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lVlin<jcn, ami megjc|enik a három világban, a tudatb(ll j(ln. A
múlt és i()v(í buddhái cnné|[<lgr'a tanítanak tuclattól tuclatig
ané]kül, hr-lgy ttirődnónek a mcghatározástlkkal'
_ I)c ha nem határt-lzzák meg, mit értenek tuc]at a|att?
* Tc kércleze|' Az' a ludatod. Iin válaszcllok. Az a fuclatom' Ila
nem lett vo|na tudatom, h<lgvan tudtam vtllna választl|ni? IIa
ncm lett vtl|na tudatocl, h<lgyan tucltál v<rlrra kérciczni? Amit
kórdczcl, az a tudattld. A kezcletek ni'lküli vógtclen ka|pán át,
akármit csiná|sz, akárki vagy, aZ a va|(ltli tudattrd, a valílrli
buddhác]. l]z a tuclat a budclha. Tjzen a tuclattln kívü| stlhasem
fogsz, ta|á|ni másik budc]hát. Fl'en a tudatt;n kívü| a megvilágtl-
stxlás vagy aZ elltlbbanás kercscise lehctetlen. Igazi tcrmészetccl
val<iság,a, az oknólkülisóg az, ami tudat alatt értcnclő. A tucla.
tod az ellobbanás. Lchet, hclgv azt gtlndcrltld, ráta|á|sz a bud-
clhára vagy a mcgvi|ágtlsoclásra va|ahol a h:clattln kívül, tlc
ilyen hcly nem létczik.
F[a mógis megprílbálsz ráta|á|ni a budclhára VaBy a mcgvilágo-
stlclásra, az o|yan, mintha a terc.t akamácl meg,ragaclni. A térnck
\ran ncve/ de nincs formája. F,zért nincs semmi, amit felvehet-
nél, majd ele.jthetni'l. llzért nenl tuclocl megrag,adni scm. Ilzcn a
fudaton kívül stlhasem f<lg,od megtalálni a buclclhát. A budclha
tudatcld szülötte. Miért kercsec1 a tuclattln kívül?
A mú|t és jövő bucldhái csupán crről a ttrclatríl| beszé|nck. A
tuclat a bucldha, a buclclha a tuclat. A tuclattln kít'ü| nincs bucl-
dha, ós a buddhán kívül nincs tuclat. |Ia az'L gtrnclo|<ld, hogy a
huddha a tudatt.tn kívül van' akktlr ho| van? Nincs budclha a
tudaton kívül. Miórt hiszed, htlgv van? Minctaddig ncm órtec1
meg valódi tudatodat, amíg bccsapoc.| mag,acl, amíg élettelcn,
külső formák rabja vagy, amíg ncm vagy szabad. I la nem hi.
szel nekem, becsapod magacl, S L.Z nem fog scgíteni. Ez ncm a
budclha hibája. Az cmberck cnnck el|lcnére bccsapottak. Nin-
cscnek tuclatában annak, htlgv saját tudatuk a buddha. Más-
képpcn nem is keresné'k budclhát a tuclaton kívü|.
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A buctdhák nem nrentik rrreg a buc.lc.|hákat. I Ia tudattld a buc].
dha megkcresésérc irányítocl, SOScm ft.lgtld meglátni a buc].
dhát. Amíg valahtl| másutt kcresecl, Sosem ftl3oc1 bclátni' htlg,y
saját tudatod a budclha. Nc iránvítsc] buddhát egy buddha inlá-
clására. Ne irányítscl a tuclattldaI egy buc]clha scgítsi'gül hívásá-
ra. A buc]cllrák nem rc'citá|nak szútrákat. A butldhák ncm tart-
ják meg a Íclgadalmakat. A budclhák nem törik meg a ftlgada|-
makat' A buc1dhák ncm tartanak meg vag,v ttirnek n.reg, semmit
scm. Abudtlhák ncm csinálnak jót Vag'v r()SSZal..
Ahhoz, hrlgy mcgtaláld a buddhát, nreg ke|| látn<lcl igazi tcr-
mészeteclct.  Aki mcg|átja igazi termész,etét, az buclc{ha. IIa nem
látod igazi természeteclet, akktlr a buc]c]hák segítségül hívása, a
szútrák recitálása, a felajánlások tcvóse, ós a ír.lg3d6lmak nreg-
tartása, minc| hasznavehctctlerrek. A buddhák segítségül hír'á-
sa ió karmát ercclményez', a szútrák recitá|ása j(l emlékezíítehet-
ség,e-t crccirn óny az ; a foga cla lma k m c3 ta rtá sa el íín vt)s ú j ra szü l e-
tést ereclnrónyez, és a {clajánlástlk tcvésc a jtlvó1rcn álclást ere<l.
ményez', c]e nem lcszel buclclha.
I la nem órtcd nrag,aclttil, keresned kcll egv tanítót , aki az élct és
halál titkaiba bcavat. 1Ia tanítticl nenr látja igazi tcrmész,atőL,
