ami 
megfagyasztja tudatunkat, s nekünk, valamint másoknak egyaránt 
rengeteg szenvedést okoz. A felhők például egyáltalán nem 
rendelkeznek megfogható tartalommal. Nem bírnák el a súlyunkat, s 
ruhaként sem ölthetnénk magunkra őket, mégis képesek elsötétíteni az 
égboltot és eltakarni a Napot. A gondolatok ugyanígy takarják el a 
tudatosság eredeti ragyogását. Ha felismerjük a tudat üres, áttetsző 
természetét, akkor az visszatér természetes, szabad állapotába. Amikor 
meglátjuk a harag üresség- természetét, a harag minden ártó erejét 
elveszíti, s a tükör bölcsességévé alakul át. Ha azonban ezt 
elmulasztjuk, s haragunkat szabadjára engedjük, akkor e gyilkos 
indulat a forró és hideg poklok kínjaiba taszít bennünket. 
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Ellenségeik legyőzését és elpusztítását az emberek általában 
pozitív eredménynek tekintik. ez azonban szöges ellentétben áll a 
buddhista tanításokkal. A feltörő haragot ne kövessük. hanem vegyük 
szemügyre a természetét, s látni fogjuk. hogy nem más. mint az üres 
tudatban megjelenő üres gondolati képződmény. Saját dühünk 
rabszolgájaként, számtalan életünk során temérdek negatív karmát 
halmoztunk fel. Mostantól legyünk megfontoltabbak. s egy pillanatra 
se felejtsük el, hogy a harag az a mag, amelyből a pokol kínjai 
sarjadnak. Ha megtisztulunk a haragtól, a pokoli világok is 
megszűnnek. Ahelyett, hogy gyűlölnénk ún. ellenségeinket, 
gyűlöletünket irányítsuk inkább a gyűlölet felé. 

Ha nem követjük dühös érzelmeinket, s nem hagyjuk, hogy 
dühünk elidegenítsen bennünket a többi lénytől, akkor a harag 
feloldódik saját természetében, s megnyilvánul a tükör bölcsessége. 
Ebben a tükörben a többi lényt önmagunknak látjuk. Ha Csenrézi 
tudatában valaha megjelenne egy dühös gondolat, az is csak 
bölcsességét gazdagítaná. Amikor tisztán látjuk. hogy a harag forrása 
nem a külső dolgokban keresendő, s a dühös tudat nem rendelkezik 
megfogható léttel, szívünkben spontán együttérzés ébred az összes 
lény iránt, különös tekintettel azokra, akiket a harag lángjai 
perzselnek. 

Buddha egyik előző életében kígyótestben élő bódhiszattva volt. 
Néhány kegyetlen gyerek elfogta, s halálra kínozták. A bódhiszattva 
akár a pillantása erejével is megsemmisíthette volna gyilkosait, de 
szívében a legcsekélyebb harag sem lakozott, így csak azért 
fohászkodott, hogy a gyerekek a vele való kapcsolat révén a jövőben a 
tanítványaiként szülessenek meg, s elvezethesse őket a 
megvilágosodáshoz. Példaértékű bátorságát és türelmét az együttérzés 
és üresség tökéletes megvalósításának köszönhette. 

A harag a megszabadulás halálos ellensége, mivel egy pillanatnyi 
düh egész világkorszakok során felhalmozott erényeket is képes 
elpusztítani. A bódhiszattvák egyik fő célja a haragtól való 
megszabadulás. Szilárdan törekedjünk a türelem megőrzésére, s 
recitáljuk a hat szótagú mantrát. Azt mondják: .,A legrosszabb hiba a 
harag, a legjobb gyakorlat pedig a türelem." 
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Büszkeség 
 

51. Ne rohanj a büszkeség tárgya után, inkább vedd szemügyre A 
ragaszkodással teli tudatot. 
A megjelenése pillanatában önmagában feloldódó büszkeség 
Nem más, mint az eredeti üresség. 
Az eredeti üresség az egyenlőség bölcsessége. 
A büszkeség önmagában oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
Ha elismerésre méltó tulajdonságokra, tudásra vagy jártasságra 

teszünk szert, a büszkeség azon nyomban megjelenik tudatunkban, s 
elpusztítja az adott erényünket, bármi is legyen az. Az önteltség hatása 
alatt saját szépségünk, intelligenciánk, műveltségünk és hatalmunk 
megrészegít bennünket, s képtelenek vagyunk meglátni a kiváló 
tanítók őszinte, tökéletes tulajdonságait. A valóság azonban az, hogy 
bár mi, a szamszára káprázatától elvakult, hétköznapi lények 
rendelkezünk néhány jó tulajdonsággal, hibáink akkor is garantáltan 
túlsúlyban vannak. A nagyszerű lények felmérhetetlen erényeihez 
képest a mi jó tulajdonságaink olyan aprók, mint egy szem liszt. Sőt, 
azokról az erényekről, amelyekre oly büszkék vagyunk, gyakran 
kiderül, hogy csupán erénynek álcázott tökéletlenségek. 

Rendelkezhetünk ugyan némi korlátolt és ingatag tehetséggel, még 
sincs semmi okunk a büszkeségre. Ahogy a mondás tartja: 
„Amint a víz nem képes összegyűlni a hegy csúcsán, úgy a valódi 
értékek sem tudnak összegyűlni a kevélység sziklájának tetején." A 
dölyf megakadályozza az odaadás, a bölcsesség és az együttérzés 
kifejlődését, elválaszt bennünket a tanító áldásaitól és gátolja az 
ösvényen történő előrehaladásunkat. Ha nem akarunk a büszkeség 
csapdájába esni, fontos, hogy őszinte önvizsgálatot tartsunk. 

Vegyük alaposan szemügyre a büszkeséget, s látni fogjuk, hogy 
nem azokból a dolgokból származik, amelyekre büszkék vagyunk, 
hanem pusztán a ragaszkodó tudat terméke. Ha mindig szerények 
maradunk, s tudatunkat alázat hatja át, akkor büszkeségünk úgy 
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oszlik el, akár a hajnali köd. A büszkeség rabságából kiszabadult 
tudat állandóan Csenrézi egyenlőség-bölcsességében időzik. 

Vágy  
 

52. Ne a vágy tárgyát hajszold, inkább vedd szemügyre 
a vágyakozó tudatot.  

A megjelenése pillanatában önmagában feloldód6 vágy Nem 
más, mint az öröm és üresség egysége. 
Az öröm és üresség egysége a megkülönböztető bölcsesség. A 
vágy önmagában oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 

A boldogság, amit szüleinktől, gyermekeinktől, barátainktól és 
vagyonunktól várunk, soha nem tartós, hiszen a halál idején - ha nem 
előbb - mindenünktől meg kell válnunk. Ezt figyelembe véve 
láthatjuk, hogy semmihez sem érdemes ragaszkodni. 

Halálunk után semmi hasznát nem tudjuk venni a pénzünknek, a 
hatalmunknak, vagy annak, hogy mennyire tiszteltek bennünket az 
emberek. A halált és a születést összekötő köztes állapotban fogunk 
bolyongani, s egyedüli társunk saját pozitív és negatív karmánk lesz. 
Vagyont gyűjteni, majd védelmezni és gyarapítani: soha véget nem 
érő, kiábrándító feladat. 

Az arany és a gyémánt látványa elbűvöli az embert, s azon 
nyomban erős vágy ébred" bennünk, hogy megszerezzük őket. Ha 
valahogyan sikerül ilyen drága és szép tárgyak birtokába jutnunk, 
vágyakozásunk nemhogy csökkenne, de még erősebb lesz. Rettegünk 
attól, hogy drága ékszereinket elveszíthetjük, ezért széfbe zárjuk, és 
soha nem merjük viselni őket. Ha egész életünket a vágyakozás uralta, 
akkor a köztes állapotban rendkívüli félelmet és 
 pánikot fogunk tapasztalni. 

A kereskedelemmel, gazdálkodással, vagy bármilyen üzlettel, 
amelynek során mások kárán jutunk haszonhoz, csak egyre több 
negatív karmát halmozunk fel. Soha nem elégszünk meg azzal, amink 
van, mindig vágyakozunk valamire, így megszámlálhatatlan 
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életeink során a végkimerülésig hajszoljuk magunkat. Nem lenne 
jobb, ha feladnánk a vágyakozást, s megtanulnánk elégedettnek lenni 
azzal, hogy van elegendő ruhánk és élelmünk? 

Ha elkötelezzük magunkat a gyakorlás mellett, s ragaszkodástól 
mentes tudattal a hat szótagú mantrát recitáljuk, akkor egyre kevésbé 
fognak elbűvölni bennünket az anyagias célok. s nem vesztegetjük el 
értékes életünket. A vágy és a ragaszkodás feloldódik saját 
természetében, ami nem más, mint Csenrézi megkülönböztető 
bölcsessége. 

 
Irigység 

 
53. Ne rohanj az irigység tárgya után, vedd inkább szemügyre A 

kritizálásra hajlamos tudatot. 
A megjelenése pillanatában feloldódó irigység 

az üres intelligencia. 
Az üres intelligencia nem más, mint a mindent 

beteljesítő bölcsesség. 
Az irigység önmagában oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
A hétköznapi ember irigy azokra, akik hozzá hasonló, vagy nála 

nagyobb eredményeket értek el. Az irigység forrása azonban nem az 
irigység tárgya, hanem az irigységet létrehozó tudat. Ha tudatunkban 
irigy gondolatok jelennek meg, egyszerűen ismerjük fel őket, s tiszta 
szívből örvendezzünk mások sikerei hallatán. 

Ha engedjük az irigy gondolatokat elszaporodni, akkor azok 
mértéktelenül ellepik tudatunkat. Jól példázza ezt Gótama unoka 
testvére, az irigy Dévadatta története. Dévadatta még azt követően is 
állandóan különféle becstelen módszerekkel próbált versengeni vele, 
hogy Gótama elérte a megvilágosodást. Irigy tettei végül oda vezettek, 
hogy megnyílt alatta a föld, s egyenesen a pokol lángjai közé zuhant. 
A szörnyű kínok közepette megbánta vétkeit, s így kiáltott fel: 
.,Szívem mélyéből menedékért fordulok hozzád, ó, Gótama!" Habár 
következő életei egyikében pratjéka-buddhaként 
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született meg, ebben az életében még Buddha sem menthette meg. 
Az irigység nagyon súlyos vétek. Soha ne kerüljünk: a hatása alá. 

Csupán azzal, hogy szívből örülünk mások sikereinek, például 
annak, hogy valaki nagy felajánlást tesz a Három Drágaságnak, 
ugyanannyi érdemre teszünk szert, mint az illető. Ahelyett, hogy saját 
sikereink megrészegítenének bennünket, s az irigység áldozatául 
esnénk, inkább örvendezzünk   mások   mérhetetlen   érdemei felett, 
különös tekintettel a kiváló lények nemes tetteire. Ez a mindent 
beteljesítő bölcsesség. 

 
Nem-tudás 

 
54. Ne bonyolódj bele a nem-tudás szülte gondolatokba, 

Lásd meg inkább a nem-tudás természetét. 
A megjelenésük pillanatában önmagukban feloldódó 
Gondolatok serege a tudatosság és üresség egysége. 
A tudatosság és üresség egysége nem más, mint az abszolút 
Kiterjedés (dharmadhátu) bölcsessége. 
A nem-tudás önmagában oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
A nem-tudás ebben az esetben saját buddha-természetünk 

ismeretének hiányát jelenti. Ebből a szempontból olyanok vagyunk, 
mint az ágrólszakadt koldus, akinek egy drágakő van a kezében, de 
mivel nem ismeri az értékét, egyszerűen elhajítja. A nem-tudásnak 
köszönhető, hogy gondolataink rabszolgái vagyunk, s nem tudunk 
különbséget tenni a helyes és helytelen között. E szennyeződés miatt 
nem látjuk az ok és okozat törvényének működését, s makacsul 
tagadjuk, hogy tetteink bármiféle visszahatást vonnának maguk után. 
A nem-tudás eredményeként képtelenek vagyunk elfogadni a múltbéli 
és a jövőbéli életek létét, nem bízunk a  Három Drágasághoz való 
fohászkodás erejében és nem ismerjük fel a 
dharma igazságát. A nem-tudás a nyolcvannégyezer negatív érzelem 
gyökere, mivel amíg nem látjuk, hogy a jelenségek igaz természete az 
üresség, addig szilárdan ragaszkodunk ahhoz a tévhithez, 
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hogy a dolgok valóban léteznek. Ez az összes tévképzet és negatív 
gondolat forrása. 

A nem-tudás azonban nem olyan állandó, mint a sötétség egy 
földalatti barlangban. A többi jelenséghez hasonlóan a nem-tudás 
is az ürességből ered, így nincs valódi léte. Ha felismerjük a nem 
tudás üresség-természetét, akkor a nem-tudás az abszolút 
kiterjedés 
(dharmadhátu) bölcsességévé válik. Ez Csenrézi bölcsesség-tudata, 
a buddha-természet, vagyis a minden lényben jelenlévő tathágata 
lényegiség. Buddha bemutatta, hogy kizárólag a nem-tudás 
hatására hiszünk elhomályosult érzékelésünkben, ahelyett, hogy 
saját természetünket felismernénk. 

Üresség-természetét meglátva felismerjük, hogy a nem-tudás 
homálya és káprázata nem más, mint maga az abszolút kiterjedés. 
Pihenjünk meg ebben az élményben, s gyakoroljuk a szemléletet, a 
meditációt és a cselekvést. Ez Csenrézi tudatának lényege. 

 
Amikor tudatunkban az öt méreghez kapcsolódó gondolatok és 

érzelmek jelennek meg, ne hagyjuk, hogy magukkal sodorjanak 
bennünket, hanem vegyük szemügyre a természetüket. Így az öt 
negatív érzelemben végül az öt eredeti bölcsességet ismerjük majd 
fel, s ez a tiszta tudat természetes állapota. Ezen a ponton 
gondolataink megjelenésük pillanatában feloldódnak önmagukban, 
és soha nem tévesztjük szem elől a tudatosságot, vagyis Csenrézi 
abszolút természetét. 

Csenrézi abszolút jellege nem más, mint üresség, relatív szinten 
Csenrézi mégis végtelen formában jelenik meg, hogy a lények 
segítségére legyen. A különféle nevű, formájú és színű 
megnyilvánulások mind Csenrézi bölcsességének 
megnyilatkozásai, vagyis az üresség és együttérzés kreatív 
jellegének kifejeződései. Csenrézi öt fó formája az öt szkandhához 
és a szamszára öt birodalmához64 kapcsolódik. A következő versek 
elmagyarázzák, hogyan alakul át az öt szkandha Csenrézi öt 
megnyilvánulásává.65 
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Az öt szkandha 
 

Forma 
 

55. A nem-született forma eredendően üres, mint az égbolt. A 
tudatosság-üresség lényege Csenrézi - 
Az Ég Magasztos Ura. 
Az üresség szellemében recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Az égen látható szivárvány nem más, mint a napfény és az eső 

kapcsolatának eredménye. Ehhez hasonlóan, a formák végtelen 
skálája is csupán különféle feltételek ideiglenes összejátszása révén 
jön létre. Ha alaposan megvizsgáljuk őket, láthatjuk, hogy nincs 
olyan forma, ami benne rejlő, szilárd léttel bírna. A „test" ki- 
fejezéssel például egy állandóan változó, csontból, húsból és vérből 
álló halmazra utalunk, de valójában nincs olyan dolog, hogy „test".      

Az öt szkandha szolgál alapul a szilárdan létező „én" 
tévképzetének, ami minden szenvedésünk forrása. Ismerjük fel. 
hogy a forma üres, s nem különbözik Csenrézitől. Csenrézi ezen 
aspektusát az Ég Urának nevezik, ami az ö mindent átható, 
hatalmas formájára utal. Teste minden egyes pórusában végtelen 
buddha-mezők jelennek meg, anélkül, hogy pórusai kitágulnának, 
vagy a buddha-mezők összezsugorodnának. Csenrézi teste azonban 
nem hús-vér test, hanem saját bölcsességének üresség-természetű 
meg nyilvánulása. E felismerés szellemében recitáljuk a hat 
szótagú 
mantrát. 

 
Érzés 

 
56. Az érzés a pányva, mely a tudatot tárgyával összeköti. 

Ismerd fel nem-kettősségét, s Csenrézivé válik. 
Az érzés nem más, mint a Magasztos Nagylelkű Pányva. 
Az egy ízt megvalósítva recitáld a hat szótagú mantrát. 



147  

 
 
 

A test és a tudat kapcsolata teszi lehetővé a kellemes és 
kellemetlen, az öröm és a szenvedés érzeteinek megjelenését. Amikor 
testünk apró fájdalmat érzékel, mint például egy tüske szúrását, azért 
irtózunk ettől az érzéstől, mert szilárdan hiszünk az egyéni önvaló 
képzetében: ,,Én... az én testem... az én örömöm... az én 
szenvedésem." Ha viszont valaki más éli át ugyanezt a fájdalmat, arra 
ügyet sem vetünk, ami kiválóan mutatja, milyen erősen hiszünk az 
„én" képzetében. 

A második szkandha, az érzés köti a lényeket a lét három 
világához. Az érzés a ragaszkodás és ellenszenv alapvető reakciója, 
ami a jelenségekkel történő találkozás során az érzékszervek, valamint 
a nekik megfelelő tudatosságok működése révén jön létre. Ha 
megvizsgáljuk az érzést, láthatjuk, hogy nem rendelkezik valódi 
lényegiséggel. Ezt megértve az érzés az egyenlőség bölcsességévé 
alakul át, amelynek természete nem más, mint Csenrézi Nagylelkű 
Pányva (szanszkrit: Amógapása) nevű megnyilvánulása. Amógapása a 
buddha-családok közül a Ratna-családhoz tartozik, s olyan ereje van, 
hogy nevének és mantrájának hallatán meditatív élményeink 
kiszélesednek, bölcsességünk elmélyül, életünk hossza növekszik, 
érdemeink és gazdagságunk pedig gyarapodik. Fontos tudni azonban, 
hogy Csenrézinek e megdöbbentően erőteljes megnyilvánulása 
valójában nem más, mint a saját tudatunk. Ha az üresség felismerése 
révén a szamszára jelenségeit tökéletesen tisztának érzékeljük, akkor 
felszabadítjuk az érzés szkandhájának megvilágosult ellentétpárját, 
vagyis a folyamatosan gazdagodó tulajdonságok kincstárát. Ez 
Ratnaszambhava, az Ék- 
kőből-Született Buddha. 

Amógapása, a Nagylelkű Pányva a kívánságteljesítő drágakő 
másik neve. A pányvához hasonlóan, a kívánságteljesítő drágakő is 
képes a leghatalmasabb isteneken és embereken uralkodni, s az összes 
érző lényt el tudja vezetni a megvilágosodáshoz. Ha úgy érezzük, 
hogy a negatív érzelmek szakadéka szélén állunk, fohászkodjunk 
Csenrézihez. Az ő együttérzésének pányvája az utolsó pillanatban is 
megment bennünket, s ennek hatására óriási bizalom ébred szívünkben 
Csenrézi megvilágosodott bölcsessége iránt. 
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Meggyőződéssel és egyhegyű odaadással recitáljuk a hat szótagú 
mantrát. 

 
Érzékelés vagy megkülönböztetés 

 
57. Ne fogadd el az elhomályosult tudat érzékelését. Az 

összes lény iránti együttérzés maga Csenrézi, 
A Szamszára Legmélyét Kiköpülő Magasztos Lény. 
Elfogulatlan együttérzéssel recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
A tudat szüntelenül értékeli a jelenségeket: ,,Ez kellemes 

számomra, ez pedig ártalmas." E folyamat eredménye, hogy a 
kellemesnek tartott dolgokat hajszoljuk, s rettegünk a 
kellemetlenségektől. Az értékelés a tudat önközpontú látásmódjából 
fakad. A jelenségeket ne a szerint ítéljük meg, hogy mennyi örömet 
vagy szenvedést okoznak nekünk, vegyük inkább figyelembe a 
végtelen számú érző lény érdekeit. Ezáltal elfogulatlan együttérzés 
fejlődik ki bennünk, s felismerjük, hogy a harmadik szkandha, vagyis 
az értékelés nem más, ·mint Csenrézi egyik megnyilvánulása, a 
Szamszára Legmélyét Kiköpülő Magasztos Lény. 

Ha kikotorjuk a tenger mélyét, mindaz a felszínre kerül, ami a 
tenger fenekén hever. Csenrézi együttérző tevékenysége ugyanígy 
emeli fel a magasabb birodalmakba azokat, akik a létezés legmélyére, 
a szamszára alacsonyabb világaiba süllyedtek. 

Csenrézi akár egyetlen lény kedvéért is hajlandó lenne az idők 
végezetéig munkálkodni. A Szamszára Legmélyét Kiköpülő 
Magasztos Lény állandóan készen áll arra, hogy a lények segítségére 
siessen. A következő történet ezt példázza: 

 

A régmúlt időkben egy csoport kereskedő tengerre szállt, 
hogy rábukkanjon a legendás kincses szigetre. Egy vihar 
során azonban hajótörést szenvedtek, s a hullámok az 
emberevő óriások szigetére sodorták őket. Az óriások 
varázserejük révén szépséges hercegkisasszonyokká 
változtak, s így könnyedén megnyerték az elbűvölt ke- 



149  

 
 
 

reskedők bizalmát. A hercegkisasszonyok képében 
megjelenő óriások rövid idő alatt rábírták a kereskedőket, 
hogy feleségül vegyék őket. Ezek után mindig szemmel 
tartották férjeiket, nehogy messzire elkóboroljanak 
otthonuktól. 

