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Így hallottam. Egyszer a Magasztos Szávatthí
mellett, a Dzséta ligetben, Anáthapindika kertjében időzött.
Akkor Dzsánusszóni pap a Magasztoshoz járult, és kölcsönösen üdvözölték egymást. Amikor befejezték az udvarias és barátságos beszélgetést, leült féloldalt és így szólt:
– Gótama mester, amikor a Gótama mester
iránti bizalomtól indíttatva jobb családok tagjai otthonukból az otthontalanságba távoznak,
Gótama mester a vezetőjük, segítőjük és útbaigazítójuk? Követik ezek az emberek Gótama
mester példáját?
– Bizony, így van ez, pap, bizony, így van ez.
Amikor jobb családok tagjai, az irántam érzett
bizalomból, otthonukból az otthontalanságba tá-

voznak, én vagyok a vezetőjük, segítőjük és útbaigazítójuk. Ezek az emberek követik a példámat.
– De Gótama mester, nehéz elviselni a távoli lakhelyeket az őserdő sűrűjében, nehéz vis�szavonultan élni, nehéz az egyedüllétben örömet
találni. Azt gondolná az ember, az őserdőben a
szerzetes elkerülhetetlenül elveszti ép eszét, ha
nem rendelkezik összeszedettséggel.
– Bizony, így van ez, pap, bizony, így van ez.
Nehéz elviselni a távoli lakhelyeket az őserdő
sűrűjében, nehéz visszavonultan élni, nehéz az
egyedüllétben örömet találni. Azt gondolná az
ember, az őserdőben a szerzetes elkerülhetetlenül elveszti ép eszét, ha nem rendelkezik összeszedettséggel.
Megvilágosodásom előtt, amikor még csak meg
nem világosodott bódhiszatta voltam, magam is
úgy véltem, nehéz elviselni a távoli lakhelyeket
az őserdő sűrűjében, nehéz visszavonultan élni,
nehéz az egyedüllétben örömet találni. Azt gondolná az ember, az őserdőben a szerzetes elkerülhetetlenül elveszti ép eszét, ha nem rendelkezik
összeszedettséggel.
Úgy véltem, ha testi cselekedeteikben meg
nem tisztult remeték vagy papok laknak távoli
lakhelyeken az őserdő sűrűjében, akkor ezek a
jó remeték és papok, meg nem tisztult testi cselekedeteik tökéletlensége következtében, kedve-

zőtlen félelmet és rettegést vonnak magukra. De
én nem lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken testi cselekedeteimben megtisztulatlanul.
Testi cselekedeteim megtisztultak. Úgy lakom az
őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken, mint a testi cselekedeteiben megtisztult nemes személyek
egyike. Látva magamban, bráhmana, a testi cselekedetek e megtisztultságát, nagy megnyugvást
találtam abban, hogy az erdőben laktam.
Úgy véltem, ha szóbeli cselekedeteikben meg
nem tisztult remeték vagy papok laknak távoli
lakhelyeken az őserdő sűrűjében, akkor ezek a jó
remeték és papok, meg nem tisztult szóbeli cselekedeteik tökéletlensége következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést vonnak magukra.
De én nem lakom az őserdő sűrűjében távoli
lakhelyeken szóbeli cselekedeteimben megtisztulatlanul. Szóbeli cselekedeteim megtisztultak.
Úgy lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken, mint a szóbeli cselekedeteikben megtisztult nemes személyek egyike. Látva magamban,
bráhmana, a szóbeli cselekedetek e megtisztultságát, nagy megnyugvást találtam abban, hogy
az erdőben laktam.
Úgy véltem, ha tudati cselekedeteikben meg
nem tisztult remeték vagy papok laknak távoli
lakhelyeken az őserdő sűrűjében, akkor ezek a
jó remeték és papok, meg nem tisztult tudati cse-