ncnr lehet tanító. Móg akktlr scm tucj az Elct c1s I]a|ál K(jrftlr-
gásából kiszabac1ulni, ha a Tizcnkétrószes Kár.ront reritá|ja. E|-
szcnvedi a három vi|ágtlt anó|kül, htlgy 1cnnc renrénye a meg-
sz'abadu |ásra.
I{égen é|t egy J(l Csillag nev(i szer/'ctcs' aki az egést Kántlnt
kópes volt elrecitálni' ám még,scm tucjtltt a Kt)rforgásból kisza-
badulni, me-rt netn |átta igati termószetót. Ha cz t(irtí.nt Jó
Csillaggal, akktlr azok, akik mcrstanában szútrákat vagy sászt-
rákat recitálnak, és azt g,clnclcl|ják I)harmának, btllonc]tlk. [|a-
csak nem látod tuclattlclat, akkrlr a szútrák rccitá|ása haszna-
vchetetlen.
Ahhrlz, htlgy megta|áld a budclhát, meg kel| |átnoc| igazi tcr-
mészctcc1et . Ar' igazi tcrmészct a buclclha. A buclc.|ha, az embcr
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szabad Volt: Szabad a reményektől, szabad a gtlndoktól. Ha
nem láttld igazi természctcdet, és egész álddt nap föl s alá ro-
hangálsz, hogy megtaláld r'alahol, Sosem fogod megtalálni a
buclc{hát. Az igazság az, hogy nincs se'mmi, amit keresni kcl-
lcne. I)e ahhoz, hogy megértsd, szükség,cd van tanítóra, és arra,
hogy ktizdelmes harc során alakítsd önnragad és bölcsessógcd.
Az ó|et és a halál fontosak. Nc szenvedd el azokat hiába! Nincs
előnyöcl abból, hogy becsapod önmagad. Még ha egy hegynyi
ékszcred van, és annyi szo7gácl, alrány homokszemccskc a (lan-
gesz partján, csak akkor látod azokat' amikor szemed nyitva
van. I)e mi van akktlr' amikor szemec] csukva van? Re kel| lát.
nod, hogy mindaz', am1tLátsz', csak álom, ]||úzió.
F{a nem találsz minél hamarabb tanítót, hiábavalóan é|sz. Bud-
dha-terrnészeted van. I)e tanító segítsége né|kül sosem fogsz
tudrri rírla. Egvmillió emberbííl csak egy éri el a megvilágoso-
clást taníI'ti scgítsége nélkül.
Ha a ktjnilményck osszejátszása á|tal va|aki meg,érti, mi a bucl-
dha valóia, annak nem lesz szükségc taníttira' Annak íelóbre-
dettsége bárme|y tanításnál többet ér. Ila mégsem vagy szent,
tanulj keményen, és a tanítások áltai meg fogod órtcni, mi a
buddha valoja.
Aztlk, akik nem értik, és azLhiszlk, hogy tanulás nélkül megért-
hetik, nenr különböznek azoktcil, akik becsapottak, akik nem
tuclják megkülönböztetni a fehéret a feketétől' Az ilyen em-
berek valóiában gya|ázzák a Buddhát és íelforgatják a [)har-
mát, tévesen Lanítiák a Budcl}radharmát. Prédikálnak, mintha
esőt hoztak volna. Ám belőlÜk az örc1ög beszé|, nem a buc]clha.
Tanítójuk az örclögök kiráIya, tanítványaik az ördögök talpnya-
lói' Becsapottak azok, akik ilyen tanítást követnck, s nem tud-
va, akaratlanul elmerülnek az Elet és Halál tengerében. Hogy-
ha nem látiák igazi ternrészetükct, hogyan nevezhetik magukat
buddháknak? Ilazugclk, akik becsapva másokat az ördögök
birodalmába vezetnek. FIogyha nem látják igazi természetüket,
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a Tizenkétrószes Kántlnrtil elííaclott beszóclük az örcl()g()k taní-
tása. Márának s nem a Rrrcttihának sz(jvc.tsóg,csei' Anólkül, htlgv
kópesek |cnnónek mcgkül(inb(iztetnj a |.chóret a |.cketétő|, h<l-
gyan tuclnának az É|ct és t la|á| K(irft l rgásábíl l  k iszabac]u|ni?
Aki meglát ja igaz'i tcrmószetót, az buclclha; aZ ncnl halanclti. |)c
ha m eglelccl bu clc.l ha-tcrmészctccl ct ha l a ncl ti term ószetcc] cn kí-
vü|, hol talá locl? I la lant ló termószctt ink a budclha-termószc-
ttink. Ilzen az igaz'i termószeten kír,üI nincs btrclclha. A buclciha
az, igazi termószetünk. Nincs buc]c]ha az igaz'i tcrmószc.tcn kí-