Egy szép napon azonban a kereskedők hajójának 
kapitánya a szokásosnál messzebbre sétált, anélkül, hogy 
észrevették volna. Egy hatalmas, vasból készült épületre 
bukkant, amelyből egy hang hallatszott: ,,Jól figyelj! Mi is 
hajótörött kereskedők vagyunk, akiket foglyul ejtettek ezen 
a szigeten. Legyetek nagyon óvatosak! A herceglányok, 
akiket feleségül vettetek, valójában emberevő óriások, s 
csak az alkalmat várják, hogy meggyilkoljanak és 
felfaljanak benneteket!" Ennek hallatán a kapitány 
rádöbbent, hogy öt és az embereit tőrbe csalták és 
fogságban tartják. ,,Szörnyű csapdába kerültünk. De 
hogyan menekülhetnénk meg?" - mondta hangosan. 

A hang így szólt: ,,Mi már sehogy, de nektek még van 
· egy lehetőségetek. A város keleti részén fekszik egy tó, 
annak a partján található az Aranyfüves Liget. Minden 
újhold és telihold éjjelén Csenrézi a Hatalmas Felhő 
(szanszkrit: Valáha) nevű királyi paripa képében alászáll a 
mennyei birodalomból, hogy legeljen, igyon a vízből és 
meghemperegjen az aranyos homokban. Bárkit szívesen 
felvesz a hátára és elvisz Dzsambudvípára, aki itt akarja 
hagyni az óriások szigetét. Az óriásoktól hallottam, hogy 
aki belekapaszkodik Valáha sörényébe, s nem hallgat az 
óriások hazug szavaira, azt a paripa Indiába repíti." 

A kapitány sietett vissza, hogy beszámoljon társainak a 
hallottakról. Mindannyian felháborodtak, amikor tudomást 
szereztek nyomorúságos helyzetükről, s tiszta szívből 
imádkoztak Csenrézihez, mert felismerték, hogy nincs más 
reményük a szabadulásra. 
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Ahogy a hang mondta, újhold éjjelén megjelent a mennyei 
paripa, s békésen legelészni kezdett az Aranyfüves 
Ligetben. Mielőtt visszaindult volna, szólt a 
kereskedőknek, hogy gyorsan kapaszkodjanak fel a hátára. 
Amikor az óriás hercegkisasszonyok látták, hogy foglyaik 
már majdnem kicsúsztak: a kezeik közül, hangos 
zokogásba és jajveszékelésbe törtek ki. Gyermekeiket 
előhozva könyörögtek férjeiknek, hogy maradjanak ott, s 
viseljék gondját szegény fiaiknak és lányaiknak, akik - mint 
mondták - apjuk segítsége nélkül nyomorúságra jutnak. 
Néhány kereskedő képtelen volt 'elvágni a ragaszkodását és 
ellenállni felesége könyörgésének, ezért ők leugrottak a ló 
hátáról, de a többiek bezárták fülüket a könnyes 
rimánkodás előtt. Nagy hittel fohászkodtak Csenrézihez, s 
biztonságban eljutottak Dzsambudvípa földjére. 

 
Csenrézi együttérzése mentes az értékelés szkandhájától, így 

minden lényre egyenlően ragyog, Csenrézi fáradhatatlanul, egészen 
addig köpüli a szamszára mélységeit, amíg az utolsó lény meg nem 
szabadult. 

Az első szkandha a tárgy elsődleges érzékelése. A második 
szkandha annak érzete, hogy az adott tárgy számunkra kellemes, 
kellemetlen vagy semleges. A harmadik szkandha az adott érzés 
erejének értékelése. A tudat valódinak tekinti ezt az értékelést, s 
ragaszkodni kezd hozzá. Ez szolgáltat alapot a következő két állapot 
létéhez. Az öt szkandha folyamatainak köszönhetően jön létre minden 
szenvedés. Ha azonban százszázalékos odaadással recitáljuk a hat 
szótagú mantrát, akkor megszabadulhatunk az értékelés bilincseitől, s 
ezáltal megmenekülhetünk a szamszára csapdájából. 

 
Impulzus 

 
58. Az impulzusok, a szamszárikus tettekhez hasonlóan A 

hat világban tartják a lényeket. 
A szamszára és nirvána egységének felismerése 
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Maga Csenrézí, a Lények Végtelenül Együttérző Átalakítója. Az 
egy íz szellemében cselekedj másokért, 
S recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Az impulzus, vagyis a késztetés kényszeríti a lényeket arra, 

hogy a vágy és ellenszenv alapján cselekedjenek, ami a karma 
felhalmozásához vezet. Az impulzust a szamszára és nirvána 
építészének is tartják. A lények időtlen idők óta a késztetések 
rabszolgájaként vándorolnak egyik életből a másikba. Ha 
felismerjük, hogy végtelen impulzusaink üresség-természetűek, s 
valójában nem mások, mint a bölcsesség számtalan arculatai, 
akkor többé nem kerülünk a hatalmukba. 

A vadzsrajána tanítások szerint Csenrézi a Lótusz Tánc Hatal 
mas Uraként minden mandalát áthat. Csenrézí valójában az 
együttérzés kimeríthetetlen forrásával rendelkező, teljesen 
megvilágosodott buddha, aki egy bódhiszattva képében jelenik 
meg, hogy minden érző lényt a saját szükséglete alapján segítsen. 
A bódhiszattvákban nyoma sincs az önzésnek, így tetteik minden 
esetben a lények javát szolgálják. E magas szintű együttérzés 
·számtalan megvilágosodott tulajdonságot von maga után, különös 
tekintettel a szamszára és nirvána lényegi azonosságának 
felismerésére. 

Jelenlegi helyzetünkben nehéznek tűnhet azonosulni az olyan 
felfoghatatlanul magasztos tulajdonságokkal, mint Csenrézi 
megvalósítása, együttérzése és segítő ereje. Ha azonban mantráját 
őszinte odaadással recitáljuk, akkor egy napon mi magunk is 
képessé válunk arra, hogy ugyanolyan mértékben segítsük a 
lényeket, ahogyan ő. Szívünk mélyéből törekedjünk a lények 
megsegítésére, s azzal a meggyőződéssel ajánljuk fel nekik minden 
érdemünket, hogy Csenrézi meghallgatja kérésünket, s áldását adja 
arra, hogy vágyaink valóra váljanak. 
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Tudatosság 
 

59. A tudatosságnak, a hétköznapi tudat megnyilvánulásának 
nyolc funkciója van. 

A tudat végső soron a dharmakája, s ennek felismerése 
Maga Csenrézi, a Győzedelmesek Magasztos Óceánja. 
Légy tisztában azzal, hogy a tudatod buddha, 
S recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Ha egy mérgező növény magja a földbe kerül, a gyökerei és a 

levelei minden kétséget kizáróan mérgezőek lesznek, de akár 
halálosak is lehetnek. Ehhez hasonlóan, az öt szkandha jelenléte 
garantáltan szenvedést eredményez. A szkandhákat a tudatosság 
irányítja, mivel a tudat az, ami a szkandhákhoz, mint valóban létező 
dolgokhoz ragaszkodik. A tudatosság hozza létre az örömet és a 
szenvedést is. A tudatosság nem más, mint az elhomályosult tudat, s 
annak elhomályosult gondolatai. Ha felismerjük, hogy a tudatosság 
valójában soha nem jött létre, így nem is létezhet és nem is szűnhet· 
meg, akkor többé nem leszünk a tudatunk rabjai. Addig azonban a 
tudatosság a káprázat állandósításával egyre több és több karmát 
halmoz fel. Ezért olyan fontos, hogy minden erőnkkel igyekezzünk 
felismerni a tudatosság üresség-természetét. Ez a világos felismerés 
olyan, mint amikor a kelő Nap sugarai eloszlatják az éj sötétjét. 

A tudatosság tiszta természete Csenrézi egyik aspektusa, akit a 
Győzedelmesek Óceánjának neveznek. A „Győzedelmes" kifejezés a 
buddhákra utal, akik elnyerték a teljes megvilágosodás győzelmét, az 
„Óceán" pedig a Csenréziben egyesült buddhák végtelen számát jelöli. 
Fohászkodjunk, hogy elérkezzen az a nap, amikor elérjük a 
tökéletességet, s nevünk hallatán a lények megtisztulnak 
szennyezödéseiktől és megszabadulnak az alsóbb világokból. 

Azzal a meggyőződéssel recitáljuk a hat szótagú mantrát, hogy 
Csenrézi a nem-változó egység folytonosságaként van jelen 
bensőnkben. 
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A testhez, a beszédhez, a tudathoz és a dharmakájához 
kapcsolódó négy alapvető pont 

 
Test 

 
60. Rabszolgasorsunk oka, hogy testünket 

Szilárd valóságnak hisszük. 
Ismerd fel, hogy tested maga az istenség, 
Megjelenik, mégis üresség. 
Tested Csenrézi, aki nem más, mint 
A Magasztos Khasarpáni. 
Az istenség üresség-természetű testét felismerve 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Testünket csontokból és húsból álló, szilárd rendszerként 

érzékeljük, aminek eredményeképpen a test mágnesként vonzza 
magához a szenvedést. A vizualizáció és a mantra-recitáció 
gyakorlása révén megtanuljuk elvágni a test szilárd szubsztanciaként 
történő érzékelésének beidegződését. Testünket Csenrézi korlátlan, 
nem- született bölcsesség-testeként látva elérhetjük a szenvedésen túli 
állapotot. Csenrézi teste mindent átható, akár az égbolt. Az ő teste 
esetében nem egy húsból és vérből álló anyagról van szó, s nem is egy 
szoborszerű, szilárd dologról. Csenrézi teste áttetsző, akár a 
szivárvány. Bár tisztán megjelenik, mégis üresség-természetű, tehát 
nem rendelkezik szilárd lényegiséggel. Csenrézi nem pusztán egy 
vizuális kép, hanem élő, bölcsességtől, szeretettől és erőtől ragyogó 
jelenség, aki boldogan segít bárkin, aki egy imával, vagy a hat szótagú 
mantra akár egyszeri elmondásával hozzá fordul. 
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Beszéd 
 

61. A káprázat oka a beszéd és a hang fogalommá torzítása. Annak 
felismerése, hogy minden hang üresség-természetű mantra, Maga 
Csenrézi, a Magasztos Oroszlánüvöltés. 
Minden hangot mantraként érzékelve Recitáld 
a hat szótagú mantrát. 

 
Amikor képesek vagyunk tisztán és szilárdan vizualizálni az 

istenség testét, a mantra recitálása - ahogyan arról a vadzsra-beszédről 
szóló részben már szóltunk-, tovább fokozza gyakorlásunk 
hatékonyságát. Csenrézi mantrájának első szótaga, az OM az öt 
bölcsességet jelképezi. A legtöbb mantra ezzel a rendkívül áldásos 
szótaggal kezdődik. A MANI drágakövet jelent, a PADME lótuszt, a 
HUM pedig Csenrézi mindentudását hivatott hirdetni és meg idézni. 
A mantrát a következőképpen lehetne fordítani: ,,Lótusz Drágakő, 
részesíts bennünket mindentudásod áldásában!" A hat szótagú mantra 
segítségével Csenrézi nevét ismételgetjük, emlékezünk határtalan 
tulajdonságaira, s megidézzük erejét, mintha a távolból hívnánk őt. 
Válaszul Csenrézi együttérzése önmagától megjelenik, s minden 
kívánságunkat valóra váltja. 

Hogy a lényeken segítsen, Csenrézi minden erejével átitatta 
mantráját, így a hat szótagú mantra semmiben sem különbözik tőle. Ez 
a mantra a nem-született üresség moraja. Ha leírjuk, a látás által 
szabadít meg, ha halljuk, a hallás által, a tudatban felmerülve az 
emlékezés révén, a testünkön viselve pedig az érintés segítségével 
szabadítja meg a lényeket. Ha hozzászokunk, hogy minden hangot 
mantraként érzékeljünk, akkor még a bardó szörnyű hangjai hallatán 
sem fogunk félni. Csenrézi e mantra segítségével nyilvánítja ki 
végtelen, együttérző tevékenységét. Érzékeljük a világegyetem 
minden hangját mantraként, s tiszta odaadással recitáljuk a hat szótagú 
mantrát. 
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Tudat 
 

62. A szamszára oka, hogy a tudat érzékeléséhez 
Mint valósághoz ragaszkodunk. 
Ha engeded, hogy tudatod természetes, gondolatoktól Mentes 
állapotában nyugodjon, 
Ez maga Csenrézi, a Tudat Végső Természetében 
Való Magasztos Megpihenés. 
A tudat végső természetében nyugodva, 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Az emberek gyakran azt mondják: ,,Meditálj! Meditálj!" Amíg 

azonban nem értjük világosan és pontosan az üresség szemléletét, mi 
haszna a meditációnak? A szamszára forrása a tudat üresség- 
természete ismeretének hiánya. Az együttérzéssel teli üresség 
természetet akkor ismerjük fel, amikor a gondolatok hatalmából 
kiszabadult tudat ráébred a jelen pillanat egyszerű tudatosságára. 

A szamszárát teljes egészében a zabolátlan gondolatok hozzák 
létre. Mivel nem vizsgáljuk meg alaposan a gondolatokat, teljesen 
valósnak tekintjük őket, aminek következtében a gondolatok tovább 
táplálják a létforgatag tüzét. Fontos tudni, hogy sem az erényes, sem a 
negatív gondolatok nem rendelkeznek kézzelfogható léttel. Kivétel 
nélkül minden egyes gondolat pusztán üresség, akárcsak az öt színben 
pompázó, ragyogó szivárvány az égen, amit soha, senki nem képes 
megfogni, ruhaként magára ölteni, vagy bármilyen más módon 
felhasználni. A jelenségek üresség-természete mindig változatlan 
marad, még akkor is, ha felszínes szennyeződések elfedik a szemünk 
elől. Ezek a szennyeződések nem valós dolgok, amelyeket el kellene 
távolítanunk, hiszen ahogy felismerjük üresség-természetüket, azon 
nyomban szertefoszlanak. A zavaros gondolatok illúziójának 
eloszlásával a tudat megszabadul, lecsendesedik és megpihen saját 
természetében. Erre utal Csenrézi egyik neve, a „Megpihenés a Tudat 
Végső Természetében". 

A felhők megjelenése soha nem zavarhatja vagy változtathatja meg 
az égboltot. Az ég nem dédelgeti a reményt, hogy szivárvány 
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jelenjen meg rajta, s csalódottságot sem érez, ha a szivárvány nem jelenik 
meg. Csenrézi vadzsra-tudata a lények megsegítéséért végzett véget nem 
érő együttérző tevékenysége ellenére sem mozdul ki abszolút 
természetéből. Csenrézi számtalan formában jelenik meg a lények javáért, 
de valójában soha nem hagyja el az üresség szféráját. 

Csenrézi nem különbözik saját tudatunk eredeti természetétől, így ne 
keressük őt a tudatunkon kívül. Hogy képesek legyünk a bennünk lévő 
buddha-természetet felismerni, őszinte, szívből jövő odaadással kérjük és 
fogadjuk be a tanításokat, majd meditáljunk rajtuk, s olvasszuk őket 
eggyé lényünkkel. Így végül el fogjuk érni a tökéletes megvalósítást. 
Karmikus hajlamaink és negatív érzelmeink megsemmisülnek, s 
közvetlenül megtapasztaljuk a jelenségek üresség-természetét. Ezen a 
szinten elérjük a szamszára relrnein túli, tökéletes nyugalom állapotát. A 
játszadozó gyermekeket figyelő, bölcs öregemberéhez hasonló, 
megingathatatlan elfogulatlansággal figyeljük majd a káprázatszerü 
jelenségek örökké változó táncát. 

Ha nehéznek találjuk az istenségek, az ékszereik, a belőlük kiáradó 
fények és a többi részlet vizualizációját, akkor egyszerűen időzzünk a 
tudat természetes állapotában. Ez a dharmakája lényegi jógagyakorlata. 
Kísérjük figyelemmel az abszolút valóság azonos ízében megjelenő 
dolgokat, s recitáljuk a hat szótagú mantrát. 

 
Dharmakája 

 
63. Minden létező dolog a dharmakája eredendően 

tiszta folytonossága. 
Ha szemtől-szembe megpillantod a dharmakáját, Az 
maga Csenrézi, az Univerzum Magasztos Ura. A 
mindent átható tisztaság folytonosságában Recitáld 
a hat szótagú mantrát. 

 
Csenrézí, valamint az összes szambhógakája és nirmánakája szintű 

buddha-aspektus a dharmakájából jelenik meg. A dharma- 
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kája az intellektuális okoskodáson túli abszolút kiterjedés, ami 
magában foglalja a buddhaság összes megvilágosodott 
jellemvonását.66 A dharmakája az eredeti bölcsesség, amely 
kezdettelen idők óta jelen van bennünk. Az öröktől fogva hozzánk 
tartozó bölcses- séget a siné (szanszkrit: samatha, ,,nyugalom") és a 
lhaktong (szanszkrit: vipasjána, ,,tiszta látásmód") meditációs 
gyakorlatai segítségével hozhatjuk felszínre. A siné a szokásos 
kaotikus tudat- állapot lecsendesítését jelenti, a lhaktong pedig az ezt 
követő tágabb és mélyebb látásmód kifejlesztését. A dharmakája a 
nyugalom és a látásmód elválaszthatatlan egységének létrejöttével 
való- sul meg. 

Ahogy a bódhiszattva-ösvényen haladva mind a meditáció, mind 
az azt követő időszak alatt folyamatosan fenntartjuk a gyakorlást, 
idővel elérjük az első bhúmit,67 vagyis bódhiszattva szintet, s rálépünk 
a szemlélet ösvényére. A szemlélet ösvénye azt jelenti, hogy 
életünkben először valóban bepillantást nyerünk a végső valóság 
jellegébe, vagyis a jelenségek üresség-természetébe. Ez az üresség-
élmény azonban még mindig nem teljes, így egészen addig kell 
dolgoznunk rajta, míg végül a tizedik bódhiszattva szintet elérve a két 
szennyeződés fátyla végérvényesen lehullik, s teljességében 
megnyilvánul a ronthatatlan bölcsesség. Ekkor elérjük a „nincs több 
tanulnivaló" szintjének ösvényét, más néven a buddhaság állapotát, 
ahol a tudat eggyé válik a dharmakája bölcsesség-tudatával. Aki eléri 
a megvilágosodás kettősségektől mentes állapotát, az valóban a három 
világ legmagasabb rendű ideálját testesíti meg. 

Csenrézi maga a Tathágata, a buddhaság lényege. Az ő hat szó 
tagú mantrájának recitálása révén a dharmakája összes jellemvonása 
erőfeszítés nélkül fejlődik ki bennünk. 
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A második rész végkövetkeztetése 
 

64. Egyetlen istenség - Csenrézi - az összes buddhát megtestesíti. 
Egyetlen mantra, a hat szótagú mani az összes mantrát magában 

foglalja. 
Egyetlen dharma - a b6dhicsitta - a felépítési és 
Beteljesülési fázis összes meditációját magában hordozza. 
Ismerve az egyet, ami mindent megszabadít, 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Sákjamuni Buddha Csenrézi megtestesülése, a helyes és a 

kerülendő tetteket ismertető dharma pedig teljességében benne 
foglaltatik a hat szótagú mantrában. A szangha. vagyis azok a 
bódhiszattvák, akik segítenek bennünket az ösvényen, szintén 
Csenrézi megnyilvánulásai. Csenrézit ezért a Három Drágaság 
egységének tekintik. Ahogy a víztartály számtalan esőcseppet 
gyűjt magába, Csenrézi együttérzése is magában foglalja Man 
dzsúsrí bölcsességét és Vadzsrapáni erejét. Egyetlen istenség, 
egyetlen mantra és egyetlen gyakorlat segítségével elérhetjük a 
legvégső célt. 

Számtalan különféle istenséget ismerünk: vannak békések, 
haragvók, egy, két, három vagy több fejjel rendelkezők. Vannak 
közöttük kétkarúak, négykarúak, hatkarúak stb. Minden istenség 
más-más tulajdonságot testesít meg. Biztosak lehetünk azonban 
abban, hogy Csenrézi az összes istenséget magában foglalja. Mivel 
a hat szótagú mantra az összes többi mantra áldásos erejét bírja, 
elegendő, ha teljes szívvel ezt az egy mantrát recitáljuk. Testünk, 
beszédünk és tudatunk, lényegét tekintve nem különbözik Csenrézi 
megvilágosodott testétől, beszédétől és tudatától. Gyakorlásunk 
mindig 
ezen a meggyőződésen alapuljon.  

Ugyanakkor a megvilágosodás ösvényének követése során, 
egészen a végső cél eléréséig elengedhetetlenül fontos a széles 
látókörű bódhicsitta motiváció állandó megtartása és erősítése. A 
kiváló kadampa mesterek lényegi tanításai értelmében a gyakorló 
először 
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megismeri tudata természetét, az abszolút bódhicsittát, majd 
ezután fejleszti ki az összes lény iránti együttérzést, a relatív 
bódhi csittát. 

Nagyon nehéz lenne ellenőrzés alatt tartani a vadul száguldó 
tudatot, ha előtte nem ismernénk fel, hogy a csapongó gondolatok 
valójában soha nem jöttek létre, így nem is léteznek és meg sem 
szűnnek. E felismerés szellemében az ember nem követi a 
megjelenő gondolatokat, hanem a tudat természetes állapotának 
töretlen egyszerűségében időzik. Ez az abszolút bódhicsitta. 

