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fordítása
1. A MAHA-PRAJNA-PARAMITA-HRIDAYA

Ez a Sutra a Nagy Prajna Paramita Sutra része,
és a többi rész közül a legrövidebb. A mahayana
-rendek tagjainak napi olvasmányait képezi. Külön
böző időközökben fordították le sanskritból kínai
ra, így Kumarajiva (400 A.D.), Hiuen-tsang (649
A.D.) Sh-hu (980 A.D.), Pragna (785-810). Angol
nyelvre először sanskritból és kínaiból Max Müller
fordította le (The Sacred Books of the East, Vol.
XLIX), majd prof. dr. D.T.Suzuki fordítása követ
kezett (Manual of Zen Buddhism, Eastern Buddhist
Society, 1935). Ez utóbbi kiadó-fordítója Dwight
Goddard (A Buddhist Bible.) Német nyelven az
"Origó" Verlag kiadásában jelent meg (Zürich,
.
1956), dr. Raoul von Muralt fordításában. A magyar
fordítás ez utóbbi fölhasználásával készült.
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2. A GYÉMÁNT SUTRA

E Sutra sanskrit címe: Vajracchedika-Sutra.
A Nagy Prajna-Paramita-Sutra 9. része és szerzője
ismeretlen. Az időszámításunk szerinti első század
ban íródott és több ízben fordították le úgy tibeti,
mint kínai nyelvre. Jelen fordítás alapját Kimarajiva
(sanskritról kínaira) fordítása képzei, (384-417)
A.D.), amelyet bhikkhu Wai-tao és Dwight Goddard
( A Buddhist Bible) ültettek át angolra 1935--ben.
A német változat az "Origo" Verlag (Zürich) kiadásá
ban jelent meg 1956-ban dr.Raoul von Muralt fordí
tásában. A magyar fordítás ez utóbbi fölhasználásá
val készült.
A Sutra témája: Minden dolgok, jelenségek subjek
tív, nem-valóságos természetüek és csupán önön szel
lemünk manifesztációi; hogy még a Dharma legmaga
sabbrendü fogalma éppen úgy, mint a Tathagata "szel
lemszülött ürességek".
Max Müller így ír erről: - "A csalóka jelensé
gekkel szemben létezik a valóságos Szellemi Lényeg;
a szellemi jelenségek alapját egy változatlan ősalap képezi."
·
A fent körvonalazott téma alapján e Sutra a Hat
Paramita gyakorlati megvalósitására oktat.

M A H A - P R A J N A
P A R A M I T A - H R I D A Y A
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Igy hallottam:
- Egykor a Magasztos a legmagasabbrangu Boddhi
sattvák és nagyszámú bhikkhu társaságában időzott
Rajagrihában a Keselyühegyen. A Magasztos félre
vonultan a Samadhi állapotába merülve ült és a
Szent Avalokiteshvarna a mélységes Prajna-Paramita
felől elmélkedett.
·
·
A tiszteletre méltó Sariputra a Samadhiba merült
Magasztos által befolyásoltatva, a következő kér
déssel fordult a Szent Avalokiteshvarna Bodhisatt
vához:
- "Ha egy ifjú vagy egy leány a mélységes Prajna
~Paramitat szeretnék tanúlmányozni, miképpen· kezd
jenek hozzá?"
A Szent Avalokiteshvara imigyen válaszolt a tisz
teletreméltó Sáriputrának:
- "Ha egy ifjú vagy egy leány a mélységes Prajna
~Paramit~t szeretnék tanulmányozni, úgy mindenek
előtt meg kell magukat szabadítaniuk a személyes-én
fogalmától. Gondolkozzanak eképpen: Személyiség?
Mi a személyiség? A személyiség eme öt megragadó
részből áll: forma, érzékelés, tudomásul-véteJ.,
alakzat, tudat, amelyek természetük tekintetében
mind "üresek",
Az alak üresség, az üresség nem különbözik az
2laktól, valamint az alak sem különbözik az üres
ségtől, valóban az üresség alak.
És tovább: az érzékelés üresség, az üresség nem
különbözik az érzékeléstől, valamint az érzékelés
sem különbözik az ürességtől, valóban az üresség
érzékelés.
.
És tovább: a tudomásul-vétPl üresség, az üres
ség nem különbözik a tudomásul-vételtől, valamint
a tudomásul-vétel sem különbözik az ürességtől,
valóban az üresség tudomásul-vétel.
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És tovább: a forma-alkotás üresség, az üresség
nem különbözik a forma-alkotástól, valamint a for
ma-alkotás sem különbözik az ürességtől, valóban
az üresség forma-alkotás.
És tövább: a tudat üresség, az üresség nem kü
lönbözik a tudattól, valamint a tudat sem különbö
zik az ürességtől, valóban az üresség tudat.
Mivel mi~rlen dolgok, Sariputra az üresség ter
mészetével biróak, nincsen sem kezdetük sem végük.
Nem hibásak és nem hibátlanok, nem tökéletesek
és nem tökéletlenek.
Az ürességben nincsen forma, sem érzékelés, sem
tudomásul-vétel, sem alak, sem tudat.
Ott nincsen szem, nincsen fül, nincsen orr,
nincsen nyelv, nincsen tapintás, nincsen szellem.
Ott nem lehetséges a látás, a hallás, a szaglás,
az ízlelés, a tapintás, a gondolkodási folyamat;
ott nincsen tárgy, sem tudás, sem nem-tudás.
Ott nem lehetséges a tárgyak elpusztítása, a
tudás megszünése, sem a nem-tudás megszüntetése.
Ott nem létezik a Néhy Nemes Igazság: nincs
szenvedés, nem létezik a szenvedés oka, a szenvedés
megszünése, sem a szenvedés megszünéséhez vezető
ösvény nem létezik.
Ott nincsen enyészet,-nincsen halál és pusztulás,
dP nem létezik az enyészet és a halál fogalma sem.
'Ott nem létezik a Nirvana tudása, nem létezik a
Nirvana elérése, nem létezik a Nirvana el-nem-érése.
Miért nem létezik a Nirvana el-nem-érése?
Mivel a Nirvana nem "tári;• i" birodalom.
Ha a személyiség lelkisége valami maradandó vol
na, úgy a Nirvanat nem érhetné el. Csak mivel a
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személyiség mulandó elemek összetétele, érhető el
a Nirvana.
Mindaddig amíg az ember a legmagasabbrendU, tö
kéletes bölcsesség kutatója, a tudat birodalmában
időzik.
Ha viszont a Nirvanat kivánja megvalósitani,
úgy a tudat fölé kell emelkedjék.
A legmagasabbrendU Samadhi állapotában, ha át
lépte a tudat határát, ha túljutott a megkUlönböz
tetésen és bölcsességen, ha túljutott a változások
és félelmek hatókörén; úgy már élvezője a Nirváná
nak.
Mindezek tökéletes fölismerése és tUrelmes el
fogadása maga a legmagasabbrendU, tökéletes böl
csesség, maga a_ Prajna~Paramita.
A múlt a jelen és a jövendő Buddhái, midőn el
érték a legmagasabbrendU Samadhi állapotát, miköz
ben megvilágosodnak, a_ Prajna~Paramitát valósítják
meg.
Ezért, ó Sáriputra kell mindenkinek a Prajna
-Paramita önmegvalósitására törekednie, mert ez a
Transzcendens Igazság, a Felülmulhatatlan Igazság,
ama Igazság, amely minden szenvedésnek véget vet,
ama Igazság, amely mindenkor helytá~ló.
Ö Prajna-Paramita!
6 transzcendens Igazság!
ó Igazság, amely a lét és a halál viharos óceá~
ját áthidalod, hogy minden kereső által juthasson
a megvilágosodás tulsó partjára.
Figyelmezz a Mantrára, a Nagy, a Titokzatos
Mantrára:
- OM GATE, GATE,_ PARAGA TE,_ PARASAMGA TE, }.";Ui:i:H,