vül.  Nincs igazi termóSzct a buddhán kír 'ü l .
_Téte|el'zük fel, htlgy ncm láttlm igazi termószctemct, nenl tu-
clom mógis elórni a mcgvilágtlscldásl. buclclhák segítsógtiI hívá-
sa, szútrák recitá|ása, fc la ián|ást lk ter 'ósc, fogacla|mak megtar-
tása, imáclság gvakor|ása, vagy jt i  tettck á ltal?
- Nem, ncm tuclocl.
- Miórt nc-tn7
_ lIa bármit e|órsz, az ícltétclckhcz köt() l . t ,  az karmikus. Az k()-
vctkczménvckkcl jár, A,l' ftlrgatja a Kr)rftlrgás Kcrckót' Mincl-
acldig, amíg szü|etósnek ós ha|á|nak r.agy alár'ctve, ncm frlgtlcl
elórni a nregvilágostlclást. A mcgvilágosrlclás c|óri'se az' igal'i
termószctccl mcglá tása. I I tlgyha rrcm |á ttlcl igazi tcrmóSzetct]ct,
akkor osttlbaság kifejteni az t;k tis oktlzat t"tjrr,énvót. A buc]c]hák
nem gyakoro|nak clstobaság'tlkat' Ruc]c]ha szabac] a karmátril,
szabad az tlk és tlktlzat t()rr.ónvót(jl. Azt mtlnclani, ht-lgv elór va-
lamit, az budclha rágalrrrazása. Mit érhetctt c l? Buc]clhának le-
hetetlen t)sszptlnttlsítania cgv tuclatra, cgy er(íre, egy taPaS7ta-
latra vagy egy nézctre.. Buc|clha ncm egvtl lc la lú. Tuclatának iga-
zi természete alapvetően tlk nclküli, üres, ncm tiszta és ncm
mocskos. Buc]c]ha szabac] a gvakor1ástt.ll és a meg,valtisítástíl|'
Szabacl az' clk és tlkozat t()n,ónvót(íl.
Rucidha nem tartja meg a |tlgaclalmakat. Buclclha ncm tesz jílt
vagy ToSSZat. Ncm tcr,ókcnv ós nem lusta. Rudclha ncm csiná|
scmmit' ncm összptlnttlsítja tuclatát buc]clhára. Ruc1clha ncm
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burldha. Ncm gtlnclolkt lz ik buclc lhákrr i l .  I la ncm látt ld át miríí]
bcszó|ek, S()Sem ftlgtlc1 megórtcni tuclatoclat.
Azr>k, akik nem látják igazi tcrmószctükct, és azt, képzc|ik,
hogy meggtlncltllatIantll gvaktlrtlIhatnak az iclők ftllvamán, ha-
zugtlk és btlltlncitlk. Végtelen térbc zuhannak. ()lyanrlk, mint a
részelgek. Ncm tuclják megkül(inb()ztetni a j(tt a rtlsszt(ll. I la
ilyen gvakorlatrlt száncléktlztll kör,etni, meg kcll |átntld igazi
tclrmószetcclcl', miclíítt ptlnttlt tuclnál tcnni a racjtlnális gtlncltll-
k<xlás vógé're. A megr,ilágtlstlciás elérésc az ig,az; természctecj
meg|átása nólkü1 |ehetct len.
Ilnnck e|lenórc egvc.sek minclcníólc gontlszságtlkat kövctnek cl,
nem|étezíj karmát k(jvctr'e. F|ibásan a1,On a7' állásptlnttln van-
nak, ht. lgv mivel minden ok nó|kü|i ,  czórt nem származik baj a
gtlntlszságtlk clktjr.ctósóbííl. Az ilvcn embcrek a \,ég,telcn sötét-
sóg pt lk lába zuhannak anólkíi l '  ht lgy lenne rcmónyük a meg,-
szabac]ulásra. A bö|csck ncm ktir'cl'nck ilven cszmékct.
- l)e ha minclen mtlzclu|atunk vagv á||apt ltunk, t( irtenjcik bár-
mikt lr; maga a tuclat, miórt ncm látjuk czt a tuc]att l t ,  amikt lr  va-
laki mcghal?
_ A tuclat mindig jelcn|cv(í. Csak nem látt lc l .
_ I la a tuclat minci ig ic lcnlevíí, miért nem |át<lm?
- A]mocltá| nrár va|aha?
_ Természctcsen.
_ Amikt lr  á|mtlc lsz, trz tc vagv?
- [gen, én vagvtlk.
- Arnit csiná|sz és mtlndasz', az' kü|i\nb()zik t(í|ec]?
- Ncm.
* |)e ha aZ ncm kül( inb()zik tíí|cc], akkt lr cZ a tcst a valódi tcs-
tccl. Ez a r'alílcli test a tuclattlcl. Ilz a tuclat, a kezcletck né|küli
vógtc|cn kalpán á1, stlhasem vá|ttlztltt. Stlhascm ke|ctkczett
vagy sz,íjnL mcg, iclcnt meB Val]y tűnt cl, n(ivckeclctt vagv cs(ik-
kent. Nem tiszta r,agv mtrcsktrs, jó l.agv r()SSZ/ mú|t va13y jtivíí.
Nem igaz Vagy hanris' Nem férfi vagv níí' Nem jclcnik mcg,
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mjnL szerzetes vagy világi, mint idős vagy fiatal, mint bölcs