Ha ily módon bepillantást nyertünk a tudat természetébe, akkor 
a relatív bódhicsitta kiművelésének két aspektusa révén az abszolút 
bódhicsitta megvalósítása egyre mélyül: törekszünk, hogy minden 
lény érdekében elérjük a megvilágosodást, s törekvésünket a 
gyakorlás segítségével meg is valósítjuk. Ahogy arról már 
beszéltünk, nem elegendő, ha pusztán vágyunk a lények 
megsegítésére. Ha Csenrézi példáját követve mi is a lények javát 
akarjuk szolgálni, akkor neki kell látnunk a gyakorlásnak. E cél 
érdekében vizualizáljuk Csenrézit, recitáljuk a mantráját és 
meditáljunk bölcsessége természetén. Ha ebben a szellemben 
folytatjuk a gyakorlást, akkor az illuzórikus gondolatok száma 
egyre csökken, míg lényünkben kihajt a bölcsesség virága, ami 
képessé tesz bennünket arra, hogy saját, valamint mások jelenlegi 
és végső szükségleteinek eleget tegyünk. 



 

 



 

 
 

HARMADIK RÉSZ 
 

Szilárd elhatározás a 
szamszárából való 
megszabadulásra 
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Lemondás a szamszárikus tettekről 
 

A lemondás elsődleges célja az, hogy minden szamszárikus tettet 
magunk mögött hagyva, teljes figyelmünket a dharma gyakorlására 
tudjuk fordítani. 

 
Tettek 

 
65. Mi haszna eddigi tetteidnek? Nagy igyekezeteddel 

Csak a lét forgatagát erősíted. 
Vedd észre, micsoda hiábavalóságokkal töltötted életed! Jobban 
teszed hát, ha lemondasz teveidről, 
S minden világi tettet hátrahagyva a hat szótagú mantrát 

recitálod. 
 

Csak egy buddha lenne képes megmondani, hány alkalommal 
születtünk meg a kezdet nélküli létforgatagban. A tiszta emlékezet 
magasztos dharmája című műben az áll, hogy ha egymásra raknánk 
azokat a rovartesteket, amelyeket a múltban viseltünk, akkor a Meru-
hegynél is magasabb halmot kapnánk. Ha összegyűjtenénk azokat a 
könnyeket, amelyeket eddigi életeink során bánatunkban hullattunk, 
akkor páratlan méretű, óriási óceánt kapnánk. Számtalan életünk során 
végrehajtott összes tettünk csak a szenvedésünket növelte, anélkül, 
hogy egy centivel is közelebb kerültünk volna a megszabaduláshoz. 
Miért van ez így? Azért, mert eddig végrehajtott tetteink ártalmasak, 
de a legjobb esetben is csak hiábavalóak voltak. 

Az élőlények állandóan tevékenykednek. Az emberek szüntelenül 
versenyeznek egymással, vásárolnak, eladnak, teremtenek és 
pusztítanak. A madarak fészket raknak, tojásaikon ülnek és 
kicsinyeiket etetik. A méhek fáradhatatlanul gyűjtik a virágport, 
amiből a méz lesz. A többi állat is állandóan táplálkozik, vadászik, a 
veszélyt lesi és kölykeit neveli. Minél többet tevékenykedünk, annál 
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több tennivalónk akad, és annál több nehézséggel kell szembenéz- 
nünk. Fáradozásaink végső eredménye azonban semmivel sem lesz 
tai1ósabb, mint egy ábra, amit ujjunkkal a víz felületére rajzolunk. Ha 
tudomásul vesszük rengeteg értelmetlen tettünk hiábavaló és 
kiábrándító mivoltát, világossá válik, hogy az egyetlen értelmes 
elfoglaltság a dharma gyakorlása. 

 
Beszéd 

 
66. Mi haszna eddigi szavaidnak? 

Értelmetlenfecsegésed csak zűrzavarhoz vezetett. 
Jobban teszed hát, ha csendben maradsz. 
Hagyj fel a világi beszéddel, s recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Amikor az emberek összegyűlnek és beszélgetnek, mondani- 

valójuk nagy részét a következetlenség jellemzi. Szavaikat 
leginkább a ragaszkodás és az ellenszenv sugallják, így beszédük csak 
negatív érzelmeiket erősíti. É1iehnetlen fecsegésük felkavarja 
tudatukat, s gondolataik úgy csaponganak, mint a zászlók a szélben. 

,,A száj a bűn kapuja" - tartja a mondás. Az értelmetlen fecsegés, a 
hazugság, a durva szavak és pletykák végtelen zűrzavart és belső 
nyugtalanságot okoznak, sőt, még a kiváló szónoki képesség is 
gyakran csak az idő vesztegetéséhez és problémákhoz vezet. Ezért 
tanítja a mantrajána, hogy ha egy hónapon keresztül - a mantrák 
recitálását kivéve - tartózkodunk a beszédtől, az sokkal hatékonyabb, 
mintha egy egész éven keresztül végeznénk a mantra-gyakorlatot úgy, 
hogy közben nem hagyunk fel a világi beszéddel. Ha szánkat a 
recitációt kivéve egyetlen szó sem hagyja el, akkor a mantra 
ismétléséből származó erő teljes mértékben megmarad, s végül elvezet 
bennünket a szavakon túli igazság világos felismeréséhez, mivel a hat 
szótagú mantra a szavakkal kifejezhetetlen igazság természetes 
zengése. 
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Gyakorlásunk sokkal gyorsabban fejlődik, ha fogadalmat teszünk, 
hogy távol tartjuk magunkat a mindennapi élet üres fecsegésétől, s 
beszédünket kizárólag a hat szótagú mantra recitálására fordítjuk. 

 
Mozgás 

 
67. Mi haszna a nagy rohanásnak? Az állandó jövés-menés 

Csak kiszívja minden erődet. 
Látod, a sok vándorlás milyen messze vitt a dharmától! Jobban 
teszed hát, ha békében maradsz és tudatodat pihenteted. Élj 
nyugodtan, gondokt6l mentesen, 
S recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
A szüntelen rohanás teljesen feleslegesen fárasztja ki az embert. 

Soha nem érezzük jól magunkat ott, ahol éppen vagyunk, mindig 
máshová kívánkozunk. Szeretnénk látni, mi történik a világban, és 
szívesen részt vennénk a különböző eseményekben. Ez alatt az idő 
alatt azonban rengeteg fontosabb tennivalónk lenne: megismerni a 
bensőnket, bepillantást nyerni a gondolatok áramlásába és 
ellenőrzésünk alá vonni a tudatunkat. 

Kezdettelen idők óta egészen mostanáig a szamszára különböző 
birodalmaiban sodródva vándoroltunk, ahol a szenvedésen kívül nem 
sok minden található. A karma felhalmozása és megérése révén 
létrejött fájdalom átélése során egyre távolabb kerültünk a dharmától. 
Nem lenne jobb, ha egyedül élnénk egy nyugodt helyen, ami elősegíti 
a meditációt? Meditáljunk a nemes tanítón és a tanításokon, egészen 
addig, amíg tudatunkat teljesen át nem hatja a dharma valódi jelentése. 
Ez az egyetlen módja annak, hogy ritka és értékes emberi életünket 
valóban érdemes célokra használjuk. Óriási áldást eredményez, ha 
akár egy rövid időre is képesek vagyunk erre. 
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Evés 
 

68. Mi haszna a sok ételnek, mit megettél? 
Csak ürülék maradt utána, semmi más, 
Étvágyadat pedig soha nem tudtad kielégíteni. 
Jobban teszed hát, ha a szamádhi eledelével táplálod 

magad. 
Az étel s ital élvezetéről lemondva 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Minden étel, amit elfogyasztunk, legyen az pompás vagy ízetlen, 

végül ürülékké válik. Mi haszna akkor a finom ételek utáni 
sóvárgásnak? Az elfogyasztott ételt tekintsük inkább egyfajta 
felajánlásnak, hogy ragaszkodásunk helyett az érdemeink 
növekedjenek. 

Evés közben vizualizáljuk, hogy az étel és ital tiszta nektár, amit 
felajánlunk a Három Drágaságnak. Azután gondoljunk arra, hogy a 
buddhák visszajuttatják nekünk a felajánlott ételt, aminek 
elfogyasztása révén megkapjuk áldásukat. Az étkezés végeztével 
vizualizáljuk magunkat Csenréziként, s képzeljük el, hogy az 
elfogyasztott étel nektárrá alakul át, ami kezeinkből és testünkből ki 
áradva csillapítja az éhes szellemek birodalmában gyötrődő lények 
éhségét és szomját. Így az evés hétköznapi tevékenysége az érdemek 
halmozásának eszközévé válik. Ha minden tettünket a dharma hatja át, 
akkor életünk minden perce tudatunkat gazdagító gyakorlás lesz. 

Mi haszna bőséges lakomák után vágyakozni? Vágyaink 
kielégítésére tett törekvéseink olyanok, mintha sós vizet innánk: minél 
többet iszunk, annál szomjasabbak leszünk tőle. Figyeljük meg, hogy 
az emberek mennyi időt, energiát és pénzt hajlandók áldozni akár 
egyetlen ízletes lakoma kedvéért. Elégedjünk meg egyszerű 
élelemmel, és leljük örömünket a szamádhi6 nektárjában, vagyis a 
siné és a lhaktong meditáció gyakorlásában, ami valódi elégedettséget 
eredményez, s megszabadít bennünket minden szennyeződésünktől. A 
valódi táplálék forrását felismerve recitáljuk a hat szótagú mantrát. 
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Gondolkodás 
 

69. Mi haszna a gondolataidnak? Az illúziót erősítik csupán. 
Céljaid közül milyen keveset sikerült elérned! 
Jobban teszed hát, ha világi ügyekben nem szövögetsz távoli 

terveket. 
Hagyj fel önös céljaiddal, s recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
Maradjunk mindig a jelen pillanat tiszta tudatosságában, anélkül, 

hogy tovább fűznénk az elmúlt gondolatokat, s újabb gondola tokba 
bonyolódnánk, máskülönben se vége, se hossza az illuzórikus 
gondolatok láncolatának. Ahogy a bölcs és szentéletű Gyalsze Togme 
mondta: ,,Az élet úgynevezett örömei és bánatai olyanok, mint a vízre 
rajzolt ábrák. Miért hajszolnánk őket? Ha minden áron szükséged van 
a gondolkodásra, gondolkodj azon, hogy egyszer biztosan el fogunk 
veszíteni mindent, amit összegyűjtöttünk, s minden, amit 
felépítettünk, egy nap darabjaira hullik szét." 

A megjósolhatatlan jövő hiábavaló tervezgetését példázza a 
,,Holdhírességű" nevű gyermek apjának története. 

Egy gazda jókora zsák árpával tért haza az aratásból. 
Mielőtt aludni tért, a zsákot egy madzaggal az ágya feletti 
gerendára kötötte. Kényelmesen elnyúlt fekhelyén, a hátára 
feküdt, s kezeit a feje alatt összekulcsolva a zsák árpában 
gyönyörködött. ,,Ezt a sok árpát jó pénzért el tudom adni" - 
gondolta magában. ,,Ha sok pénzem lesz, biztos, hogy 
találok magamnak egy szép feleséget. Az esküvő után nem 
sokkal aranyos kisfiunk születik. Mi is legyen a neve?" 
Ekkor az ablakon keresztül meg- látta a ragyogó teliholdat, 
és hirtelen eszébe jutott. ,,Tudom már! Holdhírességű lesz a 
neve..." Ebben a pillanatban azonban egy egér, ami már jó 
ideje rágcsálta a zsákot tartó madzagot, munkája végére ért. 
A nehéz zsák a gazda fejére esett, és egyszer s mindenkorra  
véget vetett a terveinek. 
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Ne engedjük, hogy tudatunk elvesszen a meddő okoskodás 
útvesztőiben. Hagyjunk fel az összes világi, anyagias tervünkkel. 
Mindig emlékezzünk arra, hogy minden elmúló pillanat milyen 
értékes lehetőséget kínál a dharma gyakorlására, s gondolatainkat 
irányítsuk Csenrézire. Ne hódoljunk be az illúzió hatalma előtt, 
inkább itassuk át tudatunkat a minden lény felé irányuló szeretettel 
és együttérzéssel. Ahelyett, hogy minden erőnket anyagias céljaink  
valóra váltására pazarolnánk, maradjunk a mély meditáció révén 
kialakuló nyugalom állapotában. 

Hatékony ellenszert jelent a negatív érzelmekkel szemben, és 
elősegíti az ösvényen való előrehaladásunkat, ha akár csak egy órán 
keresztül ebben a szellemben gyakorolunk. Lépjünk túl 
reményeinken, terveinken és elvárásainkon, amelyek kizárólag a tudat 
felkavarására szolgálnak, s recitáljuk a hat szótagú mantrát. 

 
Vagyontárgyak 

 
70. Mi haszna annak, amid van? 

Tulajdonaid csak ragaszkodást szülnek. 
Gondold át, hogy hamarosan meg kell válnod mindenedtől, 
Jobban teszed hát, ha véget vetsz a kapzsi vágyakozásnak. Ne 
a vagyonszerzés legyen életed célja, 
Recitáld inkább a hat szótagú mantrát. 

 
A vagyontárgyak - a többi anyagi dologhoz hasonlóan - előbb 

utóbb az enyészet martalékává lesznek. A vagyon örökös aggodalmat 
és különféle negatív viselkedési formákat eredményez. ,,Nagy 
gazdagság - nagy szenvedés" - tartja a mondás. Lehet, hogy valaki 
egész életét a vagyontárgyak és a pénz felhalmozásának szenteli, míg 
végül olyan gazdag lesz, mint maga a Gazdagság Istene, de a halál egy 
szempillantás alatt megfosztja mindenétől. Emlékezzünk a hatalmas 
uralkodók és a gazdag nemzetségek sorsára, akiket intrikák, 
szerencsétlenségek, forradalmak, háborúk, és más olyan 
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szenvedések sújtottak porba, amelyek saját tetteik eredményeként 
jelentek meg. 

Minden bizonnyal mély szomorúságot éreznénk, ha látnánk egy 
embert, aki értékes drágakövet tart a kezében, pár percig játszadozik 
vele, mint egy közönséges kaviccsal, azután elhajítja. Még ennél is 
elkeserítőbb látni, amikor a dhanna-gyakorlás értékes lehetőségével 
rendelkező emberek teljesen értelmetlen célok hajszolásával 
vesztegetik életüket. Hiábavaló célokra pazarolni értékes emberi 
életünket olyan, mintha ürüléket öntenénk egy aranyedénybe. 

Az emberi életünk kínálta értékes lehetőségeket ne odázzuk el, s ne 
is fordítsuk méltatlan célokra. Időnket ne felesleges dolgok 
hajszolására fordítsuk, hanem a spirituális gyakorlás révén szerzett 
érdemek felhalmozására. 

Már néhány mani elmondása, vagy párpercnyi gyakorlás is 
közelebb viszi az embert a megvilágosodás kincséhez. Lássuk be, 
hogy a leghatalmasabb vagyon sem jár valódi haszonnal, sem ebben, 
sem a következő életünkben, s szorgalommal, odaadással és örömmel 
recitáljuk a hat szótagú mantrát. 

 
Alvás 

 
71. Mi haszna az időnek, amit kábultan végigaludtál? 

Életedet, mely egyre fogy, hanyagul elfecséreled, 
Jobban teszed, ha most teljes szívvel gyakorolni kezdesz. Fordíts 
hátat a zavaró tényezőknek, 
S éjjel-nappal recitáld a hat sz6tagú mantrát. 

Egy hetvenéves ember már hetvenszer háromszázhatvanöt 
éjszakát, vagyis több mint húsz évet töltött alvással. A közönséges 
alvás nem csupán teljesen hasznavehetetlen a dharma-gyakorlás során, 
hanem még a nem-tudás iránti karmikus hajlamainkat is erősíti. A 
tunya tétlenség, ha elég erős, a szamszára alacsonyabb világaiban 
történő születés okává is válhat. Ezért olyan fontos, hogy úrrá legyünk 
a lustaságon, s minden erőnkkel összpontosítsunk a dharma 
gyakorlására. 
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Érdemes hasznát venni azoknak a módszereknek, melyek 
segítségével a közönséges alvást olyan gyakorlattá alakíthatjuk át, 
amely elősegíti fejlődésünket a spirituális ösvényen. Esténként, 
mielőtt nyúgovóra térnénk, gondoljuk át a mögöttünk álló nap 
folyamán véghezvitt tetteinket. Ismerjük be negatív tetteinket, s 
szilárdan határozzuk el, hogy többé nem követjük el őket. Idézzük 

 fel pozitív cselekedeteinket, a nap folyamán felhalmozott 
érdemeinket pedig ajánljuk fel minden lény mielőbbi 
megszabadulásáért. Ezután helyezkedjünk el az „alvó oroszlán" 
pózba: feküdjünk a jobb oldalunkra, jobb kezünket helyezzük az 
arcunk alá, bal kezünk pedig testünk bal oldalán nyugodjon. 
Buddha ebben a test- helyzetben hagyta el a világot és lépett be a 
parinirvánába. Majd vizualizálj, hogy Csenrézi hüvelykujj méretű 
formában, egy négylevelű, piros lótuszvirágon ülve jelenik meg 
szívünk közepén. Testéből fénysugarak áradnak, amelyek 
megtöltik testünket, szobánkat, majd fokozatosan az egész 
világegyetemet, míg végül minden ragyogó fénnyé olvad. Úgy 
aludjunk el, hogy közben megtartjuk ezt a vizualizációt. 

Ha az alvást az előbb leírt módon a gyakorlásra tudjuk 
használni, akkor nappali és éjszakai gyakorlásunk egybeolvad és 
folyamatossá válik. Ha ehhez hasonlóan képesek vagyunk minden 
hétköznapi tevékenységünket gyakorlássá alakítani, akkor a 
meditációt követő időszak egybeolvad a meditációval, a két 
időszak erősíti egymást és gyorsítja fejlődésünk ütemét. Éjjel-
nappal recitáljuk kitartóan a hat szótagú mantrát. 

 
A gyakorlást nem halogathatjuk 

 
72. Nincs időd, nincs időd! Nincs időd pihenni! 

Mitévő leszel, ha hirtelen köszönt rád a halál? 
Jobban teszed, ha késlekedés nélkül nekifogsz A 
magasztos dharma gyakorlásának. 
Ne késlekedj hát, most rögtön kezdd Recitálni 
a hat szótagú mantrát. 
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A halál biztos, abban azonban sosem lehetünk biztosak. hogy 
mikor, hol és hogyan halunk meg - akár már ma is meghalhatunk. A 
halált a világ minden hatalma és hadereje sem rettenti el, a 
legékesszólóbb könyörgések sem indítják meg, a legelbűvölőbb 
szépség sincs rá hatással és a leghatalmasabb vagyonnal sem lehet 
lefizetni. Halálunkat egy másodperccel sem késleltethetjük. Amikor 
elérkezik az idő, csak egy dolognak vehetjük hasznát, mégpedig az 
életünk során végzett dhanna-gyakorlatoknak. Mindig emlékezzünk a 
halálra. A kadampa mesterek azt mondták: ,,A halálon történő 
meditáció először a dharma felé fordítja a tudatot, azután inspirálja a 
gyakorlást, végül pedig lehetővé teszi, hogy a halált a dharmakájaként 
ismerjük fel." 

A halál pillanata nem alkalmas időpont a meditáció elkezdésére. 
Most kell nekifognunk a gyakorlásnak, amikor tudatunk 
aggodalmaktól, testünk pedig betegségektől mentes. Késlekedés 
nélkül kezdjünk el gyakorolni, hogy a váratlanul lesújtó halált is 
felkészülten, megbánástól és félelemtől mentesen tudjuk fogadni. 

Egy pillanatra se feledkezzünk meg arról, hogy életünk olyan 
röpke és mulandó, mint egy nyári villám vagy egy kézmozdulat. Most 
lehetőségünk van a dharma gyakorlására, tehát egy percet se 
vesztegessünk másra, hanem minden energiánkkal és erőnkkel 
recitáljuk a hat szótagú mantrát. 

73. Mit mondhatnánk az évekről, a hónapokról vagy a napokról? 
Nézd, hogyan változik minden pillanatról pillanatra! 
Minden elmúló perc közelebb visz a halálhoz. 
Egy pillanatot se késlekedj hát, 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

Semmi sem marad mozdulatlan, a jelenségek pillanatról pillanatra 
változnak. Tavasszal kihajtanak a magok, nyárra a hajtásokból 
levelek, szárak és virágok lesznek, ősszel megérik a gabona, learatják, 
télen pedig a fold újból felkészül a következő évi termés re. A Hold 
egy hónap leforgása alatt kikerekedik, majd elfogy, a Nap reggel 
felkel, este pedig lenyugszik. Minden állandóan változik. Lehet, hogy 
délben a vásártéren még emberek ezrei énekelnek 
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és táncolnak, estére azonban az egész terület kihalt lesz és csöndes. A 
nap folyamán pedig az összes mulatozó ember néhány órával 
közelebb került a halálhoz. 

Minden egyes jelenség kérlelhetetlenül halad a végső elmúlás felé, 
s mécsesként égő életünk is hamarosan véget ér. Ostobaság lenne úgy 
gondolkodni, hogy először elintézzük minden világi tennivalónkat, és 
majd azután vonulunk vissza, hogy életünk utolsó szakaszát a 
gyakorlásnak szenteljük. Mi a biztosítékunk arra, hogy tényleg olyan 
sokáig fogunk élni? Talán a halál válogat a fiatalok és öregek között? 
Akármit is csinálunk, mindig emlékezzünk a halál tényére, tudatunkat 
pedig összpontosítsuk a dharmára. Ebben a szellemben recitáljuk a hat 
szótagú mantrát. 