SVAHA!
"Ó Megvilágosodás, amely ment, ment, ált::ilment
~ másik partra, teljesen általment a másik partra,
údvözlégy!"
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Igy hallottam:
Egy~or ~ Buddha a Shravasti királyságban, Jata
van~ ~ig:teben, amelyet Anathapindika ajándékozott
a koz~ssegnek, tartózkodott és körülötte qyülek zett ossze ezerkétszázötven szerzetes.
e
Midő~ a reggeli étkezés ideje közeledett a
Budd~a es tanítványai fölöltötték köntöseik;t ,
a~a~izsnásszilkéikkel kezeikben elindultak Sh es _
b. __ ~tárosába, hogy ajtóról ajtóra járva alamiz~~~~s
gyuJ senek.
A Jetavana-ligetbe való visszatérésük ut' . mét levetették köntöseiket, megmosták lábai~~tis
magukhoz vették az eleséget lerakta'k alam·
!
"lké"k t
'
1zsnas-sz1
le és elhelyezkedtek a Magasztos lábainál.
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A tiszteletre méltó Subhuti a gyülekezet közepé
ből fölemelkedett, lemeztelenítette jobb vállát,
meghajtotta jobb térdét, két tenyerét összetette és
miközben a Buddha felé meghajtotta magát, így szólott:
- "Tathagata, minden világok által tisztelt,
szeretett tanítónk!
Hallgasd meg kérésünket és közöld vélünk magasz
tos tanításaidat".
A Buddha így válaszolt:
- "Igy legyen, fordulok tehát minden Bodhisattva-Mahasattvához és közlöm vélük legjobb tanításaimat."
Subhuti így folytatta:
- "Te minden világok által tisztelt! Mi valameny
nyien igen elégedettek vagyunk, hogy áldásos taní
tásaidat meghallgatjuk. Közöld vélünk azt, hogy mi-·
képpen nyilatkozzunk, ha jámbor férfiak és asszo
nyok hozzánk fordulnak és azt kérdik tőlünk, hogy.
mitévők legyenek ha a legmagasabbrendü és tökéletes
megvilágosodást (Anuttara-samyak-sambodhi) elérhes
sék? Mit mondjunk ezeknek? Hogyan nyugtassák el
nyugtalan szellemüket és hogyan csöndesitsék le csapongó gondolataikat?
A Buddha így válaszolt:
- "Legyen Subhuti! Válaszolni fogok kérdéseidre
és a közösség megérti majd a közölteket. Ha jó és
jámbor férfiak és asszonyok keresnek fel titeket,
.hogy megtudják milyen módon igyekezzenek, hogy a
legmagasabbrendü, tökéletes bölcsességet elérhes
sék, úgy nincs egyéb tennivalójuk, mint arra figyelmezni, amit én mondani fogok.
Ha ezt teszik, úgy hamarosan képesek lesznek ar
ra, hogy megkülönböztető gondolataikat és mohó vá-

1-2
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kgyaikat megzabolázzák és aa· k eru··1 ni fog nc x.ik a t··
életes szellemi béke megvalósítása."
o-

AZ ADOMÁNY TÖKÉLETESSÉGE
( Dana Paramita)
- A Buddha ezután íly szavakkal fordult a közös
séghez:
- "Mindenki a világon, a legmagasabb rangú Bodhi
sattva-Mahasattvaktól kezdődően, kövesse azt amit
most néktek tanitani fogok, mert ez a tan mindenek
nek szabadulást biztosít, akár tojásból vagy anya
ölből született légyen, vagy akár izzadmány szülöt
te, legyen alakkal biró vagy alaktalan, legyen a
gondolkodás képességével biró, vagy a gondolkodás
szükségszerüségét túlhaladott, olyan aki túljutott
a gondolkodás minden birodalmain, én ime elvezetem
őt a tökéletes Nirvanahoz.
Bárha számtalan, határtalan azoknak száma, azon
élőlények tömege, akik szabadulásra várnak, mégis
a valóságban nincsenek m~gszabadítandó ~ények.
És miért Subhuti? Ha a Bodhisattva-Mahasattvák
szellemében olyan önkényes gondolatok, mint: egy
személyes-én létezése, mások személyisége, vagy
személyiség, amely megosztott számtalan élő és ha
ladó lények között, vagy személyiség, amely egyes~
tett egy örökké létező universalis-személyiséggel,
- léteznek, úgy azok érdemtelenek volnának arra,
hogy Bodhisattva-Mahasattváknak nevezzék őket.
- Mielőtt a Bodhisattva-Mahasattvák másokkal
közlik a Dharmát, előbb maguknak kell megszabadul
niok minden mohó gondolattól, amelyet zavaró for
mák, kellemes hangok és érintések, illatok, tapin
tások és csábító go'ndolatok hivnak életre.
A felebaráti szeretet gyakorlása közben nemen
gedhetik meg, hogy valamely eltéritő körülmény be-

- · -- ~ -

.
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folyásolja őket.
És miért nem? Ha ugyanis a részvét gyakorlása
közben nem befolyásolhatják magukat, úgy fölülmul
hatatlan és megfoghatatlan áldás és érdem birtoká
ba jutnak.
Mit gondolsz Subhuti? Lehetséges volna-e a kele
ti égbolt tereit megmérni?"
- "Nem Uram, lehetetlen a keleti égbolt tereinek
megmérése."
~ ~Lehetséges-e Subhuti, az északi, déli és nyu
gat7 egbolt tereit felbecsülni, vagy egy más részét
a mindenségnek a fenti és a lenti irányban?"
- "Nem lehetséges, minden világok által tisztelt."
.
- "Éppen így lehetetlen Subhuti, ama áldást és
érdemet fölmérni, amelyet egy Bodhisattva-Mahasattva
leara~hat akkor ha ~inden befolyástól mentesen gya
korolJa a felebaráti cselekedeteket. Ezt az igazsá
got kell mindenek előtt magatokévá tennetek."

15

A Buddha így folytatta:
- "Mit gondolsz Subhuti, ha egy tanítvány kin
cseket (aranyat, ezüstöt, lapislazulit, krisztályt,
achátot, vörös gyöngyöket és karneolt) ajándékozna
el, annyit amennyi elegendő volna a háromezer vi
lág megtöltéséhez, vajjon ezáltal jelentős áldás
és érdem birtokába jutna?"
- "Igen uram, biztos ezáltal nagy érdemeket sze
,rezhetne. 11
- Amennyiben Subhuti, egy ilyen áldás vagy érdem
valamelyes valósággal bíró volna, ha más is volna
mint puszta elnevezés, úgy a Tathagata e szavakat
"áldás és érdem" nem használta volna!"

17
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- "Hogyan vélekedsz Subhuti, számosak-e azon
atomok, amelyekből a világ áll?"
- "Igen Uram, valóban igen számosak."
- "Subhut i , a Tathagata azt állítja, hogy ezek
az atomok a valóságban nem azok, amiknek neveztet
nek, azokat csupán "atomok" névvel ruházzák föl.
Továbbá azt tanítja a Tathagata, hogy a világ nem
egy valóságos világ, az csupán "világnak" nevezte
tik.