vagy bcllond, mint buddha vagv halandó. Nem t(jrekszik Sem a

me[valósításra, sem a karma elszenvcdésére. Nincs szilárdsá-

8a/ Sem formája' Olyan, mint a tér. Nem tudocl birtokolni sem,

ólveszteni sem. Lendületét hegyek, folyók vagy sziklafa|ak sem

turiják Íe|tartőzIatni. Megál.íithatatlan ereje áthato| az O[

Szkandha Hegyén és átkel aSzamszára Folvóján. Nincs karma,

amely fogva tarthatná ezt a val(;cli testet. I)e cz a tudat össze.

tett és nehéz ái'látni. Ncm olyan, mint az érzéki tuclat. Mjnden-

ki át akaria látni, és aztlk, akik kezüket és lábukat arrnak vilá-

gossága közelében mozgatják, annyian Vannak, ahány hclmok-

J'emecske van a Gangesz partján, de amikor megkérdezed

őket, nem tuc]nak magyarázatot adni. Olyanok, mint a bábuk.

Ezt teszik. Miért nem látják?
A Buddha azt mondta, hogy az embcrek becsapottak. Emiatt'

amikor tesznek valamit, a Végtelen Ujraszületés Folyójába zu.

hannak. Amikclr megpróbálnak kiszabadulni, csak mélyebbre

süllyeclnek . IIa az emberek nem lennének bccsapottak, miért

kóráeznének arról, ami éppen előttuk van? Egyikük sem tudja

mit tesz keze és lába. A Buddha rrem hibázrltt. A becsapottak

nem tudják, kik ők. Budclha és nem más által tudtltt, htlgy nc-

héz va|aminek a mélyére hattllni, látni. Csak a bölcsek ismerik

ezt a tudatot, amit dharma-természetnek, amit megszabadulás-

nak neveznck. Sem az' éleL, Scm a halál nem tu<lja ítlgva tartani

ezt a tuclatot. Semmi nem tudja. Nevezik még Megállíthatatlan

Tathágatának, Me5iftlghatatlannak, Szentnek, I lalhatatlannak,

trtagy stilcsnek. Nevei különböznck, de lénycge ncm. A bud-

dhák is különböznek, de cgyikük sem hagyja el tudatát.

A tuclat képessége határtalan, mcgnvilvánulása kimeríthetet-

len. Szemedclel látod a formákat, füledde| hallod a hang,okat,

orrodda| érzedaz illattlkat, nyclvecldel érzec{ azízekeI, mindcn

mozclulat vag,y ál.lapot a tuclattld. Mindenkor, amit szavakkal

nem tudsz elmt'rnclani, az a tuclatocl.
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A szútra azt mtlnclja: ,, Egy tathágata lilrmái vógtclcnck é.s ilvcn
a tudatossága is.', A íormák kü|önbözőségónek végtelensógc a
tudatnak köszönhető. A dolgok megkülönbcjztetésének képes-
sége, bármilycn legven mclzdulatuk vagy állapotuk, a tuclat t'u-
datossága. |)c a tuc1atnak nincscn formája, ós tudatosságának
nincsen határa. Ezért mtlnciják: ,,F'gy tathágata ftlrmái végtclc-
nek és ilyen a tudattlssága is.,'
A négy elemű érzéki test agg,oclalmat kelt(í. Az' órz'éki tcst szü-
letésnck és halálnak a|ávetctt. l)e a va|ílcli test anélkü| |ótezik'
hogy létezne, mert eg,y tathágata r'altidi teste sohascm válttlzik.
A szútra azt mondja: ,,Az embcreknck mcg kcllcnc órtcniük,
hogy a buddha-termószet minclig is megvt;|t bcnnük.', Kásjapa
csupán igazi természetót órteitc mcg.
Igazi természetünk a tuclat. A tuc]at az' igazi természetünk.
Mindcn buddhának a tuc]ata ós igazi természete ugyanaz. A
múlt és -jtivíí budclhái csupán ezt a tuclatot örtjkítik át, adják áI.
Ezen a tudaton kívü| nincs buc1dha sehtll. |)e a becsapottak
ncm fogják fcl, htlgv a tuc1atuk a buc1clha. Kír'ül keresik. Segít-
ségü| hívják a budclhákat vagy a buc1clhákhtlz imádkoznak, és
móg csodálktlznak: Hol tlan n Buddhn? Ne merülj e| ar.l|lűziók-
ban. Csak értsclmeg a tudatoclat. Tuclattldon kívü| nincs másik
buddha. A szútra azt monclja: ,'Mincien, ami ftlrmát ijlt, il lú-
r'iő.,, Ya|amint: ,,Akárhtll vagy, buddha t)tt \.atl.', A tu<latod a
buddha. Ne iránvítsd a budclhát egy bucldha imádására.
Még akkor is, ha budclha vagy bódhiszattva jelenne meg hirte-
len elíítted, nincs szükség a hódtllatra. .lu<latunk 

tiszta és nincs
ilyen-olyan ftlrma, alnit magába foglalna. Azllk, akiknek íigycl-
mét lekötik a jelenségek, (ird()g()k. ll lkeniIik az' ()svényt. Miért
imáclkoznak a tuclat szü|te jclensógckhez, i||úziőkhoz? Azr.lk,
akik imádktlznak, nem tuclnak, és aztlk, akik tudnak, nem
imádkoznak. Az imáclktlzás általaz' (irclögök igézctóbc kcrülsz.
Azért m{rnd{lm, mcrt íélek, hogv nem v.rgv tuclatában ennek. A
Buddha igazi termószctc mcntcs az i|yen-olyan formátó|. Ló.gy