14. Életed tovatűnik, akár a lenyugvó Nap. 
Az alkonyat árnyai megnyúlnak, közeleg a halál. 
Hátralévő életed úgy fogy el, mint az esti árnyak, 
Melyek az éj leszálltával a semmibe vesznek. 
Nincs vesztegetnivaló időd - 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

Születésünk pillanatától fogva halálra vagyunk ítélve. Az el 
múlást még a leghíresebb orvosok sem képesek megakadályozni. A 
halál könyörtelenül közeleg felénk, mint alkonyatkor a nyugati 
hegységek árnyéka, amely mindent sötétbe borít, ami az útjába kerül. 
Buddha a gyorsaság eszményképeként egy olyan embert hozott fel 
példa gyanánt, aki képes elkapni négy nyílvesszőt, amelyeket négy 
erős íjász a négy irányból egyszerre lőtt felé. De a halál - mint 
mondotta - még ennél is gyorsabban jön el. 

Buddha egyszer találkozott négy erős férfival, akik egy óriási 
sziklát próbáltak elmozdítani az útból. Lába könnyed mozdulatával a 
levegőbe repítette a sziklatömböt, ami darabokra hullott. A férfiaknak 
a lélegzetük is elállt, s tudni szerették volna, hogyan tett szert Buddha 
ilyen varázslatos erőre. Azt felelte, hogy mindez az érdemek 
felhalmozásának eredménye. A férfiak erre megkérdezték, van-e olyan 
lény, aki még nála is erősebb. Buddha így válaszolt: ,,Igen, a halál. A 
halál hatalma folytán még a tökéletesség 
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szimbólumaival ellátott testemet is el kell hagynom." Buddha mindig 
azt tanította, hogy az embert leginkább a halálon és a mulandóságon 
való meditáció ösztönzi a dharma gyakorlására. 

 
A tudat megzabolázása 

75. A hat szótagú mantra - noha tökéletes, mint maga a dhurma, 
Nem hoz eredményt, ha fecsegve és nézelődve recitálják. 
Ha csak az elmondott mantrák száma lebeg a szemed előtt, 
Akkor pont a lényeget veszíted el. 
Elkalandozás nélkül figyeld a tudatod, 
S recitáld a hat szótagú mantrát. 

A felmérhetetlen áldást hordozó hat szótagú mantra képes az 
összes negatív érzelmünket semlegesíteni, azonban a megfelelő 
összpontosítás híján nem remélhetjük, hogy teljes mértékben hatékony 
lesz. Ha recitálás közben a testi érzetek, a látnivalók, a fecsegés vagy 
csapongó gondolataink szüntelenül elvonják figyelmünket, akkor a 
mantra ereje soha nem nyilvánul meg. ahogy a sárral szennyezett 
aranyrög sem ragyog. Semmi értelme annak, ha az olvasónkat 
szélsebesen forgatjuk az ujjaink között, és összeszedettség nélkül, 
figyelmetlenül hadarjuk a mantrát. Ez nem igazi gyakorlás, pusztán a 
gyakorlás üres utánzata. A hangsúly egyáltalán nem azon van, hogy 
minél több mantrát mondjunk el, hanem hogy mélyebb bepillantást 
nyerjünk a gyakorlásba és annak céljába. 

Az Om Mani Padme Hum mantra recitálásának gyümölcsét teljes 
mértékben akkor arathatjuk le, ha testünk a megfelelő meditációs 
tartásban van, s nem mozgol6dunk feleslegesen. Emellett nagyon 
fontos az is, hogy a mantra recitálása közben ne folytassunk más- féle 
beszélgetést, s ne engedjük, hogy tudatunk a vizualizáció meg- tartása 
helyett a múlt emlékei és a jövő tervei között kalandozzon. 

Próbáljuk Dzsecün Milarépát követni, aki a világi élet 
elfoglaltságait és hiábavaló tevékenységeit maga mögött hagyva, 
tudatát teljesen megtisztította a lustaságtól és a negatív érzelmektől, s 
százszázalékosan a dharma gyakorlásának szentelte életét. Ha mi is 
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ebben a szellemben gyakorolunk, tudatunk minden kétséget 
kizáróan az összes buddha és bódhiszattva áldásában fog 
részesülni. 

76. Ha tudatod újra és újra megvizsgálod, Minden 
tetted a tökéletes ösvény részévé válik. 
A sok száz lényegi tanítás közül ez a legfontosabb. 
Egyesíts mindent e pontba, 
S recitáld a hat szótagú mantrát. 

Buddha összes tanításának lényege a tudat megzabolázása. Ha 
tudatunkat uraljuk, azáltal automatikusan uralni fogjuk testünket és 
beszédünket is. Csak ezen a módon vethetünk véget az összes lény 
szenvedésének. Ha engedjük, hogy tudatunkat negatív érzelmek 
árasszák el, nem számít, hogy tetteink és szavaink mennyire 
tökéletesnek tűnnek, mégsem az igaz ösvényt követjük. 

A tudatot gondolataink és tetteink állandó figyelemmel kísérése 
révén zabolázhatjuk meg. Mindig figyeljük a tudatunkat, s ahogy 
negatív gondolatok jelennek meg, azon nyomban alkalmazzuk a 
megfelelő ellenszert. Pozitív gondolatok megjelenése esetén az 
érdemeket ajánljuk fel minden érző lény teljes megvilágosodásáért. 
Ha a tudat lecsendesítését és a tisztánlátást elősegítő gyakorlatok 
során fenntartjuk az állandó figyelmességet, végül képessé válunk 
arra, hogy még a világi tevékenységek és a zűrzavar közepette is 
megőrizzük bölcsességünket. A figyelmesség minden gyakorlás 
alapja, s a szamszára szenvedéseinek ellenszere. 

A dharma gyakorlása segítségével el kell jutnunk arra a szintre, 
amikor figyelmességünk a meditációs periódusok alatt és között 
ugyanolyan éles. Ez minden szellemi tanítás lényege. Figyelmesség 
nélkül teljesen mindegy, mennyi mantrát és imát mondunk el, hány 
ezerszer borulunk le és járunk körbe szent tárgyakat. Amíg a tudatunk 
szétszórt, semmilyen gyakorlás nem segít abban, hogy negatív 
érzelmeinktől megszabaduljunk. Mindig őrizzük emlékezetünkben ezt 
az alapvető fontosságú tanítást, s ennek szellemében recitáljuk a hat 
szótagú mantrát. 
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Befejező 
versek 

 
77. Az első részben e hanyatló korszak hibáit 

ecseteltem szomorúan, 
De a dorgálást valójában saját magamnak szántam. E 
szavakat, melyek mélyen elkeserítenek, 
Most felajánlom neked, hisz úgy vélem, te is hasonlóan érzel. 

 
A tanítások első része bemutatja, hogy e hanyatló korszak emberei 

teljes mértékben tetteik és érzelmeik uralma alatt állnak. Az író 
rámutat a világi élet hiábavalóságára, valamint arra, hogy 
viselkedésünkkel pontosan a hőn áhított boldogságtól fosztjuk meg 
magunkat. Ha Buddha első tanításai értelmében felismerjük azt a 
tényt, hogy a szamszárát szenvedés hatja át, akkor szívünkben szilárd 
elhatározás ébred a létforgatagból történő megszabadulásra. A 
szamszárától való elfordulás a dhanna-gyakorlás alapköve. Patrul 
Rinpocse azzal a céllal öntötte szavakba a szamszára nyomorúsága 
miatt érzett szomorúságát, hogy bennünk is felébredjen a 
létforgatagból való szabadulás iránti vágy. 

 
78. Ha viszont nem így van, s teljes mértékben bízol 

Szemléletedben és meditációdban, 
Képes vagy bölcsen összehangolni a gyakorlást 

mindennapi életeddel, 
Valamint úgy oldod meg a problémákat, 
Hogy végül mindenki elégedett legyen, 
Ha ezeknek mind a birtokában vagy, 
Kérlek, bocsáss meg nekem. 
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Patrul Rinpocsét nem a rosszindulat vezérelte, amikor e sötét kor 
embereinek zavarodott és becstelen viselkedését bírálta, hanem 
inkább az, hogy saját hiányosságait felfedje és kijavítsa. Őszinte 
szavaival másokat is arra szándékozott bátorítani, hogy ráébredjenek e 
korszak illúzióira, s felismerjék: egyedül a dharma vezethet el a 
megszabaduláshoz. 

Az első fejezet célja az, hogy a lények zavaros tudatát a dharma 
felé fordítsa. Patrul Rinpocse hozzáteszi, hogy ha az olvasó már 
felülemelkedett jelen korunk becstelenségein, teljes mértékben 
elsajátította a szútrák és tantrák szemléletét, meditációját és 
cselekvését, tudata állandóan mások javát keresi, valamint sikeresen 
összehangolta a dharma lényegét a világi kötelességekkel, akkor ő, 
Patrul Rinpocse, bocsánatot kér, amiért szükségtelenül tanácsokat 
osztogatott neki. 

 
19. A második részben a szemléletről s a meditációról szóltam, 

Mivel azonban nem rendelkezem semmilyen megvalósítással, 
Csak azt mondtam el, amit a mindentudó apa és fia becses 
Hagyományának tanításai kegye révén megértettem. 

 
A szemlélet, a meditáció és a cselekvés magyarázata képezi a 

hínajána, mahajána és vadzsrajána tanítások keretét. Patrul Rinpocse 
alázatosan kijelenti, hogy e három tényező egyikét illetően sem 
rendelkezik benső megtapasztalással. A valóságban azonban 
mélyrehatóan tanulmányozta és elsajátította Longcsen Rabdzsam és 
Dzsigme Lingpa, vagyis a Nagy Tökéletesség hagyomány „apja és 
fia" tanításait. Ezt követően elérte a teljes megvalósítást, s 
felmérhetetlenül sokat tett a lények javáért. Ebben a szövegben 
hibátlanul ismerteti a buddhista ösvény lényegi pontjait: hogyan 
ismerjük fel az illúziókat, hogyan vessünk véget az uralmuknak, s 
végül hogyan alakítsuk át őket bölcsességgé. 

 
80. A harmadik részben arra buzdítottalak: 

Mondj le mindenről, és gyakorolj. 
Lehet azonban, hogy elsiklottál a lényeg felett, 
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De mivel szavaim soha nem mondanak ellent 
A buddhák és bódhiszattvák tanításainak, 
Melegen ajánlom, hogy valósítsd meg őket. 

 
A szamszára véget nem érő nyomorúságán történő elmélkedés 

hatására a rengeteg szenvedés láttán szomorúság és undor ébred 
bennünk. Ez az érzés idővel a szamszárából történő megszabadulás 
iránti erős vággyá fejlődik. A létforgatagtól való elfordulás elvezet 
ahhoz a következtetéshez, hogy a dharma gyakorlása a legtöbb, amit 
önmagunkért és másokért tehetünk. Életünk során már számtalan célt 
tűztünk ki önmagunk elé, de most a saját érdekünkben el kell 
döntenünk, hogy e célok közül melyik a legfontosabb és a 
legsürgősebb. Ha egy kicsit is komolyan vesszük a dharma-
gyakorlást, beláthatjuk: a gyakorlás nem olyan dolog, amit el lehetne 
halasztani. A világon hány ember fog meghalni a következő órában? 
Biztosak lehetünk abban, hogy mi nem leszünk közöttük? Időnk 
elfecsérléséből semmi jó nem származik, bármilyen hosszú élet is áll 
előttünk. 

 
81. E szöveget, melynek kezdete, közepe és vége 

egyaránt erényes, 
A Fehér Szikla Győzelem-csúcsának remetebarlangjában, Régi 
barátja ismételt kérésének engedve írta meg 
Az öreg, rongyokba öltözött Apu Hralpo, akit az öt méreg 

tüze perzsel. 
 

Patrul Rinpocse, más néven Orgyen Dzsigme Csötyi Vangpo 
engedett tanítványai ismételt kérésének, és Trakar Cegyal-ban, a Fehér 
Szikla Győzelem-csúcsának barlangjában összeállította e szöveget. Ez 
a terület Kelet-Tibet Kham tartományában fekszik, nem messze 
Datszedótól, a Tibetet és Kínát elválasztó ősi határ tól.69 E természet 
vájta barlangokkal teli, magas, fehér sziklák ékesítette, csodálatos 
helyen élt visszavonultan Patrul Rinpocse, öt tanítványa társaságában. 
Tanításai minden esetben saját meditatív tapasztalatain alapultak. 



178  

Patrul Rinpocsét sokan Apu Hralpo néven ismerték. A kelettibeti 
nyelvjárásban az ,.Apu" tiszteletteljes megszólítás. Az irodalmi 
hagyomány alapján ezt a kifejezést két szótag, az ,.A" és a 
,,Pu" kombinációjaként is értelmezhetjük. Az „A" szótag a kezdettelen 
üresség-természet jelképe, míg a ,,Pu" jelentése „fiúgyermek". Az 
utóbbi kifejezés arra utal, hogy Patrul Rinpocse minden élőlényt saját 
gyermekeként szeretett. Az összes lényt felölelő kedvességének és 
együttérzésének köszönhetően Patrul Rinpocsét gyakran nevezték 
„Kedves Apu"-nak. 

Patrul Rinpocse kifigurázza a neki adományozott megtisztelő 
,.Apu" nevet, s önmagát Apu Hralpónak nevezi. A „hralpo" kifejezés 
olyan embert jelöl, akinek rongyos a ruhája, ami egyébként valóban 
jellemző volt rá. Jelképesen azt is mondhatnánk, hogy Patrul Rinpocse 
olyan ember volt, aki darabokra szaggatta az illúzió szövetét, vagyis az 
alany és a tárgy valós létezésébe vetett hitet. Khenpo Shenga7,0 aki 
maga is kiváló mester és Patrul Rinpocse tanítványa volt, így beszélt 
mesteréről: ,,A bölcsesség tüzében égette el az öt mérget." 

 
Az érdemek felajánlása 

 
82. Mennyit fecsegtem össze, de mi haszna van? 

Értékes dolgokról szóltam, melyeket 
hiba nem szennyez. 

E tanítás érdemeit felajánlom neked, 
valamint A három világ összes 
lényének. 
Minden kívánságunk a dharmával 
összhangban Teljesüljön, váljon 
valóra! 

 
Patrul Rinpocse szabadkozik, amiért ilyen sokat beszélt, olyan 

unalmasan, mint egy törött, öreg lant monoton pengése. Mindazonáltal 
fenntartja, hogy szavai hűen követik Buddha tanításait, így hibátlanok. 
Ez teszi tanításait érdemessé arra, hogy meghallgassuk, tanulmányozzuk 
és gyakoroljuk őket. Azokat az érdemeket, amelyek e három részből álló 
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tanítás elmondásából származnak, fel- ajánlja az összes lény javáért, 
hogy a bódhiszattvák ösvényét követve mindannyian elérjék Csenrézi 
magasztos állapotát. 

 
Epilógus 

Tibet havas földjén a buddhizmus több, mint ezer éven át virágzott. 
Három egymást követő századon át három nagy király - Szongcen 
Gampo, Triszong Decen és Tri Ralpacsen - rendíthetetlenül hitt 
Buddha tanításaiban és a meditációban, s megteremtették Tibetben 
a dharma elterjedéséhez szükséges feltételeket. Az egy- mást 
követő évszázadok során a tibetiek megőrizték erős hitüket a 
Három Drágaságban, s képesek voltak a buddhista dharma 
lényegét mindennapi életükkel ötvözni. 

Szongcen Gampó király Mani Kabum című művében több ízben 
említi, hogy a tibeti népet maga Buddha bízta rá a magasztos 
Csenrézire, s az ő áldásai révén az egész ország a Potala-hegy 
Mennyei birodalmává vált, a férfiak Csenrézivé, az asszonyok 
pedig Dzsecün Drölmává.  

A közelmúltban szörnyű körülmények és harcok sújtották 
Tibetet. Szerencsére a buddhák - különösen Csenrézi - együttérző 
tevékenysége segítségével 1959-ben, miközben Tibetet 
megszállták, Őszentségének a Dalai Lámának sikerült Indiába 
menekülnie. Csenrézi élő megtestesülése, a Dalai Láma Őszentsége 
fáradhatatlanul munkálkodik a szent tanítások megőrzésén és 
terjesztésén. Áldásos tevékenységének köszönhetően a buddha-
dharma nem csupán visszajutott eredeti szülőhelyére, Indiába, de 
megvalósulni látszanak azok az imák is, amelyek azt kérték, hogy 
Tibetben újra virágozzék a dharma. 

A könyvben leírt tanítások középpontjában Csenrézi, az összes 
mandala ura áll. Mivel ő az Együttérzés Buddhája, s az együttérzés 
alkotja a buddhista tanítások szívét, Csenrézi a legmagasabb szintű 
meditációs istenség. Mantrájának recitációja rendkívül hatékony, 
mert óriási áldással bír, s képes enyhíteni a lények szenvedését. Az 
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állandó, megingathatatlan odaadással végzett Csenrézi-meditáció 
különösen hatékonyan segíti elő a Nagy Jármű ösvényén történő 
fejlődésünket és a bódhicsitta drágakövének kifényesítését. 

Külső, vagy más néven relatív aspektusában Csenrézi az összes 
buddha együttérzésének megtestesítőjeként a Potala-hegy buddha- 
mezején tartózkodik. Benső, vagyis abszolút aspektusában Csenrézi 
nem más, mint saját természetes bölcsességünk és együttérzésünk. Az 
abszolút és a relatív párhuzamos létének megértését nevezik 
szemléletnek. 

A puszta elméleti tudás önmagában még nem elegendő, s csak 
akkor vehetjük hasznát, ha tudásunkat a gyakorlatban is alkalmazzuk. 
Mint bármilyen más tudást, ezt is alkalmaznunk kell, s az el- sajátítás 
folyamata révén lényünk részévé kell tennünk. Ez a folyamat jelen 
esetben a meditáció, ami ebben a szövegben a Csenrézimeditáció 
gyakorlatát foglalja magában. 

Ha felismerjük, s a meditáció segítségével gyakoroljuk a 
szemléletet, akkor tetteink, szavaink és gondolataink automatikusan 
egyre pozitívabbá válnak. Végül életünk minden pillanatában - 
pihenés, evés és alvás közben -, tudatunkban szüntelenül jelen lesz 
Csenrézi, akár szomorúak vagyunk, akár vidámak. Ezt nevezik 
tevékenységnek. 

Miután megkaptuk a tanításokat, az a feladatunk, hogy ötvözzük 
őket saját életünkkel, míg végül minden gondolatunkat, szavunkat és 
tettünket a dharma szelleme hatja át. Ez nem könnyű fel adat, 
azonban Csenrézi áldása, valamint mantrájának ereje révén 
fokozatosan fejlődhetünk, legyőzhetjük az akadályokat, s learat 
hatjuk fáradozásaink gyümölcsét: a megszabadulást. 

Tibetben az 1959-es megszállást követő üldöztetés ellenére is 
emberek tízezrei folytatták titokban a dharma-gyakorlását, s a 
tragédiák csak erősítették a gyakorlók hitét. A mi esetünkben azonban 
szó sincs vallásüldözésről: szabadon imádkozhatunk és 
gyakorolhatunk. Recitáljuk hát a hat szótagú mantrát, elmélkedjünk a 
tanításokon, s a mindennapos meditáció segítségével váljunk eggyé 
velük. Az is óriási áldást jelent, ha naponta csupán néhány percet 
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szánunk a meditációra. A dharmát saját magunknak kell 
gyakorolnunk, senki más nem gyakorolhat helyettünk. 

Akár formális gyakorláson veszünk részt, akár mindennapi életünk 
tevékenységeivel ötvözzük a gyakorlást, tetteinkkel kapcsolatban 
mindig emlékezzünk arra a három pontra, amelyeket előkészületnek, 
lényegnek és lezárásnak neveznek. Az előkészület azt a vágyat jelöli, 
hogy végrehajtandó cselekedetünk minden lény javát szolgálja, 
hozzon nekik boldogságot, s végül vezesse el őket a 
megvilágosodáshoz. A lényeg arra vonatkozik, hogy minden tettünket 
százszázalékos figyelmességgel végezzük, anélkül, hogy az alanynak, 
a tárgynak, vagy magának a cselekvésnek valós létet tulajdonítanánk. 
A lezárás azt jelenti, hogy a gyakorlás vagy az adott tevékenység által 
szerzett érdemeket felajánljuk az összes lény számára. Ha minden 
tettünket az érdemek felajánlásával pecsételjük le, garantáljuk, hogy 
az érdemek mind saját magunk, mind a többi lény számára meghozzák 
a megvilágosodás gyümölcsét. 

Ebben a korszakban, amelyet háborúk, éhínség, betegségek, 
katasztrófák és a legkülönbözőbb fizikai és szellemi kínok sújtanak, 
már az is felmérhetetlen érdemmel jár, ha akár egy pillanatig mások 
javáért cselekszünk. Mindenkit őszintén kérek, hogy zárja szívébe 
ezeket a tanításokat, s gyakorolja őket. Ha így lesz, akkor szavaim 
nem hiába hangzottak el. 



 

 



 

 
 
 

A MEGVILÁGOSODÁS 
ÉKKÖVE 

 
(Eredeti cím: A megvilágosodottak szívbéli 

kincse) 

 
Az eredeti tibeti szöveg a magyar fordítással 

kiegészítve 
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1. Ha neved nektárjának legapróbb csöppje a fülembe hullna, 
Számtalan életen keresztül a Dharma hangját hallanám. 
Nemes Három Drágaság! 
Ragyogó hírneved hozzon áldást és boldogságot a világra! 

 
2. Mint az őszi datolyaszilvák, 

Melyek érettnek tűnnek, de belül még zöldek, 
Én magam is csak a valódi gyakorló utánzata vagyok. 
Mivel tudatom nem vált eggyé a dharmával, 
Tanításaimnak sem lesz sok haszna. 

 
3. De mivel te, nagyszerű barátom, állhatatosan kérlelsz, 

Kérésed nem utasíthatom vissza, őszintén elmondom, 
mit tudni kívánsz. 

E hanyatló korban az őszinte szó ritka és szokatlan, Jól 
figyelj hát! 