"Subhut
ha egy JO és jámbor férfiú vagy egy
asszony a felbaráti szeretet szellemében életét oly
so~ emberöltőn keresztOl, mint amennyi homokszem
található a háromezer világban, föláldozta volna
és egy másik tanítvány ezzel szemben ezen tanítá
soknak csak egy rövid szakaszát tanúlmányozta vol
na és utasításait követné, azt másoknak megmagya
rázná, úgy ez utóbbi érdeme az előbbinek sokszoro
sa volna".
í

,
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- "Hogyan vélekedsz Subhuti ha valaki ahá
;zer ~ilágmindensé~et a hétfajta kinccsel tölt~~~eg, ugy ezáltal birtokába jutna a Nagy Áldá
k
és Nagy Érdemnek?"
sna
, - "Valóban Uram, mivel amit Urunk az 'Áldá ,
er~em' _szóval jelSlt az nem vonatkozik valame~yes
obJektiv értékre és mennyiségre, ő mindezt csu án
relatív értelemben gondolta."
P
A Buddha így folytatta:
- "Ha valaki ezzel szemben eme tanításnak cr- pán ~égy sorát tanulmányozza, azt megérti és mások
~~k ~s megmagyarázza, úgy ez utóbbi érdeme az előb
:n: so~sz~rsa volna. És miért? Mivel e tan segít~eae~el ertek 71 a Buddhák az Anuttára-samjaksamo hit és !anaik eme íráson alapszanak. De amenn iben Subhut~ én ezekről a Buddhákról és Dharmákrói
szóltam, vissza kell vonjam szavaimat mivel n
léteznek sem Buddhák sem Dharmák."
'
em
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- Buddha imigyen folytatta:
- "Ha egy Bodhisattva-Mahasattva az Anuttara-samjaksambodhi elérésére törekszik, úgy föl kell
adjon minden ragaszkodást, amely összeköt az ér
zéki jelenségek megkülönböztetéseivel és föl kell
keltse magában a Hasonlíthatatlan Megvilágosodás
eszméjét; szellemét távol kell tartsa az olyan fo
galom alkotásoktól, amelyeket a jelenségek-világa
teremt, mint a hang, az illet, az ízlelés, a ta
píntás, mint valamennyi megkülönböztetés, amely
ezeken nyugszik.
A szellemet nyugtalanítják ezen érzéki fogalmak
megkülönböztetései és az ezekből következő új fo
galmak és ha a szellem nyugtalan úgy téves képze
tek rabja lesz, mint amilyen a személyiség és an
nak kapcsolata más személyiségekhez.
Ez okból figyelmeztette a Tathagata a Bodhi
sattva-Mahasattvákat mindenkor arra, hogy a rész
vét gyakorlása közben ne engedj~k m?gu~at befolyá
soltatni a jelenségek önkényes fogalmaitól amilyen
a látás, hallás, stb.
A szellemet szabaddá kell tenni minden felkelő
gondolattól. Ha a szellem valamitől függő úgy nél
külözi a támasztékot. Ez oktból tanította a Buddha,
hogy egy Bodhisattva szelleme ne tekintse alapul
a jelenségeket, ha részvétet kíván gyakorolni.
Amennyiben Subhuti a Bodhisattvák más lények
üdve érdekében irgalmat gyakorqlnak, úgy azt ezen
a módon tegyék.
Amint azt a Tathagata magyarázta: hogy a jellem
ző nem jellemző, éppen úgy azt is tanítja, hogy a
lények a valóságban nem élőlények.
Nem kevésbé Subbhuti, a Tathagata minden taní
tásai igazak, alapvetőek és változatlanok, azok
nem túlzottak, nem gőgből fakadóak és nem üresek.
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Az igazság, amit a Tathagata közöl nem nevezhe
tő sem realisnak sem nem-realisnak.

Subhuti, ha egy Bodhisattva irgalmat gyakorol
egy olyan szellemmel, ;mély forma-fogalmakhoz ra
gaszkodik, úgy sötétségben tapogatodzó emberhez
hasonlítható; vis7ont egy Bodhisattva aki irgal
mat gyakorol egy olyan szellemmel, amely ment a
forma-fogalmak kötöttségeitől, olyan emberhez ha
sonlatos, aki nyitott szemekkel fényes reggelen
mindeneket tisztán lát.
Subhuti, ha az eljövendő időkben jámbor férfi
ak és asszonyok alkalmat nyernek arra, hogy ezen
írást elolvassák, tanulmányozzák és magyarázzák,
ezeket a Tathagata a Buddha-szeme segítségével
látni fogja és ezek közül mindegyik megszámlálha
tatlan és megmérhetetlen érdem gyümölcsének birto
kosa lészen."
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AZ ODAADÓ JÓSÁG TÖKÉLETESSÉGE
( Sila Paramita)

- "Subhuti, ha egy tanítvány indíttatva érzi ma
gát arra hogy anyagi javakat adományozzon feleba
ráti sze;etetből, habár az Odaadó Jóság S~la_ Para
mitáját gyakorolná is, amiért is em~é~ez~ie k~ll
arra, hogy nem tehető önkényes megku~on~o:tete~ a
tulajdon személyiségek és mások szemelyisege_ko
zött és ezekből nem csupán az ált~l _gyakorolJa ~
felebaráti szeretetet, hogy anyagi Javakat adoma
nyozzon, de ajándékozza ~gy~ttal ~-j~ság és az
együttérzés odaadó jóságat is. A Josag gyakor~ása
következtében egy tanítvány hamarosan elérheti az
Anuttára-samyak-sambodhit.
- "Viszont Subhuti, ami a jóságra vonat~ozik,
amit említettem, úgy a Tathagata n~m az·~ érti, hogy
a tanítvány az adományok ajándékozasa kozbe~, szel
lemében felszállni engedjen gondolato~at ,a JOság
ról mivel a jóság csupán egy elnevezes es ezért
'
indíték
nélkül kell fa k a d.Jon. 1I

--
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- "Subhuti, ha valaki oly tömegü alamizsnát osz
tana is ki mint amilyen hatalmas a Sumeru-hegy,
vagy amilyen nagy a tömege a háromezer világminden
ségnek, úgy érdeme kevesebb volna olyan valaki ér
deménél, aki a Tökéletes Transzcendentális Bölcses
ségnek akár csak négy sorát tanúlmányozta, azt em
lékezetében tartja és másoknak is megmagyarázza.
Eme utóbbi érdeme annyival volna nagyobb az előbbi
érdemnél, hogy összehasonlítást a kettő között nem
is lehetne tenni."
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- "Ne gondold Subhuti, hogy a Tathagata azt
gondolja magában: minden lényt nekem kell megválta
nom. Ne türj meg szívedben ilyen gondolatokat.
És·miért nem?
Mivel a valóságban nincsenek lények akiket a
Tathagatának kellene megváltania. Ha volnának olyan
lények, akiket a Tathagatának kellene megváltania,
úgy a Tathagata szellemében olyan önkényes gondola
tokat ápolna, mint: tulajdon személyiség, más sze
mélyiségek, élőlények és egy elkülönült én (uni
verzalis-én).
Subhuti, még hogyha a Tathagata önmagáról szól
is, úgy ez esetben sem ápol ilyen önkényes gondo
latokat. Csak földi, emberi lények gondolnak egy
bizonyos személyiségre, mint tulajdon birtokukra.
Subhuti, még az a kifejezés is "földi-lény",
amint azt a Tathagata használja, nem jelenti azt,
hogy ilyenek léteznek, mivel ez nem más mint pusz
ta elnevezés."
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- "Subhuti, ha egy tanítvány a hétféle kincs
oly tömegét is ajándékozná el, amely elég volna
ahhoz, hogy olya sok világot töltsön meg mint
amennyi homokszem a Gangesben van, míg egy má;ik
t~ní~v~n~ fö~isme~né azt, hogy a dolgok lényegét
nelkulozoek es ezaltal elérné a tökéletes személy
telen odaadást, úgy eme önzetlen tanítványnak több
érdeme volna, mint amannak, aki csupán jótékonysá
got gyakorolt.
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AZ ALÁZAT ÉS TÜRELEM TÖKÉLETESSÉGE
(Kshanti_ Paramita)

!
1

És miért?
Mivel a Bodhisattva-Mahasattvák érdemeiket nem
tekintik önön tulajdonuknak."

j

Subhuti ezek után a következő kérdéssel fordult
a Magasztoshoz:
- "Mit jelentenek e szavak: .a Bodhisattva
Mahasattvák érdemeiket nem tekintik saját tulajdo
nuknak?"
A Magasztos így válaszolt:
- "A Bodhisattvák akik érdemeket szereznek nem
bilincseltetnek le a jutalom vágyától. Ebből követ
kezik, hogy érdemeiket nem tekintik tulajdonaiknak
hanem a lények tulajdonának."
'
1[