I
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I
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tudatában ennck, még, akkor is, ha valami sztlkatlan tűnne fcl.
Ne vtlnzódjhozzá és ne féljtőlc, cle ne is kétc|kedj abban, hrlgv
fudattld a|apvetííen tiszta. Htl| lehet helyc ilyen<rlyan ítlrmá-
nak, ielenségnek? Szellemck, dómontlk, illetve isteni lények
megjclenésektlr ne mutass tiszte|etet és fóle|met. Tuclatod alap-
vetően tiszta. Minden jelenség illúzi(l. Ne k(lssé'k le figvclnrc.clet
a ielenségek.
I{a elképzelsz egy buddhát' egy dharmát, c'setlc5i egy b(lclhi-
sz.attvát, és hóclolattal viseltetsz iránta, a halandrik világába
száműződ magadat. lla k(izvetlen tapasztalat után kutatsz, ne
kösse |e figyelmeclet egyetlen je|ensóg sem, ós akktlr kutatásod
el fclgia érni a cólját. Nincsen más tanácsom. A szútra azl mtlncl-
ja: ,,Minden jelcnség j|\úziő,,, Létük ós ftlrmájuk nem állancló.
Mulandóak. Ne ragaszkoclj a jelenségekhcz, és akktlr tudatod
egy lesz a Bucldháéval. A sz(tIra azt mondja: ,,Aki szabad min-
den íormától, jelcnségtőL, az budclha.,'
_ De miért ne imáclkozhatnánk buclclhákh<rz cís bódhiszatt-
r'ákhoz?
- Az örclögök a kinyilatktlztatás erejével bímak' Minclcnféle
látszat-jelenségbcn képcsck bóclhiszattvaként életre kelni. [)e
hibáznak' E3vikük sem bucldha. A buc]clha a saját tuclat<rcl. Imácl
ne Vezessen félre.
ARucldha egy szanszkrit szó, ami tökélelesen megvilágclsoclclt-
tat jelcnt. A t(jkéletesen megvilág,tlsoclott természetecl ki feiczíí-
dése az', hogy válaszcisz, mcgértesz vaIanlit, össz,cvtlntld SZem-
ö|dököcl, pis|tlgsz, keze.dct ós lába<lat mtlzg,attlcl. Ez' az. lgaz,i
természet a tudat. A tudat a buddha. A bucldha al' i\svény. Az
ösvény a zen' IJe a zen nem hagf a nyugtldni a halancl(lkat és a
bölcseket. Igazi természctünk meglátása a zan. I Ia nc-m lát'tld
igazi természetedet, aZ nem ZCn.
Még ha ki is tudocl fejteni aZ ez'ar szútráI vagy sásztrát, dc nem
látod igazi természetedet, tanítástld cgy halandtié, nem cgy
buddháó. Az igazi Út ma1;asztos' Nem |chet kifejteni. Mi hasz-
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na a Szentiratoknak? Hiszen van, aki meglátja igazi termószctét
és rátalál azÚLra, még, akktlr is, ha nem tud tllvasni. Aki meg-
Iátja lgazi természetét, az buddha. Mive.l a bucldha valóia egy-
szerű és tiszta, és minden, amit mclnd a tudata, va|amint lényc
alapvctően tl|yanságon túli, tiszta, ezért nem található meg a
szavakban va3v a Tizenkétrészcs Kántlnban.
AzUt va|íliában tel'jes, töké'letes' Ncm kell tijkó|ctesítcni. Nincs
Ítlrmája, nincs hangja. t)sszetett és nehéz mcg,('rteni. ()lyan,
mint amikor vizcl iszol és tudtxJ, hrlgy az mcleg vagy hideg, c.|e
mégscm tudoc] másclknak elmonclani' Itogy milyen, azt csak
eg,y tathágata tudja, cmberek ós istenek tuclatlantlk maradnak.
A ha|andílk tudattlssága csekélv. Amíg a ie|enségekhez ragasz-
koc1nak, aclclig nem |átják bc, htlgy ttrclatuk tlk né'lkü|i. llag,asz-
kodásuk áltaI elkeni| ik az Utat.
I Ia láttld, hogy minclcn a tudath(t|j()n, nc ragaszktldj. Amint ra-
gaszkoclsz, máris tudat|an vagy. I)e mihelyt mcg|áttxl igazi ter-
mészetedet, a telies Kánon könyvvé'ál| i)ssze. Annak ezer sn3L-
rájaés sászLrá1a csupán a tiszta tudatot fejczi ki. A tapaszta|ás a
lényegbőljön' Mi érte|me a tantételeknck?
A Vógső Igazság túl van a szavak<ln. A tantételek csupán sz,a-
vak. Nem fejezik ki az Utat. AzUtat nem lchet kifeiczni. Asza-
vak csupán ábránc|tlk. Nem kül()nb(jznek az álmaiclban me13,je-
|enő jc|enségektől, a pa|otákt(l| vagy járművektől, az erdei tisz-
tásokt(ll vagy a tómenti házik(lktóI. Ne. ragadtassanak cl az-
ilyen ie|enség,ck. Ezek mind az újraszületés btilcsíji. Légv tuda-
tiíban ennek, amiktrr halálod k()zeledik. Ne ragaszkoclj a jelcn-
ségekhez, és akktlr minden akadályon túl íogsz jutni. Amint
habtlztll, az t)rcl(ig()k igézetébe kenilsz' Va|ócli tested tiszta d's
órzéket|cn. I)e az érzékcsalóclás miatt nem tudsz ríl|a. I]miatt
hiába szenvedecl el a karmát. Ahcrl ijr()möt íalá|sz, <ltt íog,ság
vár rcácl' l)c mihe|vt ráébreclsz valócli testedrc és tuclattldra, a