 
4. Munindra, a Valódi Risi, az istenek istene, 

Az ösvényt követve elérte a legmagasabb szintet, És 
e kiváló ösvényt másoknak is tanította. 
Különben miért neveznék Valódi Risinek? 
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5. Jaj e maradék korszak embereinek! 
A tudat tisztasága tovatűnt, a becstelenség az úr. 
Az emberek fonákul gondolkodnak és beszélnek, S 
ravaszul becsapnak másokat. 
Kiben bízhatsz hát? 

 
6. Ó jaj! Mily lehangoló látni e degenerált kor embereit! 

Ó jaj! Bízhatunk-e bárki szavában is? 
Életünk olyan, mintha emberevő szörnyetegek közt élnénk. Saját 
érdekedben elmélkedj ezen! 

 
7. Tudatod nemrég még egymaga vándorolt, 

S a karma sodrása révén születtél most meg. 
De hamarosan újra menned kell, mindent hátrahagyva, 
Teljesen egyedül, mint a vajból kihúzott hajszál. 

 
8. Természetes, hogy senki sem akar rosszat magának, 

Legyünk hát őszinték magunkhoz. 
Nem önnön életünket tesszük tönkre, 
Ha saját érdekeink ellenére nem valósítjuk meg a dharma 

lényegét? 
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9. E sötét korszakban az emberek gondolatai és tettei lealjasultak. 
Segítséget nem várhatsz, mindenki becsap mindenkit, 
S te sem sokat tudsz nekik segíteni. 
Nem lenne hát jobb kiszállni a mindennapok kisszerű 
versengéséből? 

 
10. Feljebbvalóidat szolgálod, alárendeltjeidről gondoskodsz, 

Mégsem elégedettek soha. 
Törődsz másokkal, de ők cserébe rád sem hederítenek. Gondolkodj 
el ezen, s hozd meg a helyes döntést. 

 
11. A tudás manapság mit sem ér, 

Pusztán végtelen vitákhoz vezet. 
A megvalósítás manapság nem segít, 
Hisz az emberek csak bírálni tudnak. A 
felelős poszt manapság mit sem ér, 
Az igazságtalan kormányzás mindenhol lázadást szül. 
Szomorúsággal és irtózattal elmélkedj ezen! 

 
12. Hiába magyarázol nekik: félreértenek, 

vagy nem hisznek neked. 
Nem hiszik, hogy őértük cselekszel, s bírálni fognak. 
Manapság, amikor a gazemberek megvetik a jókat, Adj 
fel minden reményt mások megsegítésére. 
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13. ,,Minden jelenség illuzórikus természetű," 
- tanítják a buddhák. 
De napjainkban az illúziók erősebbek, mint valaha, 
Ravasz mágusok keltik életre őket, 
Óvakodj hát e degenerált kor káprázatát61! 

 
14. ,,A beszéd olyan, mint a visszhang" -tanították a buddhák. De 

napjaink beszéde a visszhang visszhangjához hasonlatos. E 
visszhangszerű szavak mögött gyakran az ellenkezőjük rejlik, 
Ne fordíts figyelmet az ármányos szavakra! 

 
15. Mindenütt becstelen alakok vesznek körül, 

Hazugság hazugság hátán. 
Napjainkban senkiben sem bízhatsz, 
Legjobb tehát, ha szabadon, egyedül élsz. 

 
16. Ha tetteid a dharmát követik, az egész világ ellened fordul. 

Ha igazat szólsz, az emberek haragra gerjednek. 
Ha tudatod jó szándékú s tiszta, kinevetnek érte. 
Legjobb, ha értékeidet megőrzöd magadban. 
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17. Tested rejtsd el, s élj a hegyek magányában, Beszéded 
rejtsd el, s csak akkor szólj, ha szükséges, Tudatod rejtsd 
el, s csak saját hibáiddal foglalkozz. E három dolog teszi 
az embert rejtett jógivá. 

 
18. Undorodj meg attól, hogy nincs, kiben bízhatnál. 

Szomorúan elmélkedj a dolgok hiábavalóságán, 
S légy eltökélt, mert minden vágyad sosem válhat valóra. 
Saját érdekedben tartsd e három dolgot mindig szem előtt. 

 
19. Boldogságra nincs idő, hisz elmúlik nyomban. 

Ha nem akarsz szenvedni, a dharma segítségével tisztítsd 
meg magad. 

Örömöd és bánatod múltbéli tetteidnek köszönheted, Hagyj 
fel hát a reménnyel és kételkedéssel! 

 
20. Mosolyogsz, hogy megkapd. mire vágysz 

Azt hiszed, rengeteg mindenre szükséged van. 
Életed   szüntelen   tervezgetéssel telik, 
Miközben remény és félelem gyötör. 
Bármi is érjen, hagyj fel ezekkel! 
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2 l. Akkor se szomorkodj, ha ma ér utol a halál, Hiszen 
ez a szamszára törvénye. 
Akkor se ujjongj, ha száz évig élsz, Hisz 
néhai ifjúságod emlék csupán. 

 
22. Együttérzés forrása, gyökér-gurum (eredeti mesterem), 

Nemes Csenrézí, te vagy egyedüli védelmezőm! Beszéded 
lényege, a hat szótagú mantra 
A fenséges dharma. 
Mostantól fogva csak rád támaszkodom! 

 
23. Félredobtam minden tudásomat, az összes elméletet, 

Nincs többé szükségem rájuk. 
Tetteim csak ezt az életet szolgálták, 
Nincs többé szükségem rájuk. 
Gondolataim csak káprázatok voltak, 
Nincs többé szükségem rájuk. 
Most eljött az ideje, hogy valami hasznosat   Ezért a 
hat szótagú mantrát recitálom. 

 
24. A Három Drágaság az egyedüli biztos, állandó menedék, A 

Három Drágaság lényege pedig Csenrézi. Bölcsességébe 
vetett szilárd bizalommal, Meggyőződéssel és hittel recitáld a 
hat szótagú mantrát. 
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25. A mahajána ösvény alapja a megvilágosodás szelleme, Az 
összes buddha e magasztos gondolat ösvényét járja. Soha ne 
térj le a nemes ösvényről, 
S minden lény iránti mély együttérzéssel 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
26. Kezdettelen idők óta vándorolsz a szamszárában, 

S minden eddigi tetted csak rabságodat hosszabbítja. Szívből 
ismerd be és valld meg minden negatív tettedet,  
S a megbánás négyfajta erejét beteljesítve 
Recítáld a hat szótagú mantrát. 

 
27. A szamszára gyökere az, hogy a ragaszkodással teli tudat Az 

„én"-be kapaszkodik. 
Tégy felajánlásokat a nirvánába tért győzedelmeseknek, 
S támogasd a szamszárában sínylődő elesetteket. 
Tested, vagyonod és erényeid ajánld fel, 
Az érdemeket pedig oszd meg az összes lénnyel. 
Minden ragaszkodást magad mögött hagyva, 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
28. A nemes tanító az összes buddha természetét bírja, S 

minden buddha közül ő a legkegyesebb. Csenrézitől 
elválaszthatatlan mestered iránti Buzgó odaadással 
recitáld a hat szótagú mantrát. 
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29. Tisztítsd meg negativitásaidat, gyakorold az ösvényt, 
És valósítsd meg a négy káját. 
A négy meghatalmazás lényege tanítód, Csenrézi. 
Ha felismered, hogy tudatod mestereddel azonos, 
Beteljesül a négy meghatalmazás. 
A hat szótagú mantra recitálásával 
Nyerd el a benned rejl6 beavatást. 

 
30. A szamszára nem más, mint ahogyan a dolgok megjelennek. 

Ha mindent az istenség részeként látsz, beteljesül a 
lények tisztasága. 

Minden jelenség tiszta természetének érzékelése 
Az összes élőlényt egyszerre részesíti a négy meghatalmazásban. 
A szamszárát legmélyéb61 kiköpülve 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
31. A tudat nem győzi a sokféle vizualizációt, 

Egy Szugátá (Csenrézi) meditációja 
Az összes meditációt magában foglalja. 
Minden jelenség Csenrézi, a Nagy Együttérző teste. 
Az istenség üresség-lényegű testének birodalmában 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
32. Recitációk, szádhanák és er6teljes mantrák - 

Csak szükségtelen bonyolítás mind. 
A mindent-felölel6 hat szótagú mantra a dharma hangja. Minden 
hang a Nemes Csenrézi beszéde, sosem volt másképp. Ismerd fel, 
hogy minden hang üresség-természetű mantra, 
S recitáld Csenrézi hat szótagját. 
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33. A gondolatok és a két szennyeződés lecsillapodik, S 
növekszik a tapasztalás és megvalósítás. 
Érzékelésed az irányításod alá kerül, 
Így ellenségeid és az akadályozó erők legyőzetnek. 
Csenrézi az, ki még ebben az életben 
Megáldja a gyakorlót a magasztos és közönséges sziddhikkel. A 
négy aktivitás önmagától nyilvánul meg, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
34. Ajánld fel a jelenségek tonnáját 

A hirtelen megszabadulás vendégeinek, 
Készítsd el a megjelenő dolgok agyagából 
Az üres keletkezés cacáját, 
A Tudat Természetének Ura előtt ajánld fel 
A nem-kettősség lebomlását. 
Tégy eleget a dharma-aktivitásoknak, 
S recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
35. A szeretet fegyverével győzd le ellenségedet, a gyűlöletet. 

Az együttérzés ügyes módszereivel 
Védelmezd családod, a hat világ lényeit. 
Az odaadás mezején arasd le 
A tapasztalás és megvalósítás termését. 
Teljesítsd be életed célját, 
S recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
36. A nem-ragaszkodás tüzében égesd hamuvá 

A valósnak hitt jelenségek iránti ragaszkodás hulláját. A 
dharma gyakorlásával temesd el világi életed, 
S végezd el a szokásos, heti szertartást. 
A holtaknak szánt füstfelajánlásként minden érdemed 
Ajánld fel következő életeik boldogságáért. 
A holtak üdvéért végzett pozitív tevékenységeket beteljesítve 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 
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37. Kisgyermekedet, az odaadást állítsd gyakorlásod kapujába, 
Fiadat, a lemondást emeld a hétköznapi élet háztartása felé, 
Lányodat, az együttérzést add hozzá a három világ 
vőlegényéhez. 
Beteljesítve életed kötelességeit, recitáld a hat szótagú 

mantrát. 
 

38. A káprázat jelenségeinek nincs valós léte, 
A szamszára és nirvána nem több puszta gondolatnál. 
Ha képes vagy a megjelenő gondolatokat azonnal felszabadítani,  
Azzal az ösvény minden szintjét beteljesíted. 
A gondolatok felszabadításának alapvető eszközét alkalmazva 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
39. Tudatod, melynek természete a világosság és üresség 

Elválaszthatatlan egysége, nem más, mint a dharmakája. 
Ne bonyolítsd a jelenségek alapvető egyszerűségét, 
S a világosság önmagától ragyog fel. 
Ne tégy semmit, ezzel eleget teszel minden tennivalódnak. 
Hagyj mindent az üresség és világosság meztelen állapotában, S 
recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
40. A mozdulatlanság elvágja a mozgó gondolatok áramát, 

Fedezd fel a mozgásban a nyugalom természetét. 
Mozgás és nyugalom egy, tartsd hát meg a természetes tudatot, S 
az egyhegyűség élményében recitáld a hat szótagú mantrát. 
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41. A relatív igazság megismerésével alapozd meg az 
az abszolút igazságot. 

Az abszolút igazságban lásd meg a relatív igazság 
megjelenését. 

Az egyszerűség állapota az, amikor e két igazság 
Az értelem korlátain túl eggyé válik. 
Bonyolítástól mentes szemlélettel 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
42. Tisztítsd meg a jelenségeket a tudati ragaszkodástól, Tisztítsd 

meg tudatod a képzeletbeli jelenségek búvóhelyétől. A tudat a 
végtelen nyitottságban eggyé válik a jelenségekkel. Az egy ízt 
felismerve recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
43. A tudat természetében, az üres tudatosság egyszerűségében 

minden megszabadul. 
A gondolatok, a tudatosság spontán megnyilvánulásai 
Saját szférájukban tisztulnak meg. 
A tudat s a tudatosság lényegét tekintve egy. A 
dharmakája nem-meditáció állapotában 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
44. Minden megjelenő formát az istenség testének látni - 

Ez a kifejlesztési fázis lényege. 
A jelenségekhez, mint széphez vagy csúnyához való 
Kötődés Saját természetében oldódik fel. 
A minden ragaszkodástól mentes, meztelen tudat 
A Nemes Csenrézi tiszta teste. 
A látott jelenségek önmagukban oldódnak fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 
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45. A recitáció lényege az, hogy mindent hangot 
mantrának hallasz, 

Így a kellemes és kellemetlen hangokhoz való kötődés 
Saját természetében oldódik fel. 
Ha tudatod mentes a ragaszkodástól, a szamszára és 
Nirvána spontán hangjai a hat szótaggá válnak. 
A hangzás saját természetében oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
46. Az illatok nem-született természetének felismerése 

A beteljesülési fázis lényege. 
A kellemes és kellemetlen illatokhoz való kötődés 
Saját természetében oldódik fel. 
Ha a ragaszkodást elvágtad, minden illat A 
Nemes Csenrézí csodás illata. 
A szaglás önmagában oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
47. A felajánlás lényege az, hogy minden ízt szent, 

Rituális lakomaként érzékelj. 
A finom és kellemetlen ízek iránti ragaszkodás 
Saját természetében oldódik fel. 
Ha a ragaszkodást elvágtad, minden íz A 
Nemes Csenrézi örömét szolgálja. 
Az ízlelés saját természetében oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
48. Az érzések lényegi azonosságának felismerése 

az egy íz alapja. 
A jóllakottság, éhség, hőség és hideg 
Saját természetükben oldódnak fel. 
Ha mentes vagy a ragaszkodástól, minden érzést és 
Érzékelést az istenség tevékenységeként látsz. 
Az érzékelés saját természetében oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 
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49. Minden jelenség üresség-természetének felismerése a 
szemlélet alapja. 

Az igaz és hamis képzete saját természetében oldódik fel. 
Ha mentes vagy a ragaszkodástól, akkor a szamszára és nirvána 
Minden jelenségét a dharmakája folytonosságaként érzékeled. A 
gondolatok saját természetükben oldódnak fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
50. Ne a gyűlölet tárgyát kövesd, inkább vedd szemügyre a 

haragvó tudatot. 
A megjelenése pillanatában önmagában feloldódó düh 
Nem más, mint tiszta üresség. 
A tiszta üresség a tükör bölcsessége. 
A gyűlölet saját természetében oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
51. Ne rohanj a büszkeség tárgya után, inkább vedd szemügyre A 

ragaszkodással teli tudatot. 
A megjelenése pillanatában önmagában feloldódó büszkeség 
Nem más, mint az eredeti üresség. 
Az eredeti üresség az egyenlőség bölcsessége. 
A büszkeség önmagában oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
52. Ne a vágy tárgyát hajszold, inkább vedd szemügyre a 

vágyakozó tudatot. 
A megjelenése pillanatában önmagában feloldódó vágy 
Nem más, mint az öröm és üresség egysége. 
Az öröm és üresség egysége a megkülönböztető bölcsesség. A 
vágy önmagában oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 
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53. Ne rohanj az irigység tárgya után, vedd inkább szemügyre A 
kritizálásra hajlamos tudatot. 
A megjelenése pillanatában feloldódó irigység 
az üres intelligencia. 
Az üres intelligencia nem más, mint a mindent 
beteljesítő bölcsesség. 
Az irigység önmagában oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
54. Ne bonyolódj bele a nem-tudás szülte gondolatokba, 

Lásd meg inkább a nem-tudás természetét. 
A megjelenésük pillanatában önmagukban feloldódó 
Gondolatok serege a tudatosság és üresség egysége. 
A tudatosság és üresség egysége nem más, mint az abszolút 
Kiterjedés (dharmadhátu) bölcsessége. 
A nem-tudás önmagában oldódik fel, 
Recitáld hát a hat szótagú mantrát. 

 
55. A nem-született forma eredendően üres, mint az égbolt. A 

tudatosság-üresség lényege Csenrézi - 
Az Ég Magasztos Ura. 
Az üresség szellemében recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
56. Az érzés a pányva, mely a tudatot tárgyával összeköti. 

Ismerd fel nem-kettősségét, s Csenrézivé válik. 
Az érzés nem más, mint a Magasztos Nagylelkű Pányva. Az 
egy ízt megvalósítva recitáld a hat szótagú mantrát. 
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57. Ne fogadd el az elhomályosult tudat érzékelését, 
Az összes lény iránti együttérzés maga Csenrézi, 
A Szamszára Legmélyét Kiköpülő Magasztos Lény. Elfogulatlan 
együttérzéssel recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
58. Az impulzusok, a szamszárikus tettekhez hasonlóan 

A hat világban tartják a lényeket. 
A szamszára és nirvána egységének felismerése 
Maga Csenrézi, a Lények Végtelenül Együttérző Átalakítója. Az 
egy íz szellemében cselekedj másokért, 
S recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
59. A tudatosságnak, a hétköznapi tudat megnyilvánulásának 

nyolc funkciója van. 
A tudat végső soron a dharmakája, s ennek felismerése 
Maga Csenrézi, a Győzedelmesek Magasztos Óceánja. 
Légy tisztában azzal, hogy a tudatod buddha, 
S recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
60. Rabszolgasorsunk oka, hogy testünket 

Szilárd valóságnak hisszük. 
Ismerd fel, hogy tested maga az istenség, 
Megjelenik, mégis üresség. 
Tested Csenrézí, aki nem más, mint 
A Magasztos Khasarpáni. 
Az istenség üresség-természetű testét felismerve 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 
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61. A káprázat oka a beszéd és a hang fogalommá torzítása. 
Annak felismerése, hogy minden hang üresség-természetű mantra, 
Maga Csenrézi, a Magasztos Oroszlánüvöltés1 

Minden hangot mantraként érzékelve Recitáld 
a hat szótagú mantrát. 

 
62. A szamszára oka, hogy a tudat érzékeléséhez 

Mint valósághoz ragaszkodunk. 
Ha engeded, hogy tudatod természetes, gondolatoktól 
Mentes állapotában nyugodjon, 
Ez maga Csenrézi, a Tudat Végső Természetében Való 
Magasztos Megpihenés. 
A tudat végső természetében nyugodva, 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
63. Minden létező dolog a dharmakája eredendően 

tiszta folytonossága. 
Ha szemtől-szembe megpillantod a dharmakáját, Az 
maga Csenrézi, az Univerzum Magasztos Ura. A 
mindent átható tisztaság folytonosságában Recitáld 
a hat szótagú mantrát. 

 
64. Egyetlen istenség - Csenrézi - az összes buddhát megtestesíti. 

Egyetlen mantra, a hat szótagú mani az összes mantrát 
magában foglalja. 

Egyetlen dharma - a bódhicsitta - a felépítési és Beteljesülési 
fázis összes meditációját magában hordozza. Ismerve az 
egyet, ami mindent megszabadít, 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 
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65. Mi haszna eddigi tetteidnek? Nagy igyekezeteddel 
Csak a lét forgatagát erősíted. 
Vedd észre, micsoda hiábavalóságokkal töltötted életed! 
Jobban teszed hát, ha lemondasz terveidről, 
S minden világi tettet hátrahagyva a hat szótagú mantrát 

recitálod. 
 

66. Mi haszna eddigi szavaidnak? 
Értelmetlen fecsegésed csak zűrzavarhoz vezetett. 
Jobban teszed hát, ha csendben maradsz. 
Hagyj fel a világi beszéddel, s recitáld a hat szótagú mantrát 

 
67. Mi haszna a nagy rohanásnak? Az állandó jövés-menés 

Csak kiszívja minden erődet. 
Látod, a sok vándorlás  milyen  messze  vitt  a dharmától! Jobban 
teszed hát, ha békében maradsz és tudatodat pihenteted. Élj 
nyugodtan, gondoktól mentesen, 
S recitáld a hat szótagú mantrát 

 
68. Mi haszna a sok ételnek, mit megettél? 

Csak ürülék maradt utána, semmi más, 
Étvágyadat pedig soha nem tudtad kielégíteni. 
Jobban teszed hát, ha a szamádhi eledelével táplálod 

magad. 
Az étel s ital élvezetéről lemondva Recitáld 
a hat szótagú mantrát. 
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69. Mi haszna a gondolataidnak? Az illúziót erősítik csupán. 
Céljaid közül milyen keveset sikerült elérned! 
Jobban teszed hát, ha világi ügyekben nem szövögetsz 

távoli terveket. 
Hagyj fel önös céljaiddal, s recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
70. Mi haszna annak, amid van? Tulajdonaid 

csak ragaszkodást szülnek. 
Gondold át, hogy hamarosan meg kell válnod mindenedtől, 
Jobban teszed hát, ha véget vetsz a kapzsi vágyakozásnak. Ne a 
vagyonszerzés legyen életed célja, 
Recitáld inkább a hat szótagú mantrát. 

 
7 l . Mi haszna az időnek, amit kábultan végigaludtál? 

Életedet, mely egyre fogy, hanyagul elfecséreled, 
Jobban teszed, ha most teljes szívvel gyakorolni kezdesz. 
Fordíts hátat a zavaró tényezőknek, 
S éjjel-nappal recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
72. Nincs időd, nincs időd! Nincs időd pihenni! 

Mitévő leszel, ha hirtelen köszönt rád a halál? 
Jobban teszed, ha késlekedés nélkül nekifogsz 
A magasztos dharma gyakorlásának. 
Ne késlekedj hát, most rögtön kezdd 
Recitálni a hat szótagú mantrát. 
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73. Mit mondhatnánk az évekről, a hónapokról vagy a napokról? 
Nézd, hogyan változik minden pillanatról pillanatra! Minden 
elmúló perc közelebb visz a halálhoz. 
Egy pillanatot se késlekedj hát, 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
74. Életed tovatűnik, akár a lenyugvó Nap. 