1

1

_,

---

- "Mit gondolsz Subhuti, feltéve, honv egy ta
nítvány elérte a Sotapanna (a folyamba belépett)
fokozatot, tehetne ez egy olyan önkényes kijelen
tést, mint 'én beléptem a folyamatba'?
Subhuti így válaszolt: "Nem Uram."És miért?
'A folyamatba belépni' nem más mint puszta megje
lölés. Egy olyan tanítványt aki a formára, hangra,
szagra, ízlelésre és tapintásra már nem figyelmez,
neveztetik a 'folyamba belépettnek'."
- "Hogyan vélekedsz Subhuti, feltéve, hogy egy
tanítvány elérte a Sakadagami (egyszer visszatérő)
fokozatot, tehetne ez egy olyan önkényes kijelen
tést, mint 'én elértem a Sakadaqami _ f~kqzatot' ?"
- "Nem Uram, - és miért? - ;-Egyszer visszatérő'
puszta megjelölés. Nem létezik a létbe való belé
pés, sem onnan való kilépés. A tanítvány aki ezt
fölismerte neveztetik 'egyszer visszatérőnek'."
- "Mit gondolsz Subhuti, feltéve, hogy egy ta
nítvány elérte az Anagami (nem-visszatérő) fokoza
tot, tehetne ez egy olyan önkényes kijelentést,
mint 'én elértem az Anagami fokozatot'?"
- "Nem Uram, mivel az Anagami fokozat azt jelen
ti, hogy ö nem fog visszatérni, de szigorúan véve
egy olyan lény, aki e fokot elérte soha nem kérked
het ezzel, és éppen ez okból neveztetik An,Jami
nak."
- "Mit gondolsz Subhuti, feltéve, hogy egy ta
nítvány elérte az Arhat (szent) fokozatot, felme
rülhetne egy ilyen lény szellemében az az önkényes
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megállapitás, hogy 'én Arhat vagyok'?"
- "Nem Uram, mivel a valóságban nem létezik
olyasmi, mint szentség. Ha egy tanítvány a megvi
lágosodásnak egy ilyen fokát elérve olyan önkényes
megállapítást tenne: én Arhat vagyok, úgy ezt kö
vetően az is föl~3rülne benne, hogy van saját sze
mélyiség, vannak más személyiségek, lények és uni
verzális-én. Ó Uram1 te azt mondottad, hogy én át
éltem a 'Nem-megállapítás' Samadhiját és ezzel el
értem azt ami emberileg elérhető, Arhat vagyok ta
hát. Ha szellememben viszont felkelni engedném azt
a gondolatot - Arhat vagyok, ment minden vágyako
zástól - úgy az én Uram nem jelenthetné ki, hogy
Subhuti a béke és a csönd élvezője. A valóságban
nékem íly elképzeléseim nem voltak és ezért az én
Uram elmondhatja: Subhuti a béke és a csönd élve
zője."
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"Hogyan félekedel SubhÜti, am kor a Tathagata
egy korábbi létformájában Dipankara Buddhával volt
együtt, részesült-e akkor egy bizonyos különleges
tanításban, vagy eltért-e a Jó Törvény követésekor
valamilyen fokozatot, amelynek következtében később
Buddha lett?"
- "Nem Uram, amikor a Tathagata a Dipankara
Buddha tanítványa volt nem részesült egy bizonyos
különleges tanításban és a Jó Törvény követésekor
nem ért el valamilyen fokozatot. 11
- "Mit gondolsz SubhÜti, megszépítik-e a Bodhi
sattva-Mahasattvák ama Buddha-birodalmakat, ame
lyekbe betérnek?"
- "Nem "Uram, mivel a 'Buddha-birodalmak megszé
pítése' kifejezést önmagában ellentmondás; ha úgy
is a Buddha-birodalmak bárminő módon is megszépít
hetőek volnának, úgy nem volnának Buddha-birodal
maknak nevezhetőek. Ez okból a 'Buddha-birodalmak
megszépítése' kifejezés nem más mint puszta megje
lölés.
- A Bodhisattva-Mahasattvák tiszta és világos
szellemet kell kifejlesszenek, amely független for
máktól, hangoktól, illatoktól, ízektől, tapintás
tál és bármi más tulajdonságtól. Szellemi képessé
güket természetes módon kell használniok és mente
sek kell maradjanak minden előítélettől."
- "SubhÜti, feltéve, hogy egy ember oly hatal
mas testtel birna mint a Sumeru-hegy; mit gondolsz
joggal volna e test "naqynak " nsvezhet.ő?"
- "Valóban Uram, mert amit Urunk az 'emberi
test nagysága' kifejezés alatt ért, azt nem korlá
tozza semmiféle önkényes fogalom és így joggal ne
vezhető 'nagynak'"·
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11

SubhÜti, a Tathagata azt is tanítja, hogy a
Türelem Tökéletessége nem jelenti a Türelem Töké
letességét, mivel ez csupán puszta megjelölés.
És miért van ez így? Midőn egy korábbi látformám
ban Kalinga herceg az eleven húst szabdaltatta le
tagjaimról, még akkor is mentes maradtam ily gondo
latoktól, mint: személyiségem, mások személyisége,
lények és univerzális-én. Mert ha lettek volny íly
önkényes gondolataim, midőn e szenvedéseken át kel
lett mennem, úgy óhatatlanul a türelmetlenség és a
gyülölködés rabjává váltam volna.
Ezenkivül SubhÜti, jól emlékszem, hogy ötszáz
utolsó létformámban aszkéta voltam aki a türelmet
gyakorolta; e korszakokon keresztül is mentes vol
tam az önkényes megkülönböztetésektől személyisé
gemre vonatkozóan."
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- "És ezen kivül SubhÜti, vannak a tanítványok
között olyanok akiknek. Karmája még nem jutott nyug
vópontra, akik emiatt előző létformáik során elkö
vetett hibákat kell jóvá tegyék, alacsonyabb sorban
kell szenvedjenek. Ha ezek eme írást komolyan és
bizakodóan tanúlmányozzák, a tanításait követik és
emiatt az emberektől megvetést kapnak, úgy Karmájuk
azonnal beérik és egyik pillanatról a másikra el
érhetik az Anuttara-samyak-sambodhit.
- SubhÜti én jól emlékszem a mérhetetlen mesz
sziségben ny~gvó múltra, Dipankara Buddha korára.
84.000 milliárdnyi és sok milliónyi Buddha léte
zett és én mindezeknek áldoztam és szolgáltam a
nélkül, hogy egyetlen hibát is követtem_v~lna el.
Ha viszont valaki képes arra, hogy eme irast ta
núlmányozza, emlékezetében megtartsa és má~oknak_
is megmagyarázza, úgy az áldás amely e tevekenyseg
révén fakad nagyban felül fogja múlni ama áldást
amelyet én ama sok Buddhák szolgálatában szereztem;
nem teszi ki a száz adrészét., nem az .ezredrész ét ,
kevesebb mint egy milliárdhoz, sőt megszámlálhata~
lan milliárdokhoz."
- "SubhÜti, ellentétben azzal amit néked mondot
tam tudni illik a fölmérhetetlen áldással kapcso
latban, amelyet komoly tanítvány szerezhet aki ~me
írást tanulmányozza, tanait követi és azok szerint
él ebben az utolsó korszakban, azt is közölnöm kell
véled, hogy valószinüleg lesznek ol~ tanítványok is
akik eme tanítás hallattára szellemukben megzava
rodnak és hinni nem képesek.
'
- SubhÜti, emlékezzél arra, hogy é~pen miként
eme írás tartalma fölülmúlja az emberi gondolkodást,
úgy tanúlmányozásának hatása, az abból fakadó érdem
is fölmérhetetlen és kimeríthetetlen.
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AZ ERŐ TÖKÉLETESSÉGE
(Viriy~_ P~ramit~)

- "Mit gondolsz SubhÜti, ha oly sok Ganges
forrás léteznék mint amilyen sok homokszem van a
Gangesban, nagy volna-e a források száma?"
- "Igen Uram. "
- "Feltéve SubhÜti, hogy e sok forrás léteznék,
míly hatalmas volna e forrásokban lévő homokszemek
száma! Ha egy j6 és jámbor férfiú vagy asszony a
hétféle drágaság oly tömegét ajándékozná el mint
eme homqkszemek, az ebből származó érdem nagy vol
na-e?"
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- "És tovább SubhÜti, ha egy tanítvány eme írás
egyetlen szakaszát bárhol is tanítaná, úgy ez a
hely szent volna, ezt a helyet em~ere~, istenek és
szellemek oly tiszteletben tartanak mintha szent
séges pagoda volna! És milyen szent volna e hely
akkor ha egy tanítvány~ tanítások egészét tanul
mányozná és követné!
- Biztositalak SubhÜti, hogy egy ilyen tanítvány
elérné az Anuttara-samyak-sambodhit és ama hely
ahol eme írást tiszteletben tartanák oltár volna,
amely a Buddha vagy tanítványai részére ~melte
tett."