ragaszkcldás t(ibbé ncm köt lc.
Bárki, aki lemond a megismerhetetlenríí| a fi;l<ii lótért, annak
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számta|an formájáért, az halandíl. Buclc]tra az,aki megtalá|ja a
szabaclsá5iot a jóban ós a rosszban. Ereje, képessége olyan, hog,v
a karma nem tudia fo6iva tarlani. Nem számít, melv karma az:
megváltoztatja. A menny és a ptrkol semmiség neki. ligv halan.
dó tudatossága azonban tompa egy buclclháéhr>z' hasonlítva,
aki áthat mindent, belül es kír'rrl.
[{a nem vagy biztos, ne cselekctli. Amint csc|ckszel' szűlcté.sen
és halálon át vándtlrcllsz,, ós ncm lelsz rnenedéket. A szegénv-
ség és a nehézsóg a hibás gondcllkodásból fakadnak. Ahhoz,
htlgy megértsd ezt a tuclattlt, cselekr,ós nélkül kell cselekedned'
Csak akkor fogsz a tathágata..szemszögóbíjl látni.
|)e amikor elősz()r lépsz' az' ()sr,ényrc, tudatosságod még ncm
összeszedett. Sokfólc furcsasággal ós álomszerű jelenséggel ta-
lálkozt>l. I)c ne kóte|keclj abban, hogv minclezek saját tudattld-
ból jrinnck, és nem máshtlnnan.
I{a, mint egy álomban, mc.glátsz egy napnál világosabb fényL,
kötelékcicl, ragaszkodásaicl hirtelcn eltűnnek majd, és igazi ter-
mészctecl valósága |áthatóvá válik. Ekkor tllyan élményben
lesz rószed, amcly a mcgvilág'osodásnak a|apja. I)e azI csak te
tudocl, másnak ne.m Vagy képes elmonclani.
Mikcizben sétálsz, ál|sz, ü|sz, fekszel egy csendes ligetben, lá-
tod a fényt, hagyd figyelmen kí'uül vajon világos-e vag,y ttlrnpa,
s ne mondcl el másnak, és nc összpontosíts arra. |gazi természe-
ted fénye az.
Miközben sétálsz, á||sz, ü1sz', íekszel egy csendes éjje|en, min.
den úgy ielenik meg,, mint a nappali világclsságban, nc ijcclj
meg. Tur1atod teszi láthatí.lr'á magát.
Miközben álmtxlsz, láttlcl a hcrlclat és a csillagokat fényük telié-
bcn, akkor a tuc]atcld műktjc]ósc a r'ógót jár;a. |)c ne mondd el
senkinck scm. IIa álmaid nem tiszták, mintha s()tétségben sé-
tálnál, az amiatt Van, mcrt tuclatocl a gondokba feleitkezetI,EzI
is csak tc tuckrcl.
l Ia látocl az, igazi tcrmószcteclct, nem kcll szútrákat olvasnocl
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Vagy buddhákat segítsógül hívntld. A műveltség és a tudás
nemcsak hasznavchetetlenek, hanem móg el is homálytlsít|ák
fuclatosságtldat. A tantételck csupán a fuclatra mutatnak rá.
Amint meglátcld tudatcldat, miért szentelsz figyclmct a tanté-
teleknek?
Ahhoz, htlg,y halanclírb(l| buddha lcgyél, \'ég,ct kell vetnccl a
karmának, míír'elnerl kell felébredettsé'gec1ct, és c| kell fogad-
nod mindazt, amiI az' é|et htlz. I{a minc1ig méregbe iössz, el
íogsz ítlrdulrri igazi természetec1től és az Utt(ll. Nincs előnyöd
abból, hogy becsapod magacl. A budclhák szabadcln cse|cksze-
nek életen és halálon át, megjelennek ó's eltűnnek amikor akar-
nak. Nincsenek korláLozva a Karma á|tal, vagv |egyőzetve az
ördögök által.
Amint a halandók meglátják igazi természetűket, minden k(i-
telékük eltűnik. Tudatosságuk nem rejtett. De csak ebben a pil-
lanatbarr tudod meglátni igazi terrnészeteclet' (Jsak cbben a pil.
lanatban. Ila r'a|óban meg akarod talá|ni az' ULaL, ne kiisse Ie
íigvelmedet semmi sem. Amint véget veLsz a karmának és mű-
vcled felébreclettsé'g,c'det, bármely ragaszkrlc1ástlcl, ami mcg-
marac1t, c|tűnik. A tapasztalás természeténél fogva jön. Nem
kell eríífeszítést tennecl. lfc a hitbuzgílk nem órtik, hog,y nli a
Ruddha való|a. Kenrónyen próbálkclznak, s egyrc tár,olabb ke-
nilnek a bcilcs-va|óiuktól. Iigész- áldott nap buddhákat hívnak
segítségü| és szútrákat tl|vasnak. I)e vakok maradnak, nerrr lát-
ják isteni, igazi tcrmószetüket, és nem tudnak a Születésck K(ir-
forgásáb(;l kiszabac]ulni.
Ruddha egy haszonta|an ember. Ncm törckszik iólétre és hír-
névre. Mi a jíl azokban a dtllgclkban, amelvek clmúlnak? Akik
nem látják igazi természettiket és azt hiszik, htlgy a szÍtrák ol-
vasása, a buddhák seg,ítségül hír,ása, a htlsszan tart(l és kemény
tanulás, az éjjel.nappal való gy'akor|ás, a virrasztáS, Vagy a tu-
clás a |)harma, azlk gyalázzák a Dharrnát. A múlt és itivő bud-
dhái csupán az ig,azi természct látásáról beszé|nek. Minclen