Az alkonyat árnyai megnyúlnak, közeleg a halál. 
Hátralévő életed úgy fogy el, mint az esti árnyak, 
Melyek az éj leszálltával a semmibe vesznek. 
Nincs vesztegetnivaló időd - 
Recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
75. A hat szótagú mantra - noha tökéletes, mint maga a dharma, 

Nem hoz eredményt, ha fecsegve és nézelődve recitálják. Ha 
csak az elmondott mantrák száma lebeg a szemed előtt, Akkor 
pont a lényeget veszíted el. 
Elkalandozás nélkül figyeld a tudatod, 
S recitáld a hat szótagú mantrát. 

 
76. Ha tudatod újra és újra megvizsgálod, 

Minden tetted a tökéletes ösvény részévé válik. 
A sok száz lényegi tanítás közül ez a legfontosabb. 
Egyesíts mindent e pontba, 
S recitáld a hat szótagú mantrát. 
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77. Az első részben e hanyatló korszak hibáit 
ecseteltem szomorúan, 
De a dorgálást valójában saját magamnak szántam. E 
szavakat, mely k mélyen elkeserítenek, 
Most felajánlom neked, hisz úgy vélem, te is hasonlóan érzel. 

 
78. Ha viszont nem így van, s teljes mértékben bízol 

Szemléletedben és meditációdban, 
Képes vagy bölcsen összehangolni a gyakorlást 
mindennapi életeddel, 
Valamint úgy oldod meg a problémákat, 
Hogy végül mindenki elégedett legyen, Ha 
ezeknek mind a birtokában vagy, Kérlek, 
bocsáss meg nekem. 

 
79. A második részben a szemléletről s a meditációról szóltam, 

Mivel azonban nem rendelkezem semmilyen megvalósítással, 
Csak azt mondtam el, amit a mindentudó apa és fia becses 
Hagyományának tanításai kegye révén megértettem. 

 
80. A harmadik részben arra buzdítottalak: 

Mondj le mindenről, és gyakorolj. 
Lehet azonban, hogy elsiklottál a lényeg felett, 
De mivel szavaim soha nem mondanak ellent A 
buddhák és bódhiszattvák tanításainak, Melegen 
ajánlom, hogy valósítsd meg őket. 
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81. E szöveget, melynek kezdete, közepe és vége 
egyaránt erényes, 

A Fehér Szikla Győzelem-csúcsának remetebarlangjában, Régi 
barátja ismételt kérésének engedve írta meg 
Az öreg, rongyokba öltözött Apu Hralpo, akit az öt méreg tüze 

perzsel. 
 
82. Mennyit fecsegtem össze, de mi haszna van? 

Értékes dolgokról szóltam, melyeket hiba 
nem szennyez. 

E tanítás érdemeit felajánlom neked, valamint 
A három világ összes lényének. 
Minden kívánságunk a dharmával összhangban 
Teljesüljön, váljon valóra! 
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Jegyzetek 
 

(Rövidítések: tíb.= tibeti, szkrt.= szanszkrit) 

1. Szamszára (tib. khor-va): A születés, halál és újjászületés végtelen, 
szenvedéssel teli körforgása, amelynek jelenlegi életünk csupán egy apró 
pillanata. 

2. Érző lények (tib. szem-csen): szó szerint „tudatta! rendelkező". 

3. Dharma (tib. csö): A dharma kifejezés számos jelentéssel bír. Ez esetben a 
Sákjarnuni Buddhától és más megvilágosodott lényektől származó 
tanításokra vonatkozik. A mesterek azért tanítják a dharmát, hogy 
megmutassák a lényeknek, mit érdemes tenniük, s mi az, amit tanácsos 
elkerülniük, ha meg akarnak szabadulni a lét forgatagából, s végül el 
kívánják érni a tökéletes megvilágosodás állapotát 

4. Buddha-mező: egy bizonyos buddha bölcsességének megnyilvánulása. 
Számos szint létezik, amelyek a három kájának (buddha-testnek) felelnek 
meg. Ezek közül némelyiket csak a buddhák képesek látni, némelyiket a 
bódhiszattvák is, és vannak olyan dimenziók, mint például a Nagy 
Gyönyör Birodalma, Szukhaváti, amelyet az ott megszülető, hétköznapi 
lények is érzékelhetnek. Négy dolgot kell állandóan a tudatunkban tartani, 
ha biztosítani szeretnénk egy buddha-mezön történő újraszületésünket: a 
buddha-mező tulajdonságait, az oda történő születés iránti erős vágyat, az 
összes érző lény boldogságáért való törekvést, és az érdemek, valamint a 
bölcsesség halmozását. 

5. Csenrézi (tib.), (szkrt. Avalokitésvara): az Együttérzés Buddhája, a 
szövegben ismertetett gyakorlat fő meditációs istensége. 

6. Az edény három hibája: 
a) Ha nem figyelünk a tanításokra, olyanok vagyunk, mint a fejjel lefelé 

fordított edény, tehát nem leszünk képesek a tanítások befogadására. 
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b) Ha elfeledkezünk a tanításokról, olyanok vagyunk, mint a lyukas 
edény, amibe bármennyi vizet öntenek, mind kifolyik az alján. 

c) Ha negatív gondolatokkal teli tudattal hallgatjuk a tanításokat, olyanok 
vagyunk, mint a mérgezett edény, amelyben a legtisztább folyadék is 
beszennyeződik. 

A hat szennyeződés: 
a) Ha büszkeséggel teli szellemmel hallgatjuk a tanítást, és azt hisszük, 

hogy mi legalább olyan jól tudjuk, mint a tanító. 
b) Ha hit nélkül hallgatjuk a tanításokat, s folyton hibákat keresünk a 

tanító személyében és tanításaiban. 
c) Ha közönnyel viseltetünk a tanítások iránt, s azt gondoljuk, hogy nincs 

nagy jelentősége annak, hogy megkapjuk a tanításokat, vagy sem. 
d) Ha szórakozottan hallgatjuk a tanításokat, vagy olyan mértékben be- 

felé fordulunk, hogy elálmosodunk. 
e) Ha bosszankodunk a tanítások túl hosszú időtartama vagy a külső 

kényelmetlenségek miatt. 
f) Ha elbátortalanodunk, s azt gondoljuk, hogy nem vagyunk képesek a 

tanítások befogadására és megvalósítására. 

A tanítások megtartásának öt helytelen módja: 
a) Ha csak a szavakra emlékezünk, de az értelmükre nem: 
b) Ha az értelmükre emlékezünk, de a szavakra nem. 
c) Ha mind a szavakra, mind az értelmükre emlékezünk, de elmulasztjuk 

felismerni a szavak mögött rejlő végső célt. 
d) Ha mind a szavakra, mind az értelmükre emlékezünk, de a helyes 

sorrendre nem. 
e) Ha helytelenül fogtuk fel a szavak értelmét. 

7. A hat paramita: a szamszárából kivezető transzcendens tettek, más néven 
tökéletességek: nagylelkűség, önfegyelem, türelem, szorgalom, 
összpontosítás és bölcsesség. Azért nevezzük őket transzcendens 
tetteknek, mert messze túlmutatnak azon a ragaszkodáson, ami a hétköz- 
napi értelemben vett nagylelkűséghez, önfegyelemhez stb. társul. 

8. Sántidéva: A nyolcvannégy sziddha egyike. Nagy mester volt, s tőle 
származik a B6dhicsárjávatára, vagyis A bódhiszattvák tevékenysége 
című mű, amelyet széles körben a bódhiszattvák együttérzésének 
ösvényéről szóló legalapvetőbb mahajána szövegnek tekintenek. 
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9. Tripitaka (tib. de-nö szum): szó szerint „a Három Kosár". A Vinája azokat 
a Buddhától szánnazó irányelveket tartalmazza, amelyek a világiak és a 
szerzetesek kötelességeit szabályozzák. A Szútrák Buddha beszédeit 
foglalják össze. Az Abhidharma a világegyetem és a benne élő lények 
kialakulását, szerkezetét és folyamatait ábrázolja, valamint ismerteti a 
megvilágosodás ösvényének különféle szintjeit. 

10. Sásztra (tib. ten-cö): tanításokat tartalmazó írások. Az alább felsorolt 
kilencféle sásztra közül csak az elsőt, a hatodikat és a kilencediket te 
kintik hitelesnek, a többit nem. 
a) A helyes dolgokról szóló sásztrák 
b) A helytelen dolgokról szóló sásztrák 
e) Az értelmetlen dolgokról szóló sásztrák 
d) A szerző hírnevének növeléséért írt sásztrák 
e) A viszályt keltő sásztrák 
t) A spirituális gyakorlást inspiráló sásztrák 
g) Hamis sásztrák 
h) A szeretet szellemét nélkülöző sásztrák 
i) A létforgatag alsóbb világaibói megszabadító sásztrák 

11. A hínajána, más néven a kis jármű azoknak való, akik főleg saját ér- 
dekükben keresik a megszabadulást. A mahajána, vagyis a nagy jármű 
ösvényét azok követik, akik az összes érző lény javáért szeretnék elér ni 
a teljes megvilágosodást. 

12. Szútrajána: a szútráknak nevezett írásokban található tanítások, amelyek 
magától Sákjamuni Buddhától származnak. Hínajána és mahajána szútrák 
egyaránt íródtak. Mantrajána: a tantrák tanításai, amelyek részben 
Sákjamunitól, részben más buddháktól származnak, akik között nem 
csupán a megnyilvánult nirmánakája, hanem a szambhógakiija és a 
dharmakája szubtilis és végső szintjén lévő buddhák is vannak. A 
mantrajánát, más néven a mantra-járművet vadzsrajánának is nevezik, ami 
ronthatatlan járművet jelent. 

13. A négy nemes igazság 
a) A szenvedés igazsága, amelyet meg kell érteni 
b) A szenvedés okának igazsága (fel kell hagyni a szenvedés okát 

megteremtő cselekedetekkel) 
e) A követendő ösvény igazsága 
d) A szenvedés megszűnésének igazsága, amelyet el kell érni 
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14. Elfajzott kor (szkrt. kali-juga): ,,maradék korszak" vagy más néven a 
sötétség korszaka, amelyben az aranykor tökéletességeinek csupán el- 
korcsosult maradványai lelhetők fel nyomokban. A jelenlegi időszak öt 
legjellemzőbb elkorcsosulása a következő: az élet hosszának 
csökkenése, a környezet pusztulása, a lények szemléletének eltorzulása, 
képességeik romlása és a negatív érzelmek uralma. Az ötödik vershez 
fűzött kommentár további magyarázatokkal szolgál e témát illetően. 

15. Csandrakírti: Dél-indiai bráhmin család szülötteként jött a világra, 
később Nágárdzsuna egyik fő tanítványa lett. Ez a kiváló tudós elérte a 
legmagasabb szintű megvalósítást, s emellett varázslatos képességeiről 
is híres volt. Egyszer például az egész közösséget ellátta tejjel, amit egy 
rajzolt tehén tőgyéből fejt. Egy másik alkalommal egy egész sereget 
futamított meg, méghozzá úgy, hogy akarata hatására egy kőorosz lán 
szörnyű üvöltésbe kezdett, s elijesztette a támadókat. A Nálanda 
Egyetemen tanított, ahol hét éven keresztül vitázott Csandragóminnal, 
akinek személyesen Avalokitésvara segített a vitában. 
A szövegben szereplő híres idézet a Madhjamakávatára (A Közép Út 
kiegészítése) című könyv legelején található versekből való, amelyek az 
együttérzés dicséretét zengik. 

16. Srávaka: szó szerint ,,hallgató"-t jelent, vagyis olyan személyt, aki 
Buddha tanításait hallgatja és gyakorolja. Pratjékabuddha: szó szerint 
,,önerőből buddhává vált ember". Ez a kifejezés azokra vonatkozik, akik 
jelenlegi életükben tanító segítsége nélkül követik az ösvényt. A 
srávakák, a pratjékabuddhák és az arhatok, ,,az ellenség pusztítói" - akik 
legyőzték a zavaros érzelmek seregeit - alkotják a hínajána, más néven a 
kis jármű szangháját. Céljuk az egyéni megszabadulásra korlátozódik, 
míg a bódhiszattvák arra törekednek, hogy minden lényt 
megszabadítsanak a szamszárából. A bódhiszattvák ennek az önzetlen és 
bátor magatartásnak köszönhetően a mahajána tíz szintjén (bhűmi) 
végighaladva képesek elérni a tökéletes megvilágosodás legvégső 
állapotát. 

17. A szamszára három világa: a vágy világa, a forma világa és a 
formanélküli világ. Ez a létforgatag három fő állapota, amelybe a hat 
világ is beletartozik: 

a) A vágy világán belül találhatók a pokol lényei, a préták (éhes 
szellemek), az állatok, az emberek, az aszurák (félistenek) és a 
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dévák (istenek). Ezek a lények mindannyian erős negatív érzelmekkel 
ren-delkeznek. 
b) A forma világát a magasabb szinten álló, mennyei lények népesítik 
be. Az előző életükben végrehajtott jó cselekedetek vagy meditációs 
gyakorlatok eredményeképpen az istenek káprázatos körülmények 
között élnek. 

c)  A forma-nélküli világ mennyei lényei a formavilág lakóival 
ellentétben nem viselnek „forma-testet". Négy szintjük van, s ezek a 
szamádhi, vagyis a meditatív elmélyülés négy állapotának felelnek meg. 
A két magasabb rendű világ lényei az emberek élethosszához 
viszonyítva rendkívül sokáig élnek, s ezekben a birodalmakban 
nincsenek jelen a vágy világában uralkodó negatív érzelmek. Ennek 
ellenére ezek a lények is a nem-tudás hatása alatt állnak, hiszen nem 
mentesek az „én" hamis képzetétől. Noha a durva negatív érzelmeket 
sikerült ideiglenesen elfojtaniuk, csak az éntelenség felismerése irthatja 
ki gyökerestül az ilyen érzelmekre való hajlamokat. Ez az oka annak, 
hogy a forma és a forma-nélküli világok lakóira egy idő után újból az 
alacsonyabb birodalmak óriási szenvedései várnak. A tudat igaz 
természetének megértése és a létforgatagból való meg- szabadulás csak 
akkor történhet meg, ha az üresség felismerésének segítségével teljes 
mértékben megtisztulunk negatív érzelmeinktől. 

18. Vadzsrászana: India „Gyémánt Trónusa," a jelenlegi Bódhgajá, ami 
Bihar állam területén fekszik. 

19. Parinirvána: egy buddha eltávozása. Célja az érző lények tanítása, 
különös tekintettel a mulandóságra. A mantrajána tanítások szerint, 
amikor egy buddha vagy egy megvilágosodott mester elhagyja fizikai 
testét, tudata beleolvad a mindent átható dharmakájába, így áldásai erő 
sebbé válnak, mint valaha. 

20. Dzsamjang Khjence Vangpo (1820-1892): Rigdzin Dzsigme Lingpa 
beszéd-aspektusának inkarnációja, Patrul Rinpocse kortársa. Korának 
egyik legnagyobb mestereként ismerték. Tizenhárom éven keresztül 
vándorolt Tibetben, hogy számos olyan értékes tanítás birtokába jusson, 
amelyeket a kihalás veszélye fenyegetett. Több, már megszakadt 
hagyományvonal örököse lett, miután a múlt nagy mestereitől különböző 
jelenések formájában megkapta az átadást. Dzsamgön Khjence Vangpo 
ezeket az átadásokat, más fontos tanításokkal együtt Az öt 
nagy kincs című munkájában foglalta össze. Öt fő inkarnációja között 
található Dzsamjang Khjence Csötyi Lodrö (1893-1959) és Őszentsé ge 
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Dilgo Khjence Rinpocse, akik egész életük során szakadatlanul a lények 
és a tanítások javáért tevékenykedtek. 

21. Orgyen Dzsigme Csötyi Vangpo (1808-1887): Patrul Rinpocse egyik 
neve. Sántidéva: A nyolcadik pontban szereplő kiváló bódhiszattva. 
Savarípa: hatalmas indiai sziddha, aki egy vadász képében jelent meg. A 
Szenvedéstől Való Spontán Megszabadulás: Csenrézi egyik megne 
vezése. 

22. Künszang Lame Selung (tib.): Patrul Rinpocse híres műve, amelyben a rá 
jellemző erőteljes stílussal, színes történetekkel gazdagítva magyarázza el 
a dharma gyakorlásának általános ismérveit, valamint a Longcsen 
Nyingtig előkészítő gyakorlatait. A könyv angol nyelven The words of my 
peifect teacher (Tökéletes mesterem szavai) címmel je lent meg. 

23. Kalpa (szkrt): ,,világkorszak". A világegyetem létciklusának megfelelő, 
nagyon hosszú időszak, amely az univerzum kialakulását, fennállását, 
megsemmisülését és az ezt követő köztes periódust foglalja magában. 

24. A megvilágosodás szelleme (szkrt. bódhicsitta): relatív értelemben azt a 
vágyat és szilárd eltökéltséget jelenti, hogy az összes lény megszabadítása 
érdekében elérjük a tökéletes megvilágosodást. Abszolút szinten az 
üresség és együttérzés fogalmakon túli, elválaszthatatlan egysége. 

25. Az öt hanyatlás kora: lásd a 14. pontot. 

26. Tíz negatív cselekedet: az első három a testtel kapcsolatos (ölés, lopás és 
helytelen szexuális viselkedés), a következő négy a beszéddel (ha 
zugság, üres fecsegés, rágalmazás és durva beszéd) az utolsó három pedig 
a tudatra vonatkozik (rosszindulat, irigység és helytelen nézetek 
követése). Tíz pozitív cselekedetnek az előbbiek ellentétét nevezzük. 

27. Az önmagától megjelenő termés és a korlátlan mennyiségű tejet adó 
tehén: az aranykor hanyatló szakaszának kezdetén a lényeknek már szilárd 
táplálékra volt szükségük, azonban nem kellett saját verejtékükkel 
megdolgozni érte, hiszen két kifogyhatatlan táplálékforrás állt a 
rendelkezésükre. A mandala-felajánlás szimbolikus világrendszerében az 
önmagától megjelenő termés az északi, a korlátlan mennyiségű tejet adó 
tehén pedig a nyugati kontinenshez kapcsolódik. 
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28. Pratimoksa fogadalmak: a vinája szabályrendszerében a világiak és a 
szerzetesek fogadalmainak nyolc szintje, amelyek megszabadítják a 
lényeket az alacsonyabb birodalmakb61, s a megvilágosodás ösvényére 
vezetik őket. 

29. Kusa-fű: lágy, selymes fűfajta. Buddha is kusafűből készített párnán ült, 
amikor elérte a megvilágosodást, ebből kifolyólag szimbolikus 
jelentőséggel bír, és többféle buddhista szertartás során használják. 

30. A tudás öt ága, más néven az öt tudomány: nyelvtan, logika, mesterség, 
gyógyászat és filozófia. 

31. Szamaja (tib. damcig): A mantrajána fogadalmak, amelyek a tanítványt a 
mesterrel, a többi tanítvánnyal és a gyakorlással összekötő, óriási 
jelentőséggel bíró köteléket szentesítik. 

32. Guru Rinpocse: a nagy mester, Padmaszambhava. A másik kiváló indiai 
mesterrel, Vimalamitrával együtt Triszong Decen király meghívására 
érkeztek Tibetbe a nyolcadik században, hogy meghonosítsák a buddhista 
tanításokat. A tantrák kiváló ismeretének köszönhető különleges 
leleményességük és erejük révén képesek voltak legyőzni a buddhizmus 
elterjedésének ellenálló erőket, amelyek felett még a mahajána szútrák 
legkiválóbb tanítói sem tudtak győzelmet aratni. 

33. A természetfeletti képességek öt osztálya: 
a) Csodák végrehajtása 
b) Természetfeletti látás 
c) Természetfeletti hallás 
d) Mások tudatának ismerete (gondolatolvasás) 
e) Emlékezés előző életeinkre 

34. Kölcsönösen függő események láncolata (szkrt. pratíja-szamutpáda): 
kölcsönösen függő okok és okozatok zuhataga, amelynek révén a 
nemtudással kezdődően a relatív jelenségek kialakulnak. 

35. Nyolc világi aggodalom: Nágárdzsuna meghatározása szerint a nyereség 
és veszteség, öröm és fájdalom, dicséret és rágalmazás, valamint a hírnév 
és dicstelenség. 

36. Mantra: szó szerint „ami a tudatot védelmezi". A mantráknak számos 
fajtája ismeretes. A leggyakoribbak a tudatosság-mantrák, dharaník és 
titkos mantrák, amelyek a módszerekhez, a bölcsességhez és ezek 
kettősségektől mentes természetéhez kapcsolódnak. 
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37. Buddha tanításainak tizenkét ága. Tibeti nyelven ezek a következők: 
a) Do-de: a szútrák gyűjteménye, amelyben fejezetekbe szedve a tanok 
· sűrített lényege kerül ismertetésre. 
b) Jang Nye: az előzőleg részletesen, prózai formában kifejtett tanítások 

itt verses formában jelennek meg. 
e) Lungten: az elkövetkező korszakokra vonatkozó jóslatokat tartalmazó 

szövegek. 
d) Cikce: olyan szövegek, amelyek eredetileg verses formában íródtak. 
e) Cetu Dzsöpa: olyan tanítások. amelyek kifejezetten a tanok 

fennmaradása érdekében hangzottak el, nem pedig egy tanítvány 
kérésére. 

f) Lengsi: azok a szövegek, amelyek egy bizonyos személy helytelen 
tetteit követő beszélgetés keretein belül fejtik ki a tanításokat. 

g) Tokjö: ezekben a sZÖvegekben Buddha más kortársainak tetteiről 
mesél anekdotákat. 

h) Detavu Dzsungva: ,,Úgy történt, hogy..." kezdetű szövegek. amelyek a 
múlt eseményeit tárgyalják. 

i) Tyerab: történetek Buddha előző életeiről, amelyek során különféle 
bódhiszattvák képében jelent meg. 

j) Sintu Gyepa: ezek a szövegek aprólékos részletességgel fejtik ki a 
tanításokat. 

k) Medzsung: eddig ismeretlen, csodás és különleges tanításokat 
tartalmazó szövegek. 