- "Nagy volna Uram."
- "Ha egy másik tanítvány viszont eme írás egyetlen szakaszát a tanulmányozás után követné és mások
nak is megmagyarázná, úgy az ebből fakadó érdem sok
kal nagyobb volna."

0
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- "Ha egy jó és jámbor tanítvány SubhÜti, egy
férfiú vagy egy asszony az irgalom gyakorlása köz
ben törekvésében kész volna életét reggel, délben
és este föláldozni, vagy akár oly sok alkalommal,
mint ahány homokszem a Gangesben létezik mérhetet
len időkön át, -érdeme vajon nagy volna?
- "Valóban nagy volna Uram."
- "Feltéve SubhÜti, hogy egy másik tanítvány
teljes odaadással tanulmányozná ezt az írást és
követné tanításait, az ő. érdeme sokkal nagyobb vol
na. És ha ismét egy másik tanítvány eme írás tanul
mányozásán és a tanítások követésén kívül azt má
soknak is megmagyarázná, leírná és terjesztené, úgy
ez utóbbi érdeme még nagyobb volna.
- Más szavakkal SubhÜti, ez az írás erényt és
erőt rejt magában; oly erényt és erőt amely fölmér
hetetlen, határtalan és kimondhatatlan. A Tathagata
ezt az írást csak oly tanítványoknak szánja akik
komolyan és kitartással törekszenek az Anuttara
samyak-sambodhi teljes megvalósítására, akik a rész
vét Bodhisattva fokát elérik, akik a Mahayana fiai.
- Amennyiben a tanítványok képesek lesznek ezt
az írást szorgalommal és odaadással tanulmányozni
és tanításait követni, azt másoknak megmagyarázni
és széles körben terjeszteni, úgy a Tathagata fel
fogja ismerni és segíteni fogja őket; határtalan
érdemeket fognak ezek szerezni maguknak, mérhetet
len és fölfoghatatlan érdemet.
- Az ily tanítványok az odaadó részvét terhét
együtt viselik a Tathagatával és ezek jutalma lesz
az Anuttara-samyak-sambodhi.

- És miért SubhÜti? Mivel az olyanok akik viga~z
talást találnpk a határolt tanításokban, akik a·
személyiség, énség, a lény és egy elkülönült szemé
lyiség (univerzális-én) fogalmait fönntartják. al
kalmatlanok eme írás tanúlmányozására, a tanítások
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követésére, a tan előadására és magyarázására.
- SubhÜti, ahol ez az írás föllelhető ott iste
nek, emberek és szellemek tiszteletUket fogják
nyilvánítani, mert udjad, hogy az a hely szent,
mint egy templom; e helyet mindenki tisztelettel
jes meghajlás kíséretében kerülje meg, díszítse
virággal és égessen ott tömjént. "
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AZ ELMÉLYEDÉS TÖKÉLETESSÉGE
(Dhyana Paramita)

- Subhuti íly szavakkal fordult a Magasztoshoz:
- "Feltéve Uram, hogy egy jó és jámbor tanítvány,
férfiú vagy asszony a tökéletes megvilágosodáshoz
szeretne eljutni, míly módon csöndesitse el szelle
mét, hogy uralkodjék szállongó gondolatain és ho
gyan csititsa el mohó vágyait?"
- "Subhuti, minden jó és jámbor tanítvány aki
szellemét az Anuttara-samyak-sambodhi elérésére
összpontositja, csupán egyetlen gondolatra figyel
mezzen, növetesen erre: Ha ezt a legmagasabbrendü,
tökéletes bölcsességet elértem, úgy azon fogok
igyekezni, hogy minden lényt elvezessek a Nirvana
örök békéjéhez. Ha ez a fogadalom őszinte, úgy a
lények mintha már meg is volnának szabadítva.
És tovább Subhuti: ha a teljes igazság megvalósit
tatott, úgy fölismerné azt, hogy soha egyetlen
lény sem szabadíttatott meg.
- És miért Subhuti? Amennyiben a Bodhisattva
Mahasattvák szellemükben olyan önkéntes fogalma
kat ápoltak volna, mint önön személyiség, más sze
mélyiségek, lények és univerzális-én, úgy nem vol
nának Bodhisattva-Mahasattváknak nevezhetőek.
- És mit jelent ez SubhÜti? Azt jelenti, hogy
nincsenek megszabaditandó lények, hogy nincsen sa
ját személyiség amely gyakorolhatná az Anuttara
-samyak-sambodhi elérését.
- Mit gondolsz SubhÜti? midőn a Tathagata együtt
időzött Dipankara Buddhával, föl engedett-e magában
kelni bármily önkényes gondolatot a Dharmára vonat-.
koz6an, amely az Anuttara-samyak-sambodhi in:Juitiv

35
elérését számára biztositotta volna?"
- "Nem Uram, ha helyesn értelmezem, úgy nem lé
tezett semmilyen formula, amelynek segitségével a
Tathagata az összehasonlithatatlan Megvilágosodást
elérhette."
- "Igazad van SubhÜti ( A valóságban nem_létezik
ilyen mormula, amelynek segitségével a Tathagata az
összehasonlithat8tlan Megvilágosodás tökéletességét
elérte. Ha lett volna ilyen formula SubhÜti, Dipan
kara Buddha nem jósolhatta volna meg reám vonatko
zóan: -" Az eljövendő időkben egy Shakyamuni nevü
Buddha fog megjelenni. "
- És miért SubhÜti? Ez annyit jelent, hogy amit
én elértem az nem valami határolt és önkényes, ami
Anuttara-samyak-sambo-dhinak nevezhető, hanem
Buddhaság, amelynek lényege azonos mindenek lénye
gével és amely univerzális, fölfoghatatlan és ki
merithetetlen.
- Feltéve·Subhuti, hogy volna egy olyan tanít
vány aki azt mondaná, hogy a Tathagatának 'birtoká~
ban van egy olyan formula, amelynek segítségével
elérhető az összehasonlithatatlan Megvilágosodás,
úgy én azt mondom néked SubhÜti, hogy ilyen formula
nem létezik, nincs olyasmi, aminek segitségével a
Buddha a célját elérte.
- Subhuti, a Buddhaság, amelyet a Tathaga el
ért mindkettő: azonos az Anuttara-samyak-sambodhival és nem azonos azzal.
,
- Mindez csak módot ad arra, hogy kifejezhessük
gondolatainkat: hogy minden dolgok jelenségei u~yan
azon "olyanságból" származóak mint a Buddhaság es az
Anuttara-samyak-sambodhi; hogy az sem nem reális,
se nem irreális, hanem minden jelenségekkel együtt
az ürességben és a csöndben létezik, fölfoghatatla
nul és fölmérhetetlenül.