gyaktlr lás vóget ér cgvszer. l logyha nem Iátják igazi tcrmé-
szctüket, ós azt á||itják, htlgy elórtók a T(jkéletcs ós Fe|ü|mú|ha-
tatlan Fc|ób recl c'ttsógct, hazu gtlk.
9{kjamuni tíz |egkir,álílbb tanítr'ánva k(jzül Anantla vtl|t a |cg-
e|s(í a tanulásban. l)c a Ruc1clhát ncm ismerte. Minclaz, amit
tett,  csupán tanulás r ' t l l t .  Az arhatt lk ncm ismcrik a Ruclc1hát.
Tudják, hogy sclk gyakorlás kclI a mcgr.a|(lsításhtlz, m('gis az
tlk ós tlktlzat törr,i 'nyónek ftlglvaivá l,á|nak. IIven cgv haIanc]ti
karmája: nincs menckvóse a születéstííl ós a ha1ált( l l .  Aki annak
az cl|cnkczőjéL |eszl, amit szántlókoztltt", az' ezá|Lal gva|áz'r,a a
Rutldhát. (l|cl me3 íít, s nem Ieszel r()sSZ. A szútra azt mtlnclja:
,,Az iccsantikák kóptc|cnck a hitrc, ezért ij|cl mcg (íket, mivcl
azt lk, akik hisznek, c lór ik a buclc lhaságt lt . ' ,
l|tlgyha ncm láttlcl igazi természeteclct, nelm kel|cnc mástlk
jílságát bírá|nrxl. Nincs clőnv(jd abból, htlg,v bccsaptlcl iinma-
gacl. A j(l és a rtlssz kültinbtiznck. Az tlk és tlktlzat tiszta. A
menny és a poktll éppen a szemccl elíítt van. l)e a btlltlncltlk
nem hiszik el, és a vógtelen sötétsóg ptlk|ába ztthannak anólkü|,
htlgy tudnának rílla. Karmájuk nehézségc tartja vissza ííket ab-
ban' htlgy elhi3gyók. ()|vantlk, mint a vaktlk, akik nem hiszik
el, htlgy van vi|ágtlsság. Még ha bcszé|nól nekik rílla, akkclr
sem hinnék el, mcrt r'aktlk. l ltlgvan lcnnének képcsck mcg|át-
ni a htlmályban a világtlsságtlt?
Ugvanez á|| a btlltlnclokra is, akik .lz als(l létbirtlclalmak k(izt,
VagV a szcgényck ós mcgvctcttck kiizt vógzik. Képtc|enck ó|ni
és képtelenek halni .  Szenvcdósük cl lenére azt mtlndják, bt l|-
dt lgt lk, mint az istenek. A haland(lk minc|, még azt lk is,  akik
elííkc|íí származásúnak ta rtjá k ma gu ka t, tu datlantlk. Ka rm áju k
nehózsí.gc miatt kóptc|cnck hinni és képtelcnck clórni a tuclati
szabaclságtlt.
Akik lát'ák tuclatukat, aztlk buc]clhák, aztlknak nem kc|| fcjüket
|cbt lrt l tválniuk. A'u' i lágiak buclr lhák is. l Iogvha ncm látják igazi
lermészetüket, ós |ebtlrtltválják íeiüket, csak hitbuzgílk.
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_ Mivc| a ház'as világiak ncm mtlnclanak |c a ncmisóg gyii-
nv()réről, htlgvan válhatnak bucldhákká?
- Iin csupán az' ip,azi tudat látásár(ll bcszó|ck. Ncm beszólek a
nemiségrííl, mert nem látod igazi természetedet. Amint mcglá-
tocl igazi természe.tedet, beláttld, hogy a nemiség va|ójában
nem a tcstiségből fakacl. FzÍfl a nemisóg, s annak gyönvtire
megszűnik. l la ní'hánv szt lkást lc l  mcgmarad/ nem ártanak ne-
ked, mert igazi tcrmószetccl alapjában vóvc tiszta. A négy cle-
mű órzeki test ellcnérc igazi természctccl alapvetííen tiszta'
Nem mocskos. Va|ódi testccl alapvetíícn tiszLa. Ncm mtrcsktls.
Valóc]i testcd mentes az' érzést(i], az éhségIől vagy a sztlm.iúság-
t(ll, a me|egtíí| r.agy a hic1egtííl, a bctcgsógl"(íl' a szcretcttííl vagy
a ragaszktlclástól, az örömtííl \.aBy a íájclaltlmtól, a j(ltól Vagy a
rtrssztól, az aIacstlnyságtti| Vagy a hrlsszúságtti|, a gycng,eségtííl
va1y az erősségtől. Valtijában nincs scmmi sem. AzérLjelcnnck
meg aZ olyan cltllgok, mint az' óhsóg ó's a sz-tlmjúság, a me|eg é's
a hicleg, a bctcgsó'g,, mcrt ragaszktxJsz' ehhez az érzéki testhez'
Amint meghaladtlcla ragaszktlclást és hagyocl a clo|g,tlkat lenni,
szabad leszel, szabacl al' ó|eLIő| és a ha|ált(l|. Mindcnt áL fr.'gsz'
a|akítani. L)lvan tudati erőkke| ftlgsz bírni, amclvck fcltartóz-
tathatatlanok. Rókóbcn |cszel, akárhtl] r'ag'V. lla kételkeclsz eb-
ben, st;hasem ftlgtld átlátni a létczést. Jobb, ha nem csinálsz
semmit scm. Mert, amint cselekszcl, nem tuclod clkenilni az
élet ós a halá] k(irftlrgását. I)e amint meglátocl igazi termószc-
tedet, budclha leszcl, még akkor is, ha mészárosként dolgozol.
_ |)e az állatok |cölésével a mészáros<lk karmát hclznak lótrc.
Akkclr hogvan válhatnak bu dc]há kká ?
- En csupán az' ig,azi természet |átásárril bcszóIck. Nem beszó-
lck a karma létrchtlzásár(ll ' Tckintct nólkül arra, htrgv mit csi-
nálunk, karmánk ncm iránvíthat bennünket. Ezért a kezdetek
nólküli végtelen kalpán áL, azr-lk, akik nem |áLiák igazi termé-
szc.tüket, a pokolban végzik. Amíg karmát htlznak lí'tre, addig
íolyamattlsan szüle.téscn és haláltln át vánc]tlro|nak. I)e amint