1) Tenla Pabpa: olyan szövegek, amelyek a vinája és a szútrák jelentését 
magyarázzák a következő témakörök osztályozása segítségével: a 
szkandhák, az elemek, az érzékelés tárgya és alanya, a szamszára 
egyéb jelenségei, a szintek, az ösvény, a szamádhí, a káják, a 
bölcsesség, valamint a gyümölcs más dharmái. 

38. Kárandavjúha-szútra: Csenréziröl szóló mű, egyike az első buddhista 
szútráknak, amelyek Tibetbe érkeztek. Ez a szútra 433-ban varázslatos 
módon jelent meg Lha-Thothori Nyencen, a Csögyal-dinasztia 
huszonnyolcadik királyának palotája tetején. 

39. A négy kája: Nirmánakája, ,,a megnyilvánult test"; Szambhógakája, ,,a 
gyönyör test"; Dharmakája, ,,az igazság teste"; és Szvabhávikakája, ,,a 
lényegi test", vagyis az első három egysége. 
Az öt bölcsesség: Az eredeti szöveg 50-54 verse részletesen 
elmagyarázza, hogy az öt méreg miképpen alakul át az öt bölcsességgé. 
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40. Jama, Jamarádzsa: a Halál Ura, az ok-okozat törvényének (karma) 
megszemélyesítője. Tetteik alapján e törvény határozza meg az élőlények 
sorsát. 
Az öt, azonnali hatású negatív tett: édesapánk, édesanyánk vagy egy arhat 
meggyilkolása; viszálykeltés a szanghában, és egy tathágata vérének 
ontása. Az „azonnali hatás" arra vonatkozik, hogy az ilyen tett elkövetője 
halála után azonnal a pokolba zuhan, anélkül, hogy végigmenne a bardó, 
vagyis a köztes lét állapotain. 
Tíz erénytelen vagy negatív cselekedet: lásd a 26. pontot. 
A háromjánnű fogadalmai: a hínajánához a pratimoksa- (Id. 28.) vagy a 
menedékfogadalmak tartoznak, a mahajánához a bódhiszattva-foga- 
dalom, a vadzsrajánához pedig a szamaja-fogadalmak (ld. 31.). 

41. A tiszta emlékezet magasztos dharmája (szkrt. Szaddharmánuszmritju 
pasthána): ez a szútra részletesen foglalkozik a karma törvényével. A 
szöveg így magyarázza a címet: ,,Megkülönböztetni a helyes tetteket, 
szavakat és gondolatokat a helytelenektől, s figyelmünket mindig erre 
összpontosítani." 

42. Bódhiszattva Taktu-ngu (tib.), szanszkritul Szadáprarudita. 

43. A négy elhomályosulás: a test, beszéd és tudat, valamint e három együttes 
elhomályosulása. 

44. Mandala (tib. tyilkor): rendszerint az istenség, valamint annak kísérete és 
környezete, amit különböző alakok, s szimbolikus jelentőséggel bíró 
szerkezeti elemek köralakban történő elrendezéseként vizualizálnak. A 
tibeti kifejezés szó szerinti jelentése: ,,központ és külső rész". Ez külső 
értelemben a mandala középpontjában elhelyezkedő főistenségre és az őt 
körülvevő kíséretére vonatkozik, belső értelemben pedig minden jelenség 
változatlan természetére. 

45. Az öt halmaz, vagy szkandha: az érző lényekre jellemző öt pszichofizikai 
halmaz, vagy más néven folyamat. 
a) forma: egy bizonyos tárgyról való első benyomás 
b) érzés: a tárgy minősítése, ami három típusba sorolható - jó, rossz vagy 

semleges 
e) érzékelés: az érzékelt jelenség mennyiségi értékelése 
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d) impulzus: a kellemes élmények megragadására, valamint a kellemetlen 
élmények elutasítására való ösztönző erő, ami a karma felhalmozásához 
vezet 

e) tudatosság: az, ami a többi szkandhát tudatosítja és a szenvedést átéli 
Ezzel kapcsolatban lásd az 55-59 verseket. 

46. A tíz irány: a négy fő világtáj, a négy köztes irány, valamint a zenit 
(csúcspont) és a nadír (mélypont). 

47. Karma Csagme Rága Aszja (1613-1678): hatalmas szent és tertön (a 
múltban elrejtett tanítások felfedezője), a nyingma és a kagyü tradíció 
mestere. Írásai, különösen a visszavonulásban végzett gyakorlással 
kapcsolatos tanításai számtalan gyakorlót inspiráltak és inspirálnak ma is. 

48. Közönséges és felsőbbrendű sziddhik (képességek): A közönséges sziddhik 
közé tartozik a hosszú élet, az egészség, a jólét stb., valamint a csodatettekre 
való képesség. Felsőbbrendű sziddhinek a megvilágosodást nevezik, vagyis 
saját eredeti buddha-természetünk felismerését. 

49. Ez az idézet a Pradzsnyápáramitából származik, és a dharma kerekének 
háromszori megforgatását összegzi. 
a) A „tudat.. (szkrt. csitta, tib. szem) a tudatosság elhomályosult aspektusa. 

A dharma kerekének első megforgatása alkalmával Buddha a négy nemes 
igazságot tanította: a szenvedés létezik; a szenvedés oka az ego és a hozzá 
kapcsolódó negatív érzelmek; a dharma ösvénye a szenvedésből kivezető 
út; a cél pedig a szenvedés teljes meg szűnése. 

b) ,,A tudat nem létezik" kifejezés a jelenségek üresség-természetére 
vonatkozik. A dharma kerekének másodszori megforgatása során Buddha 
azt tanította, hogy minden jelenség, beleértve a tudatot is, híján van 
bármiféle benne rejlő létnek. 

c) ,,A világosság e nem létező tudat kifejeződése." Ez a tudat világosság- 
vagy tudatosság-jellegére utal. A kerék harmadszori megforgatása 
alkalmával Buddha azt tanította, hogy az üresség-természet nem egy űr, 
egy fekete lyuk, hanem a buddha-természet bölcsessége hatja át. 

A dharma kerekének előszöri megforgatása az oksági viszony relatív 
igazságára, vagyis a tudati és fizikai jelenségek kölcsönösen függő 
keletkezésére vonatkozik. A második bizonyos szempontból az abszolút, 
más szempontból a relatív igazság tárgykörébe tartozik, a harmadik pedig 
kizárólag az abszolút igazsághoz kapcsolódik. 
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50. A tíz hatalom (vang cu): 
a) Az élet feletti hatalom 
b) A tudat feletti hatalom 

c) Az anyag feletti hatalom 
d) A karma feletti hatalom 
e) Az újraszületés feletti hatalom 
t) A törekvés hatalma 
g) Az ima hatalma 
e) A csodatettek hatalma 
h) A bölcsesség hatalma 
i) A dharrna hatalma 
Ezt a tíz hatalmat ne tévesszük össze a tíz erővel (tob cu). 

51. Az égi kincsek birtokosává válni: bizonyos tárgyak materializálására 
vonatkozik, amelyek a lények igényeinek megfelelően, hirtelen jelennek 
meg, mintha az égből pottyantak volna. Ez a képesség az 51. pontban 
szereplő ,,anyag feletti hatalom" osztályába tartozik. Az elemek feletti 
uralom gyakran kíséri a nagy jógik eredményeit. 

52. Egyszer szörnyű, tizenkét éven át tartó éhezés sújtotta Magadba városát. 
Száraha arra kérte Nágárdzsunát, hogy valahogyan szerezzen élelmet a 
Nálandá Egyetem szerzetesei számára, akik nagyon rossz körülmények 
között éltek. Nágárdzsuna elhatározta, hogy megtanulja az arany 
készítésének módját. Kezébe vett két szantálfa-levelet, s a meg felelő 
mantrák elmondása segítségével olyan erővel ruházta fel őket, hogy 
képesek voltak azon nyomban eljuttatni öt oda, ahová akarta. Az egyik 
levelet a kezében tartotta, a másikat a szandálja talpába rejtette, s így jutott 
el az óceánon át egy szigetre, ahol egy híres alkimista élt. Nágárdzsuna 
arra kérte az alkimistát, hogy tanítsa meg öt is az aranycsinálás 
művészetére. Az alkimista azonban tudta, hogy Nágárdzsuna csakis 
valamilyen titkos varázslat segítségével juthatott el hozzá az óceánon 
keresztül. Remélte, hogy a titok birtokába juthat, ezért így válaszolt: 
,,Vagy a képességeinket cseréljük ki, vagy a vagyonunkat." Nágárdzsuna 
beleegyezett, hogy kicseréljék egymás között titkos képességeiket, és 
odaadta az alkimistának a falevelet, amit a kezében tartott. Az alkimista 
erre azt gondolta, hogy most már Nágárdzsuna úgy- sem lesz képes 
elhagyni a szigetet, így megtanította az aranykészítésre. 
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Nágárdzsuna azonban a titkos tudomány elsajátítása után a szandáljában 
rejtegetett másik falevél segítségével azon nyomban visszatért Indiába. 
Nálandába visszaérkezve nagy mennyiségű vasat változtatott arannyá, s 
az egész közösséget ellátta mindennel, amire szükségük volt. 

53. Torma: lisztből, agyagból vagy más, értékes anyagból készülő 
háromdimenziós szimbolikus forma. Különféle célokra használják: 
felajánlásként, istenségek mandalájaként, az akadályok elpusztítására 
szolgáló fegyverként vagy olyan kegytárgyként, amelynek segítségével a 
gyakorló áldásokban részesülhet. 

54. Sztúpa (tib. csörten): a buddha-tudatot, vagyis a dharmakáját jelképező 
építmény, amelyet a buddha testének arányai alapján építenek fel. A 
belsejében szentek ereklyéi, mandalák, írott mantrák és imák, valamint 
cacák találhatók. 

55. A Mahamudra négy jógája: 
a) Egyhegyűség 
b) Egyszerűség 
c) Egy íz 
d) Nem-meditáció 
A négy jógát részletesen Takpo Tasi Namgyal Mahamudra: a tudat és a 
meditáció lényege című könyvének utolsó fejezete ismerteti (Boston and 
London: Shambhala Publications, 1986). 

56. Nyugalom (tib. siné; szkrt. samatha). Tiszta látásmód (tib. lhaktong; szkrt. 
vipasjána). Az utóbbi kifejezést néha „tág szemléletnek" vagy 
,,széles látásmódnak" is fordítják. 

57. Az öt ösvény: Csak a halmozás és az egyesítés ösvényén járva nyerhetünk 
bepillantást az abszolút természetbe. Az első bhúmi szintjét elérve a 
gyakorló rálép a látás ösvényére, s ekkor pillantja meg először a 
jelenségek abszolút, üresség-természetét. Ez a szemlélet fokozatosan 
elmélyül és kiszélesedik, ahogy a gyakorló a meditáció ösvényén haladva 
eléri a tizenegyedik bhúmit, vagyis szintet, ami nem más, mint a 
,,nincs több tanulnivaló" ösvénye. Ez a teljes megvilágosodás, más néven 
a buddha-állapot. 

58. Eredeti folyamatos tudat. 

59. Lásd az 50. pontot 
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60. Lakoma-felajánlás (tib. cog; szkrt. ganacsakra): alapvető fontosságú, 
rendszeresen végzett szertartás és gyakorlat, amely szinte az összes 
mantrajána szádhanában megtalálható. Közösen és egyedül is 
gyakorolják. Az istenségek mandalájának vizualizációja során a 
felajánlásra kerülő, megszentelt étel és ital tiszta szamaja-lényegiséggé 
alakul át. Az ily módon megszentelt ételt felajánlják a mandala 
istenségeinek, akik a tanítót jelképezik. Ezt követően a felajánlás 
résztvevői a fogadalomszegésektől történő megtisztulás, valamint a tiszta 
látásmód megünneplése gyanánt elfogyasztják a megszentelt ételt és italt. 

61. A nyolcadik szint: a tíz szint nyolcadik állomása, amelynek során a 
bódhiszattva a meditáció végső ösvényére lép (Id. 59.) 

62. Dzsecün Trakpa Gyaken (1147-1216): Dzsecün Kunga Nyingpo fia, a 
Szakja rend egyik fő pátriárkája. 

63. Az öt birodalom: a létforgatagot rendszerint hat világra osztják, itt 
azonban az istenek és a félistenek világát nem különböztetik meg egy- 
mástól. 

64. Csenrézí öt megnyilvánulása: Az Ég Magasztos Ura (namke gyalpo), A 
Nagylelkű Pányva (dönjö sekpa), A Szamszárát Legmélyéig Kiköpülö 
(korva dongtrug), A Lények Végteienül Együttérző Átalakítója (drodül 
tugdzse csenpo) és A Gyözedelmesek Magasztos Óceánja (gyalva 
gyamco). Az öt szkandha - forma, érzés, érzékelés, impulzus és tudatosság 
- tiszta természetének megtestesítői. 

65. A buddha-állapot megvilágosodott jellemzői: Maitréja-Aszanga az 
Abhiszamajálamkára című műben huszonegy csoportba sorolja a teljesen 
megvilágosodott buddhák számtalan tulajdonságait és képességeit: 

I) A megvilágosodáshoz vezető harminchét dharma 
II) A négy határtalan jellemvonás 
III) A nyolc megszabadulás 
IV) A kilenc fokozatos meditáció 
V) A tíz mindent-átható érzékelés 
VI) A nyolc rendkívül erőteljes érzékelés 
VII) A negatív érzelmek hiánya 
VIII) Az imák révén szerzett tudás 
IX) Az ötféle természetfeletti látás 
X) A négyféle tökéletes megkülönböztetéssel bíró tudatosság 
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XI) A négy tökéletes tisztaság 
XIV) A négy hatalom 
XIll) A tíz erő 
XV) A négyfajta félelem-nélküliség 
XVI) A hamisság háromféle hiánya 
XVII) Az állandó figyelmesség három 
fajtája XVIl) A csalhatatlan emlékezet 
XVIll) A berögzült negatív hajlamok teljes elpusztítása 
XIX) Az élőlények iránti nagy együttérzés 
XX) A tizennyolc megkülönböztető jellemvonás 
XXI) A háromféle mindentudás 

Az Uttaratantra hatvannégy elsődleges jellemvonást ismertet: 

a) A tíz erő 
b) A négyfajta félelem-nélküliség 
c) A buddhaság tizennyolc megkülönböztető jellemvonása 
d) A buddhaság harminckét ffi jele 

66. Bhúmi: ,.szint". Lásd az 58. és 62. pontot. 

67. Szamádhi (tib. tingedzin): meditatív összpontosítás. Szó szerinti 
jelentése ,,időzés a mélységes és abszolút állapotban". A tudat 
lecsendesítését és a tisztánlátás gyakorlatát is magában foglalja (Id. 
57). 

68. Trakar Cegyal: A Fehér Szikla Győzelem-csúcsa egy Minyak és Tao 
köZÖtt elterOlő völgy felső végénél helyezkedik el. A közelben 
találha- tó a Gyaphak Gön kolostor, amelyet a hatalmas sziddha, Kili 
Kün szang alapított. 
Datszedó (tib.): manapság általában Tatsziendónak nevezik, kínaiul 
pedig Kunmingnak. 

70. Kenpo Senga: 1871-1927. 
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Patrul 
Rinpocse 
(1808--1887) 

 

Patrul Rinpocse megvilágosodott mester volt, aki életét a világtól 
elvonultan. vándorló remeteként élte, mégis a múlt század egyik 
legkiemelkedőbb spirituális tanítójaként ismerték. Emléke mind a mai 
napig elevenen él, s a tibeti buddhizmus minden gyakorlójának az 
ösztönzés állandó formáját jelenti. 

Patrul Rinpocse 1808-ban született Dzacsukában, Secsentöl és 
Dzogcsentöl Tibet Kham tartományának nomád vidékén. A 
gyermek éles intelligenciája, természetéből fakadó kedvessége és 
kivételes képességei hamarosan megmutatkoztak. Felfedezték, hogy a 
fiú egy környékbeli mester tulkuja, vagyis újraszületése. Ezt a mestert 
Palge Smnten Puncolcnak nevezék, s arról volt híres, hogy ezer, olyan 
kőből álló falat épített, amelyek mindegyiké- be az OM MANI 
PADME HUM mantrát vésték. Később számos nagy láma 
megerősítette, hogy Patrul Rinpocse Sántidéva emanációja 
(kiterjedése), valamint Dzsigme Lingpa beszédének inkarnációja. Az 
ifjú Palge Tulku - ennek a névnek a rövid változata a Patrul - elődje 
kolostorának vezetője lett. 

Nem sokkal ezután találkozott legfőbb mesterével, Dzsigme 
Gyalve Nyuguval, aki sok évig Dzsigme Lingpa egyik első 
tanítványaként Közép-Tibetben élt. Dzsigme Gyalve Nyugu Kham 
tartományba való visszatérését követően sok évet töltött Dzama Lung 
elhagyott, örök hóval borított völgyében. A széljárta hegyvidéken még 
egy barlang sem volt, ahová behúzódhatott volna. Otthonául egy 
mélyedés szolgált, tápláléka pedig vadnövényekböl és gyökerekből 
állt. Az évek múlásával elterjedt a hír, hogy egy aszkétikus 
körülmények között élő remete él a vidéken. Tanítványok száz.ai 
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jöttek el hozzá, akik a közelben felvert sátrakban laktak. Dzsigme 
Gyalve Nyugu kiváló példája volt annak a dharma-gyakorlónak, aki 
egyszerű életet él, s elhatározza, hogy nem hagyja el lakhelyét, míg a 
megvilágosodást el nem éri. Patrul Rinpocse nem kevesebb, 
mint huszonöt ízben kapta meg tőle a Longcsen Nyingtig alapvető 
gyakorlatairól, s más, fontos gyakorlatokról szóló tanításokat, majd 
minden energiáját a kapott tanítások megértésének és gyakorlásának 
szentelte. Ifjú éveiben rengeteget utazott, hogy mestereivel 
találkozhasson, vagy útitársul szegődjön hozzájuk, hiszen a 
mestereknek akkoriban gyakran nem volt állandó lakhelyük. Dzsigme 
Gyálve Nyugu mellett olyan kiemelkedő lámákkal is találkozott és 
tanult tőlilk, mint például az első Dodrup Csen, Dzsigme Trinle Öszer; 
Dzsigme Ngocar; Dola Dzsigme; a dzsogcseni Gyelse Senpen Taje és 
a hatalmas sziddba, Do Khjence Jese Dodrzse 
      Do Kbjence Jése Dordzse Rigdzin Dzsigme Lingpa tudatának 
inkarnációja volt. Kora gyermekkorától fogva rendelkezett a 
tisztánlátás képességével, és számtalan csodát vitt véghez. Patrul 
Rinpocse erős odaadást érzett a szokatlan viselkedésű mester iránt, 
akit élő buddhának tekintett. Egy nap, amikor Do Khjence Dzacsu 
ban tartózkodott, meglátta az arra járó Patrul Rinpocsét, s így 
üdvözölte: ,,Hé, Palgé! Gyere csak ide! Vagy talán félsz? Patrul 
Rinpocse odalépett hozzá mire Do Khjence elkapta a haját, a földre 
taszította és ráncigálni kezdte. Patrul Rinpoese tudta: mestere jól 
felöntött a garatra, hiszen érezte, hogy dől belőle az italszag. Azt 
gondolta magában: ,,Lám-lám! Még egy ilyen megvilágosodott 
mesterrel is megtörténik, hogy lerészegedik, s nem képes uralkodni 
magán!” Eszébe jutott, hogy Buddha milyen elítélően nyilatkozott az 
alkoholfogyasztásról. 

Ebben a pillanatban Do Khjence hirtelen elengedte Patrul Rin- 
pocsét, dühösen a szemébe nézett, s így szólt hozzá: ,,Na nézd csak! 
Milyen rosszindulatú, tudálékos elképzeléseid vannak, te vén kutya!" 
Beleköpött Patrul Rinpocse arcába, egy gyors mozdulattal felemelte a 
kisujját (a mély megvetés jele), majd sarkon fordult és otthagyta. 
Patrul Rinpocse hirtelen ráébredt: .,Teljesen vak vagyok. Mesterem az 
imént mélységes jelentőségű tanítást adott nekem, s a 
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tudat végső természetére mutatott rá." Leült meditálni, s 
megtapasztalta a spontán megjelenő, akadálytalan tudatosságot, ami 
olyan tiszta volt, mint a felhőtlen égbolt. Amikor Dzsiple Gyalve 
Nyugu korábban bevezette az eredeti tudatosság természetébe, az 
olyan volt, mint a hajnal, Do Khjence direkt tanítása pedig a 
napkeltéhez hasonlított. Patrul Rinpocse később gyakran emlegette 
tréfálkozva ezt az esetet, mondván: "öreg Kutya a titkos beavatási 
nevem, amelyet Do Khjencétöl kaptam." Néhány írását is „öreg 
Kutya" néven írta alá. 

Elődje unokaöccsének halála után elhatározta, hogy élete hátralevő 
részét hontalanul, nincstelenségben tölti. Miután az általa vezetett 
kolostorban mindent elrendezett, vándorútra indult. 