''
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- Ezért mondom néked Subhuti, hogy a Dharma
soha nem lelhető fel a jelenségek önkényes fogal
maiban, bármily univerzális volna is a fogalom.
Ez okból neveztetik Dharmának és ezért nincsen
semmi más ami a Dharmához fogható volna.
- Vedd úgy SubhÜti, mintha az emberi test nagy
ságáról beszélnénk, mit értenél ez alatt?
- "Azt érteném, hogy a Buddha nem az emberi
test jelenségvoltának önkényes fogalmát érti, ha
nem hogy szavainak képletes értelme van. Nem '~agy
testről" van tulajdonképpen szó, mivel ez csupán
egy puszta elnevezés."
- "Ez ugyanaz SubhÜti, mint amikor a Bodhisattva-Mahasattvák így beszélnek:"Meg akarunk szabadítani minden lényt". Ha eközben önkényes fogalomalko
tások rabjai, ha szellemükben számos lény fogalma
kap helyet, ha szellemükben számos lény fogalma kap
helyet, úgy nem méltóak arra, hogy Bodhisattva

-Mahasattváknak neveztessenek.
- És miért Subhuti? Az igazi ok amiért a Boddhisattva-Mahasattva nevet megérdemlik éppen az, hogy
az ilyen önkényes fogalomalkotásoktól mentesek.
A Tathagata tana ment minden ilyen önkényes foga
lomtól, mint: személyiség, mások személyiségs, lé
nyek és univerzális-én."
- Ha egy Bodhisattva így beszélne: 'Dísze leszek
a Buddhabirodalomnak', úgy méltatlan volna, hogy
Bodhisattva-Mahasattvá~nak neveztessék.
- És miért? Mert a Tathagata nyomatékosan fi
gyelmeztetett arra, hogy amennyiben egy Bodhisattva
ilyen kifejezéseket használ úgy szellemében nem
ápolhat önkényes, jelenségekkel összekötött gondo
latokat; az ilyen kifejezések nem mások mint puszta
elnevezések.

- SubhÜti, csak azok érdemlik meg a Bodhisattva-Mahasattva nevet, akiknek fölfogóképessége elég
mély ahhoz, hogy megérthessék a Tathagata kétsze
res-éntelenségének tanát? akik behatolnak a dolgok
és az élőlények létébe és akik ennek jelentőségét
tisztán fölismerik. 11
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- "Hogyan vélekedel Subhuti, birtokolja-e a
Tathagata az emberi szemet?
"Igen Uram így van."
"Birtokolja a Tathagata a mennyei szemet?"
"Igen Uram így van, különben nem volna Buddha."
"Birtokolja-e a bölcsesség-szemét?
"Igen Uram, birtokolja. 11
"Birtokolja-e a Tathagata a transzcendentális
bölcsesség szemét?"
- "Igen Uram, birtokolja."
- "Birtokolja-e a Tathagata a mindentudás Buddha-szemét?
- "Igen Uram, birtokolja. " ·
- "Birtokolja-e a Tathagata a mindentudás Buddha-szemét?"
- "Igen Uram, birtokolja."
- "Mit gondolsz Subhuti, amikor a Ganges homokszemeiröl.szólottam, valóban homokszemekre gondol
tam?"
- "Nem Uram, te csupán ezt a nevet használtad."
- "Amennyiben olyan sok Ganges-fÓrrás léteznék,
mint amennyi homokszem a Gangesban van és ha annyi
Buddha-birdalom léteznék, mint amennyi ezeknek a.
homokszemeknek száma, számos Buddha-birodalom lé
teznék?"
- "Igen Uram számos."
1

1

- "Halljad Subhuti, ebben a számtalan Buddha-birodalomban mindenféle fajta lény lakozik akiknek
különböző mentalitásuk és különbözőek a fogalmaik;
ezeket mind ismeri a Tathagata, de szellemében
egyikre vonatkoz óan sem kél önkényes fogalor.,alkotás;
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csupán fölmerültek tudatában.
Ezen számtalan fogalom-halmazoknak, amelyek el
képzelhetetlen idők óta léteznek, am~ly~k_a_Jelen
ben léteznek és amelyek a soha nem vegzodo JOVen
dőben is létezni fognak, egyike sem ragadható meg."
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- Amennyiben Subhuti, egy jó és jámbor tanít
vány, férfiú vagy asszony a háromezer hatalmas
v ilágrendsze.rt megragadná, azokat finam porrá
örölné és a port az ürbe szerteszórná, vajjon
bírna-e szétszort por valamilyen fajta individu
ális egzisztenciával?"
- "Igen Uram! Mint finom, mindenüvé szétszórt
por bírna egy ralativ egzisztenciával, de olyan
értelemben mint ahogyan a Buddha szavait értel
mezte, nem bírna semmiféle egzisztenciával - a
szavaknak ugyanis csak képletes értelmük van.
Ellenkező esetben a szavak az anyag létének hitét
föltételeznék, egy független létet, egy önmagában
fönnálló létezést, ami viszont nem áll. És távo
labbról, ó Uram, ha a Tathagata a háromezer ha
talmas világmindenségről beszél, úgy ez csupán
egy bizonyos kifejezésmód, és semmi más. És miért?
Amennyiben a háromezer hatalmas világmindenség a
valóságban létezné, úgy realitásuk csak kozmikus
egységben állna, Akár finom por, vagy hatalmas
világmindenség, mit jelenthet ez? Csupán a kozmi
kus egység legmagasabbrendü eszenciája tekinteté
ben hivatkozhat arra a Tathagata joggal."
- "Bárha Subhuti, az emberi lények mir.denkor
önkényes fogalmakat és nézeteket vallottak az
anyagra és a nagy univerzumokra von~tkozóan, mégis
e fogalmak nem bírnak valóságos alappal - nem má
SJk mint a halandó illuziói. Még ha 'kozmikus egy
ségről' beszélünk is az végeredményben valami
'fölmérhetetlen.'
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"Amennyiben Subhuti, valamelyik tanítvány
azt állapíthatná meg, hogy a Tathagata tanításai
során mindenkor tulajdon személyiségére, mások
személyiségére, lényekre és univerzális-énre utal,
az ilyen tanítvány vajjon megértette-e tanításaim
lényegét?"
- "Nem Uram, az ilyen tanítvány a Tsthagata ta
nainak lényegét nem értette meg, mivel a Magasztos
megmagyarázta, hogy a tulajdon személyiség, a má- .
sok személyisége, lények és univerzális és fogalmai
nem foghatók föl mint valóságosak - ezek a kifeje
zések nem mások, mint elnevezések. Csupán ilyen
értelemben használhatóak: ideák, határolt igazsá
gok és dharmák nem bírnak több realitással, akár
az anyag és a jelenségek. Amennyiben Subhuti, a
tanítványok az Anuttára-samjak-sambodhi elérése
céljából megkezdik gyakorlataikat, úgy föl kell is
merjék, el ekll fogadják és tudniok kell, hogy a
dolgok és a dharmák nem valóságosak és ezért szel
lemükben nem szabad megtürniök az önkényes fögal
makat.ir·
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- "Amennyiben Subhuti, egy tanítvány számtalan
világokat töltene meg a hétféle drágasággal és
azokat alamizsnaként kiosztaná és ezzel szemben
egy másik tanítvány, férfiú vagy asszony a megvi
lágosodás elérésének igyekezetében komolyan és
odaadóan tanulmányozná eme írásnak csupán egyetlen
szakaszát, azt magáévá tenné és másoknak is meg
magyarázná, úgy ezen utóbbi tanítvány érdeme je
lentősen nagyobb volna.
- Hogyan lehetséges Subhuti eme írást másokkal
megértetni anélkül, hogy közben önkényes fogalma
kat ápolnánk dolgokról, jelenségekről és dharmák
ról? Ez csak abban esetben lehetséges, ha közben
a szellem az "olyanság", a Tathagataság tökéletes
nyugalmi állapotban időzik. És miért? Mivel minden
önkényes fogalom az anyagra, jelenségekre és az
okozó faktorokra vonatkozóan, minden idea és mind
az ami ezekkel kapcsolatban van nem más mint fan
tom, buborék, álom, árnyék, olyan mint a muló har
mat vagy a nyári felhő villáma. Minden komoly ta
nítvány tekintsen ezért ilyen módon a szellem te
vékenységére és jelenségeire és időzzön odaadóan
szelleme üres, nyugalmi állapotában."