29



megláqák igazi tcrrnószetüket, nem hoznak létre több karmát.
l Ia mégsem láÍ'tlcl igazi terntészctcdct, a buclclhák segítsógül
hívása nem ftlg megszabadítani a karmádtól, attó| Íüggetlenül,
hogy mészáros va3y-e vagv Scm. [)e amint meg,látclcl igazi ter-
mészetcdet, az összes kétségccl eltűnik' Még egy mészárrls kar-
mája sem bír ki)vetkezménnve| olvan cmbcrnól, aki látja igazi
természetét.
Incliában a husztlnhét pátliárka csupán a tudat pecsétjét i)rö-
kítette át, aclta át. Az' egyedü|i tlka annak, htlgv Kínába jöttem
az vo|t, hogy átt;rokítsem, átacljam a nrahájána hirtcierr meg-
világosodásríl| szílló tanítását: Ez n tudnt tt buddln.Iln nem be-
szélek a foga<ialmakról, az imáclságról vagv az aszkctikus gya-
korlatok olyan Ía1tájairó|, mint a vízben és tűzben r.alri elme-
rülés, mint a késekke| tc|i karikában való járás, mint a napi cgy-
szeri étkczéS/ vagy mint a r.irrasztás. Ezek hitbuzg,ó, másrir épí-
tő tanítások. Amint mcgértecl mclzdulataidat, tökóletesc.n meg-
világostlclott termószetedet' a bucldhák tudatával bírsz. A múlt
és jövő buddhái csupán a tudat átörökítéSéríí], átaclásáró| be-
szélrrek. Ncm tanítanak semmi mást. Ha r'alaki megérti ezt a
tanítást, aztnóp, ha írástuc1atlan, akkor is budclha. l la nem 1átod
ttikéletesen megvilágostldott természetedet' stlhasem fogod
mcatalálni a bucldhát, még akkor Sem, ha testeclct parányi ele-
meire cibálod szét.
Abuclclha a valócli tcsted, a r''a|ódi trrdatocl. l]nnek a tudatnak
nitrcs formája, mentes az ok ós tlkclzat törvónvétől. Ennck a tu-
<latnak nincscnek inai, sem csontjai. Olyan, nlint a tér' Nem tu-
clocl birtclkolnj sem. De'cz nem aZ anyagvilágh<>z ragaszktldók
vagy a semmihez ragaszkodcik tuclata. Ennek a tudatnak csak
a tathágaták tuclnak a mélvére hatolni, látni' mások _ a halan-
ciók, a becsapottak _ nem.
I)e ez a tu<]at nem r'alahol a néty elcmű érzéki testen kívű|
van. ]] tuclat nélkü] ncm ttrdnánk ]étezni, mclzogni. A test nem
bír tuclatosságga|, Sem aZ igazi természette|. Olyan, nrint eg,v
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növórry Vagy egy k(í. Akktlr hclgvan iétezik, mtlztlg? A tuclar az,
ami lótczteti, mozgatja.
A beszéd és a mag,ata rLás, .17' ószlele1s és a lb|fogás, minc1 a m()Z-
dulíi tur]at műktjdósci. Az tjsszes mtlzc.lu|at tuclati. A mozclulat,
a rámozdulás a tudat műktidóse. Eltekintl.c a m<lzdulatttil
nincs tucJat, éS eltekintvc a tuclattó| nincs mtlzclu|at. Mógis a
mozdulat nem a tuclat, és a tudat ncm a mozdulat. Mcrt a mtlz-
dulat valíljában tuclat nólküli. A tuc]at valójában mozclultrtlan.
De nincs moz<lulat a tudat nélkt i l ,  és nincs tuclat a mtlzdulat
nélkül' I |a eltekintünk a mtlzclu|attíl| nincs tudat, és lra cltekin-
trlnk a tuc]attíl| nincs mcrzdulat. A mtlzc1u|at, a rámtlzdulás a tu-
c]at működése., és a tudat. műktldésc a mtlzclulat, a rámtlzdulás.
Melgis a tuclatnak nincscnck mclzclulatai' és nincs működése
Sem, mcrt műkiidése lónvcgében clk nélküIi, és az tlknélkiil iség
lénycgóben nrtlzdulatlan. A mozclulal, mint a tudat, lónyege-
bcn mozdulatlan.
A szútrák ezórt tanítják: , ,Anélkü] rnozclul junk, hogy mozclul-
nánk. Anélkül legvünk úttln, hogy úton |cnnónk. Anólkül lás-
sunk, hogy látrránk. Anélkül nevcssünk, htlgy ncr,'ctnónk. Anél-
kül haIljunk, hogy hallanárrk. Anólktil tucljunk, hrlgv tuclnánk.
Anélkül le3yünk btllclclg,trk, htlgv bolclrlg<;k lcnnénk. Anélkül
mc.njünk, htlgv mennónk. Ané|kül álljunk, hogv állnánk. ', Va.
lamint a szútra azt is mtlncl ia: , ,  | latt l l i  a szavak mélvórc. l  latol j
a gtlndo|at mélyérc.,' Valtiiában a látás, a hallás, és a tudás ttiké-
letesen |'iszta. Düht;cl, tir<imijcl l.agv [ájcla!mad egv bábuó. Ke-
reshetccl, de sosem ítlgtlcl megtalálni a bábut.
A szútrák szerint a g()n()sz tcttek bajja| járnak, és a ió tcttck
á]dást hoznak. A ctüh()s emberek a pokcllban vógzik' a lrtllcltlg
embcrek a mennybc jutnak. [)e amint mc3látod, htlgt,a e.|üh ós
a bo|dogság va|íljukban tlk n(llkü|iek, üresek, ós me.ghalaclocl
azokat, szabad leszcl a karmác]tól. Ha nenl láttlci igazi tcrmé-
szetedet, a szúLra iclózetek nenr scgítenek.
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