A Dzogcsen Kolostor közelében fekvő, fákkal tarkított 
hegyvidéken számos menedékhely található, ahol Patrul Riopocse 
hontalan élete első szakaszában gyakran tartózkodott, s ahová gyakran 
visszatért. A kolostorban sok tanítást kapott Gyelse Senpen Tájétő1 és 
a Mingyur Namkhai Dordzse nevű sziddhától, a negyedik Dzogcsen 
Rinpocsétlől. Ezen a helyen, a Jamantaka Meditációs Barlangban írta 
híres művét, a Kiinsumg IAme Selrmgot (Tökéle-tes mesterem szavai). 

Miközben a hegyekben, barlangokban, erdőkben és a vadonban 
fekvő remetelakokban lakott, szüntelenül a szereteten, az 
együttérzésen és a bódhicsittán meditált. A bódhicsitta azt a vágyat 
jelenti, hogy minden lényt eljuttassunk a szabadsághoz és a 
megvilágosodáshoz. Ez alkotta gyakorlása gyökerét. Társadalmi 
helyzettől függetlenül, mindenkinek azt mondta: ,,Légy jó szívű, és 
viseltess szeretettel mások iránt. Ez a legfontosabb." Ahogy 
bódhicsittája egyre szélesedett, úgy valósította meg egyre tisztábban a 
mindig jelenlé vő Nagy Tökéletességet. 

Negyvenhárom éves korában Patrul Rinpocse Amdo tartomány 
felé vette útját, hogy a kiváló mesterrel, Sabkar Cokdruk Rangdrol lal 
találkozzon. Útja során azonban eljutott hozzá a mester halálának híre, 
így Golok felé indult, ahol ismét találkozott Gyelse Senpen Tájéval. 
Tanításai nagy hatással voltak az egész vidék életére: 
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még a rablókat és vadászokat is képes volt meggyőmi arról, hogy 
hagyjanak fel az útonállással és a gyilkolással. 

Külső megjelenése, ruhái és az ismeretlenekkel való viselkedése 
semmiben sem különböztette meg Patrul Rinpocsét egy közönséges 
embertől. Akik véletlenül találkoztak vele, soha nem jöttek volna rá, 
hogy egy nagy lámával van dolguk. Az is előfordult, hogy olyan 
lámák, akik nem ismerték személyesen, a saját tanításairól beszéltek 
neki. Teljesen nincstelen volt, s a világi dolgoktól való elszakadás 
jegyében nem fogadott el felajánlásokat. Ha az emberek ennek 
ellenére ragaszkodtak hozzá, hogy értékes ajándékokat adjanak neki, 
ezüstöt, aranyat stb., akkor az adományokat egyszerűen otthagyta és 
tovább állt, hogy szabadon és magányosan folytassa útját. Soha nem 
tervezte el előre, hogy legközelebb hol fog tartózkodni, s amikor 
elindult valahonnan, nem volt kitűzött úticélja. Egyszerűen útra kelt, 
és botján, ruháin, egy teafőzésre szolgáló agyagedényen és a 
Bóilhicsátjávatdra egy példányán kívül mást nem vitt magával. 
Amikor kedve tartotta, megállt valahol, egy erdőben, egy barlangban 
vagy éppen a pusztaság kellős közepén, s addig maradt ott, mmi jónak 
látta. 

Akik valaha találkoztak vele, egybehangzóan állították, hogy 
kizárólag a dharmáról. beszélt. Vagy tanításokat adott, vagy a régi 
id6k kiváló mestereinek életéről mesélt, világi dolgokról azonban soha 
senki nem hallotta beszélni. Egyébként is ritkán hagyta el szó az ajkát, 
de amikor beszélt, szavai mindig egyenesek és mesterkéltségtől 
mentesek voltak. A dicséretre szomjazó emberek nem sok örömüket 
lelték Patrul Rinpocse szavaiban. Tiszteletet parancsoló személye 
elsőre még félelmet is ébresztett egyesekben, s csak azok keresték fel, 
akik őszintén vágytak spirituális útmutatására. A ki tartó tanítványok 
mind nagyon nehezen tudtak elválni tőle. 

Patrul Rinpocsét korunk összes kiváló tanítója rendkívüli 
meditációs mesternek tekinti, aki minden kétséget kizáróan 
megvalósította a valóság abszolút természetét. Őszentsége a Dalai 
Láma számos alkalommal magasztalta nyilvánosan Patrul Rinpocse 
bódhicsittáról szóló tanításait, s ezeket ő maga is gyakorolja és tanítja. 
Dilgo Khjence Rinpocse úgy említette Patrul Rinpocsét, mint a 
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Dzogcsen, az Atijóga szemléletének, meditációjának és cselekvésé- 
nek példás, hibátlan gyakorlóját. 

Patrul Rinpocse gyakorlatilag betéve tudta a híres Hét Kincs című 
írást, valamint a tizennegyedik sz.á7.adi mester, Gyalva Longcsenpa 
egyéb műveit. Longcsenpát a buddhista ösvény különféle szintjeinek 
legkiválóbb szaktekintélyének tekintette. Patrul Rinpocse időről időre 
visszavonult egy barlangba vagy egy remetelakba, s írásba foglalta 
saját megvalósításait és tanításait. Ezeket a mélységes jelentőséggel 
bíró, eredeti szövegeket később hat kötetben gyűjtötték össze.. 
Legismertebb műve a Künszang Lame Selung (Tökéletes mesterem 
szavai). Ebben a könyvben éles, közérthető stílusban, anekdótákkal 
gazdagítva írja le a nyingmapa hagyomány alapvető gyakorlatait, 
ahogyan azokat Dzsigma Gyalve Nyugu 
tanította neki. A művet az összes tibeti hagyomány mesterei és 
tanítványai tisztelik és hitelesnek fogadják el. 

Patrul Rinpocse, részrehajlástól mentesen, minden iskola követőit 
szívesen tanította, s olyan nagyszerű mesterekkel együtt, mint 
Dzsamgöm Kongtrul Lodrö Táje, Dzsamjang Khjence Vangpo és 
Láma Mipham, fontos szerepet játszott az ökumenilcus mozgalom 
tizenkilencedik századi virágzásában. Ez a mozgalom a tibeti 
buddhizmus egészének adott új életet egy olyan időszakban, amikor 
számos ritka hagyomány és gyakorlat a kihalás szélén állt. Rinpocse a 
remeteélet és a kolostorok egyszerűségének híveként gyakran 
hangsúlyozta a világi törekvések hiábavalóságát. 

1885-ben, hetvenhét éves korában Patrul Rinpocse visszatért 
szülőfalujába, Dzacsukába, és 1887-ben bekövetkező haláláig ott élt. 
Szönam Cering, aki jelen volt a halálos ágyánál, így írta le Pat ml 
Rinpocse utolsó óráit: 

 
Tizenhetedikén némi ételt vett magához, majd a Megbánás Tantrá- ját 
recitálta. Ezután néhányszor leborult, majd elvégezte az ötágú 
jógagyakorlatot, valamint a szív-csatornák kioldására szolgáló 
gyakorlatot. Másnap hajnalban evett egy kis túrót, s teát ivott hozzá. 
Amikor a Nap sugarai betöltötték a szobát, levette a ruháját, egyenes 
háttal felült, lábait vadzsra-helyzetben keresztbe tette, a kezei 
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pedig térdein pihentek. Nem szólt semmit, amikor ráterítettem a 
ruháját. Rajta kívül még ketten tartózkodtunk a szobájában: 
Kungyam, az orvos, és én. Rövid idővel ezután tekintete a térbe 
olvadt, ujjaival csettintett, majd kezei a ruhája alatt felvették az 
egység mudráját. Belépett az eredendő tisztaság végtelen, ragyogó, 
benső terébe. Élete és halála egyaránt tökéletes volt. 

 
Patrul Rinpocsének számos nevezetes tanítványa volt, mint például 

a harmadik Dodrupcsen Rinpocse, Nyosül Lungtok, Ten- pai Nyima, 
Adzom Drukpa, Mipham Rinpocse, Tertön Szögyal, az ötödik 
Dzogcsen Rinpocse, a második Katok Szitu Rinpocse, Kenpo 
Künszang Palden, Kenpo Jonga és Kenpo Senga. Korunk számos 
nagyszerű lámája Patrul Rinpocse tanításainak közvetlen vonalát 
követi, s csak egy vagy két nemzedék választja el őket a mestertől. 
Dilgo Khjence Rinpocsét gyermekkorában maga Mipham Rinpocse 
áldotta meg, és Patrul Rinpocse közvetlen tanít- ványai közül többen 
is tanították öt. Patrul Rinpocse tanításai, áldásai és ösztönző ereje 
mind a mai napig velünk vannak és a jövőben is velünk maradnak. 
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Őszentsége Dilgo Khjence Rinpocse 
(1910-1991) 

 

Őszentsége Dilgo Khjence Rinpocse egyike volt azoknak a kiváló 
lámáknak, akik teljes képzésüket Tibetben kapták meg. Az ősi 
nyingmapa hagyomány egyik fő lámájaként a Gyakorlás Vonalának 
rendkívüli őrzője volt. Összesen huszonkét évet töltött vissza 
vonultan meditációval, így a kapott tanítások nagy részét tökélete- sen 
megvalósította. 

Számos verset, meditációs szöveget és magyarázatot írt. Tertönként 
ismerték, vagyis a Padmaszambhava által elrejtett tanításokat 
tartalmazó ,,kincsek" felfedezőjeként. Nem csupán a Dzogcsen, vagyis 
a Nagy Tökéletesség hagyományának vezető mestere volt, de emellett 
még több száz hagyományvonal örököse- ként tartották számon, 
amelyeket élete során felkutatott, megkapott és tanított. A Rime 
(ökumenikus) mozgalom kiváló képviselőjeként közismert volt arról, 
hogy minden egyes buddhista tanítási vonalat az adott iskola 
hagyományai szerint tudott átadni. Kevés olyan láma él napjainkban, 
aki nem részesült a tanításában, míg sok mester, köztük Őszentsége a 
Dalai Láma is egyik legfőbb tanítóját tiszteli benne. 

Tudós, szent, költő, a mesterek mestere volt, aki erőt sugárzó 
jelenléte, egyszerűsége, méltósága és humora révén állandó inspirációt 
jelentett azoknak, akik találkoztak vele. Khjence Rinpocse 1910-ben 
születet Denkok völgyében, Kelet-Tibetben. Családja a kilencedik 
századi uralkodó, Triszong Decen nemzetségéhez tartozott. Apja 
Derge királyának minisztere volt. Még az édesanyja méhében volt, 
amikor felismerték, hogy a kiváló Mipham Rinpocse speciális 
inkarnációja, aki később a Tasi Paldzsor nevet adta a gyermeknek, s 
különleges áldásban, valamint Mandzsúsrí meghatalmazásban 
részesítette. 

Rinpocse gyermekkorától fogva erős vágyat mutatott arra, hogy 
életét teljes mértékben a gyakorlásnak: szentelje, apjának azonban 
más tervei voltak vele. Két bátyja már elhagyta otthonát, s a kolostori 
életet választotta. Az egyikben egy láma inkarnációját ismerték fel, a 
másik pedig orvos szeretett volna lenni. Rinpocse édesapja abban 
reménykedett, hogy fia az ö nyomdokaiba lép, s nem  
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foglalkozott azzal, hogy a gyermek is tulku, ahogyan azt már több 
tanult mester megállapította. 

Tízéves korában Rinpocse súlyos égési sérüléseket szenvedett, s 
majdnem egy éven keresztül feküdnie kellett. Tudós lámák azt 
tanácsolták apjának, hogy ne akadályozza fiát a spirituális életben, 
különben a gyermek nem fog sokáig élni. Apja megfogadta a jó 
tanácsokat, s beleegyezett, hogy a fia saját akarata szerint véghez- 
vigye célját és beteljesítse sorsát. 

Tizenegyéves korában Rinpocse belépett a kelet-tibeti Kham 
tartományban fekvő Secsen kolostorba, ami a nyingmapa iskola hat· 
legtöbb kolostorának: egyike volt. Gyökér-guruja, Secsen Gyalcap, 
aki Mipham Rinpocse dharma-örököse volt, hivatalosan felismerte és 
beiktatta öt, mint az első Khjence Rinpocse, Dzsam jang Khjence 
Vangpo (1820-1892) bölcsesség-tudatának: inkarnációját. Ez a 
páratlan láma az első Dzsamgön Kongtrullal egyetemben újjáélesztette 
a buddhizmust Tibetben. Mozgalmuk az összes jelenlegi tibeti mester 
számára az ösztönzés és az áldás forrását jelenti. 

A ,,Khjence" kifejezés szó szerint bölcsességet és szeretetet jelent. 
A Khjence tulkuk a tibeti buddhizmus kialakulásában kulcsfontosságú 
szerepet játszó személyek inkarnációi. Ezek között található Triszong 
Decen király és Vimalamitra, aki Guru Rinpocsével együtt a 
kilencedik században a tantrikus buddhizmust Indiából Tibetbe hozta; 
a híres Gampopa, aki Milarépa tanítványa és a kagyü hagyomány 
megalapítója volt, valamint Dzsigme Lingpa, aki a tizennyolcadik 
században a Longcsen Nyingtiget, vagyis ,,A Végtelen Tér Alapvető 
Lényegiség"-ét felfedezte. 
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Rinpocse ideje legnagyobb részét a kolostor felett elhelyezkedő 
remetelakban töltötte, ahol gurujával együtt tanult és meditált. Ez idő 
alatt Secsen Oyalcap a nyingma hagyomány összes alapvető 
meghatalmazását és tanítását átadta neki. Rinpocse más, nagy 
mesterektől is tanult, akik közül megemlíthetjük Dzogcsen Kenpo 
Sengát, Patrul Rinpocse híres tanítványát, aki átadta neki saját 
főművét, a Tizenhárom Unyegi Magyarázatot. Összesen több mint 
ötven mestertől kapott különféle tanításokat és tanátadást. 

Mestere halálát megelőzően Khjence Rinpocse megígérte szeretett 
tanítójának, hogy válogatás nélkül tanítani fog bárkit, aki a dharmáról 
érdeklődik tőle. Tizenöt éves korától egészen huszonnyolc éves koráig 
ideje legnagyobb részét csöndes visszavonultságban töltötte. 
Meditációját remetelakokban, barlangokban, vagy szülőföldje, a 
Denkok-völgy közelében magasodó hegységek kiugró sziklái alá 
húzódva végezte. 

Dilgo Khjence Rinpocse később több évet töltött Dzongszár 
Khjence Csötyi Lodrö (1896-1959) társaságában, aki szintén az első 
Khjence inkarnációja volt. Miután Csötyi Lodrőtő1 megkapta a 
Rincsen Terdzö, vagyis a Feltárt Kincsek (termák) számos 
meghatalmazását, Rinpocse elmondta neki, hogy élete további éveit 
magányos visszavonulásban szeretné tölteni. Csötyi Lodrö azonban 
így válaszolt neki: ,,Eljött az idő, hogy másoknak is átadd azokat az 
értékes tanításokat, amiket életed  során  kaptál." Rinpocse ezt 
követően az egész Khjence vonalat fémjelző, kiapadhatatlan 
energiával tevékenykedett a lények javáért. 

Tibet elhagyása után Khjence Rinpocse ideje legnagyobb részét a 
Himalája vidékein, Indiában, Délkelet-Ázsiában és a nyugati 
országokban tett utazásaival töltötte, ahol számos tanítványnak adta át 
a tanításokat. Ezekre az utakra gyakran elkísérte felesége, Szangyum 
Lámo, valamint unokája és szellemi örököse, Rabdzsam Rinpocse. 

Bárhol is tartózkodott, mindig kora hajnalban kelt, s több órán 
keresztül imádkozott és meditált, mielőtt késő estig tartó, szüntelen 
tevékenységeibe belekezdett volna. Minden nap rengeteget dolgozott, 
s tevékenységét tökéletes nyugalommal és erőfeszítések nélkül 
végezte. Gyakran előfordult, hogy figyelmét egyszerre több feladatnak 
szentelte, azonban bármit is csinált, tettei nem befolyásolták 
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szemléletének, meditációjának és cselekvésének áramlását. Tanítása. 
és életmódja az ösvény összes különböző szintjét harmonikus 
egységgé formálta. Számtalan felajánlást tett, s élete során összesen 
egymillió vajmécsest ajánlott fel. Bármerre járt, sok gyakorlónak és 
szűkölködőnek segített, s mindezt olyan tapintatosan tette, hogy csak 
kevesen tudtak róla, milyen sok jótett fűződik a nevéhez. 

Rinpocse úgy tartotta. hogy ha szent helyeken sztúpákat és 
kolostorokat emelnek, az segít a viszályok, a betegségek és az éhínség 
megfékezésében, s előmozdítja a világbékét, valamint a buddhista 
értékek és a gyakorlás további fej1ődését. Fáradhatatlan munkája 
eredményeképpen számos sztúpát, kolostort és templomot újítottak fel 
és építettek Butánban, Tibetben, Indiában és Nepálban. Butánban az 
ország békéjére vonatkozó jóslatok átmutatását követve számos 
templomot építtetett, amelyeket Guru Padmaszam-bhava oltalmába 
ajánlott. Emellett több hatalmas sztúpát is emeltetett, aminek 
következtében fokozatosan az összes butáni ember a 
legtiszteletreméltóbb tanítóként tisztelte, beleértve a királyi család 
tagjait is. Rinpocse az utóbbi években háromszor tett hosszabb utazást 
Tibetbe, ahol elindította a kulturális forradalom alatt lerombolt, eredeti 
Secsen kolostor újjáépítését. Több mint kétszáz tibeti kolostor és 
templom újjáépítését támogatta. különösen Szamje, Mindroling és 
Secsen kolostorait. Indiában is épített egy új sztúpát Bódhgajában, 
ahol Sákjamuni a bódhi-fa alatt elérte a megvilágosodást. Emellett. 
terveket készített hét másik észak-indiai buddhista zarándokhelyen 
történő sztúpaépítésre is. 

Nepálban új otthont talált a gazdag Secsen hagyomány számára, 
nevezetesen egy csodálatos kolostort, ami a bódhnáthi óriási sztúpa 
előtt található. A nagy szerzetesi közösségnek otthont adó, Rabdzsam 
Rinpocse apát vezetése alatt álló kolostor lett Khjence Rinpocse 
székhelye. Khjence Rinpocse kívánsága az volt, hogy ebben a 
kolostorban a buddhista tanításokat eredeti tisztaságukban őrizzék meg 
úgy, ahogyan azokat előzőleg Tibetben tanulmányozták és 
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gyakorolták. Rendkívül nagy gondot fordított ígéretes ifjú lámák 
képzésére, akik képesek átörökíteni a hagyományt. 

Miután Tibetben a könyvek és a könyvtárak nagy részét 
módszeresen megsemmisítették, több műnek csupán egy vagy két 
példánya maradt fenn. Rinpocse sok éven keresztül dolgozott azon, 
hogy a Tibetben fennmaradt különleges buddhista tanítások 
örökségéből a lehető legtöbb újra megjelenhessen. Összesen 
háromszáz kötetet adott ki, köztük Dzsamjang Kongtrul öt kincsét is. 
Rinpocse élete végéig folytatta az általa ismeretlen hagyományok 
felkutatását és a kapott tanítások átadását. Élete során, számtalan más 
tanítás mellett két ízben tanította a Kangyur száznyolc, valamint öt 
alkalommal a Rincsen Terdzö hatvanhárom kötetét. 

1975-ben járt először nyugaton, majd ezt. követően számos 
alkalommal látogatott el a nyugati országokba. Háromszor utazott el 
Észak-Amerikába, és számos más országban is tanított, különösen 
európai székhelyén, Secsen Tennyi Dargyeling-ben, ami a 
franciaországi Dordogne-ban található. A világ minden tájáról 
érkeztek ide tanulni vágyók, akik tanításában részesülhettek, valamint 
irányítása· alatt több tanítvány csoportosan végezte el ebben a 
központban a hagyományos hároméves elvonulást. 

Kiterjedt buddha-tevékenysége során Khjence Rinpocse egész 
életét a tanok megőrzésének és terjesztésének szentelte. Számára az 
jelentette a legnagyobb örömet, ha az emberek gyakorolták a 
tanításokat, s életüket átalakította a bódhícsítta és az együttérzés 
kivirágzása. 

Khjence Rinpocse még élete utolsó éveiben is rendkívüli 
energiával és életerővel rendelkezett, amelyet előrehaladott kora sem 
tudott befolyásolni. 1991 kezdetén azonban, miközben Bódhgajában 
tanított, megjelentek rajta a betegség első jelei. Rossz egészségi 
állapota ellenére befejezte programját, majd Dharamszalába utazott, 
ahol egy hónapon keresztül fontos nyingmapa meghatalmazásokat és 
tanításokat adott Őszentségének a Dalai Lámának, amelyekre már 
évek óta várt. 

Nepálba visszatérve, a tavasz múlásával nyilvánvalóvá vált, hogy 
egészségi állapota egyre romlik. Idejének legnagyobb részét 
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csendes imákkal és meditációval töltötte, s naponta csupán néhány 
órát szánt arra, hogy találkozzon azokkal, akiknek szükségük volt a 
tanácsaira. Úgy döntött, Butánba utazik, hogy egy három és fél 
hónapig tartó visszavonuláson vegyen részt a „Tigrisfészek" (Paro 
Takcang) közelében, ami az egyik legszentebb hely, melyet 
Padmaszambhava is megáldott. 

A visszavonulás befejeztével Rinpocse meglátogatta számos, 
visszavonultan gyakorló tanítványát, és a születésen, halálon és fizikai 
megnyilvánulásokon túli, abszolút gururól beszélt nekik. Hamarosan 
újra a betegség jelei mutatkoztak rajta. 1991. szeptember 27-én éjjel 
arra kérte kísérőjét, hogy segítsen neki egyenesen felülni. Hajnalban 
légzése megszűnt, tudata pedig eggyé olvadt a végtelen térrel. 
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