A BÖLCSESSÉG TÖKÉLETESSÉGE
(Prajna Paramita)

- "Hogyan vélekedsz Subhuti, elért-e valami
olyasmit a Tathagata ami Anuttara-samjak-sarnbodhi
nak volna nevezhező? Megvalósította-e Tathagata a
tökéletes, hasonlíthatatlan Megvilágosoddást?
Tanított-e valaha is ilyesmit?"

.1
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- Subhuti így válaszolt: Ha helyesen értelmez
tem a Tathagata szavait úgy nem létezik olyasmi,
mint Anuttara-samjak-sambodhi és a Tathagata sem
taníthat valamiféle Dharmát. És miért? Az igazsá
got nem lehet megfomulázni, tökéletes és hasonlít
hatatlan Megvilágosodásnak nevezni: azon dolgok,
amelyeket a Tathagata tanit a végeredményben való
ságos természetük~L te~intvz fölfoghatatlanok és
fölmérhetetlenek; nem mondhatjuk, hogy vannak és.
nem mondhatjuk azt sem, hogy nincsenek; nem jelen
ségek és nem nem-jelenségek. Mit jelent ez? Ez azt
jelenti, hogy a Buddhák és a Bodhisattvák nem va
lamilyen merev tan segítségével érték el a Megvi
lágosodást, hanem egy intuitív folyamat révén,
amely spontán és természetes út. Ez a kimondhatat
lan princípium a bölcsek különböző módszereinek
alapja."
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- "Mit gondolsz Subhuti, viseli-e a Tathagata
a nagy emberek harminckét ismertető-jE:lét?"
- "Igen Uram, a Tathagata e jelekből ismerhető
fö l ,

- "Mit gondolsz Subhuti, fölismerhető-e a Tat
hagata anyagi ismertető-jelek révén?"

fi

- "Ha ez így volna Subhuti, úgy a Chakravartin,
a Világ Királya is a Tathagatak közé számítható
volna, hiszen ő is viseli a testi tökéletesség
harminckét ismertető-jelét."
- Ezek hallatára Subhuti így válaszolt: "Ha jól
értettem a szavaidat ó Uram, a Tathagatát nem csu
pán a fizikai tökéletesség harminckét ismertető
-jele jellemzi."
- A Buddha így válaszolt:
"Aki az alakban.keres,
aki a hangokban keres,
téves ösvényen jár az;
az ilyen a Tathagatát föl nem
ismerheti."

- "Nem Uram, a Tathagata anyagi ismertető-jelek
révén nem ismerhető föl. És miért? Mivel a Tatha
gata azt mondotta, hogy az anyagi ismertető-jelek
a valóságban nem anyagi ismertető-jelek. Fizikai
megjelenésének jelensége nem azonos azzal ami a
Tathagata a valóságban."
- "Igazad van Subhuti, ahol anyagi ismertető-jelek vannak ott tévedés is van. Aki fölismeri
azt, hogy az anyagi ismertető jelek a valóságban
nem ismerhtető-jelek az fölismeri a Tathagatát.
A fizikai megjelenés jelensége csupán illuzió.
Csak ha a tanítvány ezt fölismerte akkor lelheti
föl a valóságos Tathagatát."
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- "Mit gondolsz Subhuti, föl foghatja-e valaki
a Tathagata személyiségét és a fizikai tökéletes
ség harminckét ismertető-jelét?"
- "Nem Uram, a Tathagata eme harminckét ismer
tető-jel révén nem fogható föl, nem ismerhető meg.
És miért? A Tathagata a harminckét ismertető-jel
ről kijelentette, hogy azok nem ismertető-jelek,
és ezekből csupán megjelölésképpen neveztetnek
harminckét ismertető-jelnek."
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"Amennyiben Subhuti, egy tanítvány azt monda
ná, hogy a Tathagata most jő vagy távozik,_leül
vagy lefekszik, úgy nem értette meg azt amit most
tanítok.
És miért? Mivel az a szó, hogy Tathagata annyit
jelent, mint 'aki úgy jött és úgy távozott'; a va
lóságos Tathagata azonban sohasem jő valahonnan és
soha nem távozik valahová. A Tathagata kifejezés
tehát csupán elnevezés."
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- "Subhuti, mit gondolsz fölismerhető-e a
Tathagata valamilyen testi vagy szellemi ismerte
tő-jel révén?
- "Nem Uram, ez nem lehetséges. És miért? Mivel
a formák jelenségei nem elégségesek ahhoz, hogy a
Buddhaságot kifejezzék. Közönséges kifejezés vagy
útmutatás lehet csupán minden, ami a kifejezhetet
lenre vonatkozik."
- "Mit gondolsz Subhuti, fölismerhető-e a Tatha
gata valamely transzcendentális átváltozás révén?"
- "Nem Uram, a Tathagata valamely transzcenden
tális átváltozás révén nem ismerhető fel. És miért?
Mivel az amit a Tathagata a 'transzcendentális át
változás' kifejezéssel jelöl, nem más, mint szük
ség-kifejezés. Még a legmagasabbrendü Bodhisattva
-Mahasattvák is képtelen arra, hogy akár intuitív
módon is megvalósítsák azt ami teljességgel föl
mérhetetlen."
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- "Ne hidd Subhuti, hogy a Tathagata a tökéle
tes Megvilágosodást a Harminckét fizikai ismertető
jel, a fizikai tökéletesség révén érte el. Ennek
elérését a Tathagata nem amannak révén valósította
meg. Másrészről Subhuti, ha'oly gondolat merülne
föl benned, hogy valaki akiben a tökéletes Megvilá
gosodás dereng, hogy minden jelenség és fogalom
elvetendő - nem szabad így gondolkodnod. És miért?
Mivel egy tanítvány a tökéletes Megvilágosodás el
érésére irányuló igyekezet közben nem támaszthat
olyan önkényes gondolatokat, mint a fogalmak meg
ragadása vagy elvetése."
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Ezután így figyelmeztette a Buddha Subhutit:
- "Ne gondold Subhuti, hogy a Tathagata szelle
mében mérlegel: a Dharma kihirdetése céljából ta
nítási módszert kell alapitanom. Soha nem szabad
íly méltatlan gondolatokat táplálnod. És miért?
Mivel ha egy tanítvány ilyen gondolatot táplálna
úgy nem csupán a Tathagata tanításait értette
félre, hanem azt rágalmazná is. Ezen felül amit
az imént 'tanítási módszerként' említettem értel
metlen dolog, mivel az igazság nem téphető izek
re, de egy bizonyos tanítási módszer keretei kö
zött össze nem rakható. A szavakat csak mint szük
ségmegoldást alkalmazhatjuk."
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Ezután Subhuti ily szavakkal fordult a Magasz
toshoz:
- "Ó Uram! Midőn elérted az Anuttara-samjak-sambodhit érezted-e szellemedben azt, hogy nem
értél el semmit?"

- "Igy van Subhuti; az Anuttara-samjak-sambodhi
elérésekor nem támadt szellemedben önkényes foga
lom a Dharmával kapcsolatban, még a legcsekélyebb
formában sem. Még az Anuttara-samjak-sambodhi ki
fejezés sem más mint puszta lenevezés.11

Ezek hallattára a tiszteletre méltó Subhuti
íly szavakkal fordult a Magasztoshoz: - "Ó Uram,
ha az eljövendő időkben a véletlen folytán lények
e tanításról hallanak, vajjon szellemükben föl
ébred-e a bizalom és a hit?"
- "A Buddha így válaszolt: - Miért van Subhuti,
hogy bensődben még mindig önkényes fogalmak kelnek
életre? Azok, akikről szólasz, sem lényeknek sem
nem-lényeknek nem nevezhetőek. És miért? Mivel a
lények, ama élőlények Subhuti nem azok, csupán
'élő-lényeknek' neveztetnek."

----------------------~--
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Subhuti a Buddhához fordult:

- És tovább Subhuti, amit én az Anuttara- samjak-sambodhival elértem az nem más, mint amit mások is
elértek. Ez valami ami nem tekinthető sem magasztos
nak, sem alacsonyrendünek, ez valami teljesen füg
g~tlen va~amely meghatározható vagy önkényes fogalom
mint tulaJdon személyiség, mások személyiségei lények vagy univerzális-én."
'

,,1

- "Ha az eljövendő időkben egy tanítvány a tan
ról hallani fog, vagy csupán egy részét - egyetlen
mondatát - ismeri meg, vajjon szellemében fjkél-e
a hit?"
- "Ne kételkedj él ebben Subhuti. Még a legtávo
labbi jövendőben is, a Tathagata Nirvanaba térése
után ötszáz esztendővel is les:nek olyanok akik a
kegyes cselekedetek gyakorlása közben eme írás ré
szeihez vagy mondataihoz fogják magukat tartani és
szellemüket e tanokat fogják befolyásolni. Tudnod
kell azonban azt is, hogy az ilyen tanítványok már
régmúlt időkben elplántálták a jó gyökereit, nem
csupán egy, kettő vagy öt, de számtalan Buddhák
idejében, úgy, hogy amikor eme írás részeit vagy
mondatait tanulmányozzák szellemikben azonnal föl
ébred a bizalom."
- "Subhuti, a Tathagata jól tudja, hogy ama lé
nyek akik eme írás részeit, vagy mondatait meghall
gatják, ahhoz bizalmat éreznek, mérhetetlen áldás
és érdemek birtokába jutnak. Hogy honnan tudom ezt?
Mivel ezek a lények olyan önkényes fogalmakat, mint
tulajdon személyiség, mások személyisége, lények
és univerzális-én, már minden bizonnyal nem táplál
nak. Ha ez nem így volna, úgy szellemükben mulha
tatlanul föltámadna azok iránt a ragaszkodás és
ebben az esetben képtelenek volnának arra, hogy
kegyes cselekedeteket vigyenek végbe, vagy előírá
sokat tartsanak be."
- "Továbbá ezen lények azért is mentesek kell
legyenek olyan önkényes fogalmaktól, mint tulajdon
szenélyiség, mások személyisége, lények és univer
zális-én, mivel ha ez nem így volna, úgy szellemük
múlhatatlanul odakapcsolódhatnék az ilyen relativ
ideákhoz.
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- Továbbá ezek a lények mentesek kell legyenek
olyan önkényes fogalmaktól mint nem-létezés a tulaj
don személyiségnek, mások személyiségének, lények
nek és univerzális-énnek. Ha ez nem így volna úgy
szellemünk mulhatatlanul odakapcsolódnék az ilyen
ideákhoz. Ez okból minden tanítvány, aki az Anuttara
-samjak-sambodhi után áhítozik ne csupán azokat a
fogalmakat vesse el amelyek a tulajdon személyisé
gére, mások személyiségére, lényekre és univerzális
-énre vonatkoznak, de legyen mentes minden olyan
fogalomtól és ideától is amely az elsoroltak nem
-létezésére vonatkozik.
- "Miközben a Tathagata tanítása közben állandóan
alkalmazza a fentiekre vonatkozó fogalmakat, a ta
nítványok tartsák eszükben ezeknek nem-valóságos
voltát. Arra is emlékezzenek, hogy a Tathagata e
fogalmakat az alkalmazásuk során mindenkor csónakhoz
hasonlította amely azt a célt szolgálta, hogy se
gítségével a folyó tulsó partja elérhető legyen.
Mivel a csónak egy folyón való átjutása után további
hasznot nem nyujthat, így mellőzhető. Igy ama önké
nyes fogalmak, amelyek a dolgokra és a dolgok felől
támadnak bennünket föl kell adassanak, ha a Metvilá
gosodás eléretett. És hasonlóképpen föl kell adnunk
minden olyan fogalmat is amely a nem-valóságos és
nem-Létez dolgokra vonatkozik. "
ő

- Subhuti miközben figyelmesen hallgatta a
Buddha szavait, fölismerte a tanítások lényegét
és fölfogta, hogy ez az út vezet a Megvilágosodás
hoz. Könnyekig meghatva így szállott:
- Ö Uram, soha ezelőtt nem értettem meg így a
tanítást! Fölnyitottad szemeimet és értem a transz
cendentális bölcsességet."
- Ö Uram, amit a jelenségek valóságos értelme
felől tanultunk azt nem bír önkényes és határolt
jelentőséggel és az alapvető igazság ideáját immár
megértjük. Ez a tan, mint mondottad, olyan, mint
egy csónak, amely azt a célt szolgálja, hogy a fo
lyó tulsó partját elérhessük. Az alapvető igazság
eme ideáját valójában nem egy bizonyos idea, ezért
mondja a Tathagata: Az alapvető igazság ideája
nem mást mint elnevezés.
- "Szentséges Urunk! Mivel szerencsém van ezt a
tant hallani, nem esik nehezemre szellememet arra
összpontosítani és és tisztán érteni annak jelentő
ségeit; szellememben felébred a teljes odaadás.
.
Ha az eljövendő időkben, - öt évszázad elteltével lesz néhány ember aki hajlandó arra, hogy szellemét
e tanokra összpontositsa és ezzel a Megvilágosodást
megvalósítsa, hogy tiszta képet alkosson magának és
tiszta hitet támasszon önmagában, úgy ezek ~z embe
rek nagy és kiváló tanítványok lesznek. És amennyi
ben ily tanítványok lesznek, ennek oka az, hogy a
kérdéses személy mentes az ilyen fogalom-alkotás
tól, mint tulajdon személyiség, ,mások személyisége,
lények és univerzális-én. És miért van ez így?
Mivel egy önkényes fogalomalkotás esetében, mint
amilyen a tulajdon személyiség, a kérdéses tanít
vány, olyan valamihez ragaszkodna, ami a valóságban
nem is létezik. Ez vonatkozik minden önkényes foga
lomra, mint amilyenek a ~ások személyisége, a lé
nyek és az univerzális-én. Ezek mint nem-valóságos
értékek. Ha egy tanítványnak sikerül földadni minden
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fogalmat, amely a jelenségekre vonatkozik és a
jelenségekről kél benne, úgy azon pillanatban ma
ga is Buddha."
A ~iddhának igen tetszett ez a válasz és így
szólt:
- "Valóban így igaz minden Subhuti. Ha egy ta
nítvány ezt a tanítást hallja és az se meg nem
lepi se meg nem zavarja, úgy tudjad, hogy méltó
arra, hogy csodálatra méltó tanítványnak tekintes
sék."
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Subhuti ily szavakkal fordult a Magasztoshoz:
- "Mi legyen eme írás címe, mily címen tisztel
jük, tanítsuk és értsük?"
A BuJdha így felelt: - Ez az írás viselje a
Vajrachchedika-Prajna-Paramita címet. E cím alatt
tiszteljék, tanítsák és vizsgálják. Mit jelent e
név? Azt jelenti, hogy ha egy Buddha a Prajna
-Paramitát megnevezte, ÚQY nem táplált szellemé
ben egy bizonyos és önkényes fogalmat, e nevet
adva. Ez a tanítás oly kemény és éles miként a
gyémánt, amely elvág minden önkényes fogalmat és
amely a tulsó partra elvezet. Miként vélekedsz
Subhuti, vajjon adott-e a Tathagata eme írásban
egy bizonyos tanítást?"
- "Nem Uram, a Tathagata eme írásban nem közölt
velünk egy bizonyos tanítást. 11
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, - A Buddha szavainak h 11 t ,
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