lekedeteik tökéletlensége következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést vonnak magukra.
De én nem lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken tudati cselekedeteimben megtisztulatlanul. Tudati cselekedeteim megtisztultak. Úgy
lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken,
mint a tudati cselekedeteikben megtisztult nemes
személyek egyike. Látva magamban, bráhmana,
a tudati cselekedetek e megtisztultságát, nagy
megnyugvást találtam abban, hogy az erdőben
laktam.
Úgy véltem, ha életvitelükben meg nem tisztult remeték vagy papok laknak távoli lakhelyeken az őserdő sűrűjében, akkor ezek a jó remeték
és papok, meg nem tisztult életvitelük tökéletlensége következtében, kedvezőtlen félelmet és
rettegést vonnak magukra. De én nem lakom az
őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken életvitelemben megtisztulatlanul. Életvitelem megtisztult.
Úgy lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken, mint az életvitelükben megtisztult nemes
személyek egyike. Látva magamban, bráhmana,
az életvitel e megtisztultságát, nagy megnyugvást találtam abban, hogy az erdőben laktam.
Úgy véltem, ha mohósággal és erős vággyal
eltöltött remeték vagy papok laknak távoli lakhelyeken az őserdő sűrűjében, akkor ezek a jó
remeték és papok, mohóságuk és erős vágyaik

tökéletlensége következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést vonnak magukra. De én nem
lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken
mohósággal és erős vággyal eltöltve, mentes vagyok a mohóságtól. Úgy lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken, mint a mohóságtól mentes nemes személyek egyike. Látva magamban,
bráhmana, hogy mentes vagyok a mohóságtól,
nagy megnyugvást találtam abban, hogy az erdőben laktam.
Úgy véltem, ha rosszindulattal teli tudatú és
gyűlöletteli gondolatokkal rendelkező remeték
vagy papok laknak távoli lakhelyeken az őserdő sűrűjében, akkor ezek a jó remeték és papok,
rosszindulattal eltöltött tudatuk és gyűlöletteli
gondolataik tökéletlensége következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést vonnak magukra. De én nem lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken rosszindulattal teli tudattal és
gyűlöletteli gondolatokkal eltöltve, szeretetteli
tudattal élek élek. Úgy lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken, mint a szeretetteli tudatú nemes személyek egyike. Látva magamban,
bráhmana, e szeretetteli tudatot, nagy megnyugvást találtam abban, hogy az erdőben laktam.
Úgy véltem, ha lustaságtól és tompaságtól lebírt remeték vagy papok laknak távoli lakhelyeken az őserdő sűrűjében, akkor ezek a jó remeték

és papok, lustaságuk és tompaságuk tökéletlensége következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést vonnak magukra. De én nem lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken lustaságtól és
tompaságtól lebírtan, lustaságtól és tompaságtól
mentesen élek. Úgy lakom az őserdő sűrűjében
távoli lakhelyeken, mint a lustaságtól és tompaságtól mentes nemes személyek egyike. Látva
magamban, bráhmana, hogy mentes vagyok a
lustaságtól és tompaságtól, nagy megnyugvást
találtam abban, hogy az erdőben laktam.
Úgy véltem, ha nyugtalan és békétlen tudatú
remeték vagy papok laknak távoli lakhelyeken
az őserdő sűrűjében, akkor ezek a jó remeték és
papok, nyugtalan és békétlen tudatuk tökéletlensége következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést vonnak magukra. De én nem lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken nyugtalan és
békétlen tudattal, békés tudattal élek. Úgy lakom
az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken, mint a
békés tudatú nemes személyek egyike. Látva
magamban, bráhmana, e békés tudatot, nagy
megnyugvást találtam abban, hogy az erdőben
laktam.
Úgy véltem, ha bizonytalan és kétkedő remeték
vagy papok laknak távoli lakhelyeken az őserdő sűrűjében, akkor ezek a jó remeték és papok,
bizonytalanságuk és kétkedésük tökéletlensége

következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést
vonnak magukra. De én nem lakom az őserdő
sűrűjében távoli lakhelyeken bizonytalanul és
kétkedve, túljutottam a kételyen. Úgy lakom az
őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken, mint a kételynélküli nemes személyek egyike. Látva magamban, bráhmana, e kételynélküliséget, nagy
megnyugvást találtam abban, hogy az erdőben
laktam.
Úgy véltem, ha fejüket öndicséretre és mások
ócsárlására adó remeték vagy papok laknak távoli lakhelyeken az őserdő sűrűjében, akkor ezek
a jó remeték és papok, öndicséretre és mások
ócsárlására való hajlamuk tökéletlensége következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést vonnak magukra. De én nem lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken öndicséretre és mások
ócsárlására hajlamosan, mentes vagyok az öndicsérettől és mások ócsárlásának hajlamától. Úgy
lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken,
mint azon nemes személyek egyike, aki mentes
az öndicsérettől és mások ócsárlásának hajlamától. Látva magamban, bráhmana, hogy mentes
vagyok az öndicsérettől és mások ócsárlásának
hajlamától, nagy megnyugvást találtam abban,
hogy az erdőben laktam.
Úgy véltem, ha ijedtséggel és gyávasággal teli
remeték vagy papok laknak távoli lakhelyeken

az őserdő sűrűjében, akkor ezek a jó remeték és
papok, ijedtségük és gyávaságuk tökéletlensége
következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést vonnak magukra. De én nem lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken ijedtséggel és
gyávasággal eltöltve, nem reszketek a félelemtől. Úgy lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken, mint azon nemes személyek egyike,
aki nem reszket a félelemtől. Látva magamban,
bráhmana, hogy nem reszketek a félelemtől,
nagy megnyugvást találtam abban, hogy az erdőben laktam.
Úgy véltem, ha nyereségre, dicsőségre és elismerésre vágyó remeték vagy papok laknak távoli lakhelyeken az őserdő sűrűjében, akkor ezek a
jó remeték és papok, nyereségre, dicsőségre és
elismerésre vágyásuk tökéletlensége következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést vonnak
magukra. De én nem lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken nyereségre, elismerésre
és dicsőségre vágyva, kevéssel is beérem. Úgy
lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken,
mint a kevésigényű nemes személyek egyike.
Látva magamban, bráhmana, e kevésigényűséget, nagy megnyugvást találtam abban, hogy az
erdőben laktam.
Úgy véltem, ha tehetetlen és erőtlen remeték
vagy papok laknak távoli lakhelyeken az őser-

dő sűrűjében, akkor ezek a jó remeték és papok,
tehetetlenségük és erőtlenségük tökéletlensége
következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést
vonnak magukra. De én nem lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken tehetetlenül és erőtlenül, lankadatlan erővel rendelkezem. Úgy lakom
az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken, mint a
lankadatlan erővel rendelkező nemes személyek
egyike. Látva magamban, bráhmana, e lankadatlan erőt, nagy megnyugvást találtam abban, hogy
az erdőben laktam.
Úgy véltem, ha éber figyelem és tiszta tudatosság híján lévő remeték vagy papok laknak távoli lakhelyeken az őserdő sűrűjében, akkor ezek
a jó remeték és papok, éber figyelmük és tiszta
tudatosságuk hiányának tökéletlensége következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést vonnak magukra. De én nem lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken éber figyelem és tiszta
tudatosság híján, éberségem megalapozott. Úgy
lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken,
mint a megalapozott éberségű nemes személyek
egyike. Látva magamban, bráhmana, e megalapozott éberséget, nagy megnyugvást találtam abban, hogy az erdőben laktam.
Úgy véltem, ha összeszedettséget nélkülöző
és kalandozó tudatú remeték vagy papok laknak
távoli lakhelyeken az őserdő sűrűjében, akkor

ezek a jó remeték és papok, összeszedettséget
nélkülöző és kalandozó tudatuk tökéletlensége
következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést
vonnak magukra. De én nem lakom az őserdő
sűrűjében távoli lakhelyeken összeszedettség
nélküli és kalandozó tudattal, nemes összeszedett tudatossággal rendelkezem. Úgy lakom az
őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken, mint az ös�szeszedett tudatosságú nemes személyek egyike.
Látva magamban, bráhmana, ezt az összeszedett
tudatosságot, nagy megnyugvást találtam abban,
hogy az erdőben laktam.
Úgy véltem, ha megértés híján lévő, szájhősködő remeték vagy papok laknak távoli lakhelyeken az őserdő sűrűjében, akkor ezek a jó remeték
és papok, megértésük hiánya és szájhősködésük
tökéletlensége következtében, kedvezőtlen félelmet és rettegést vonnak magukra. De én nem
lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken a
megértést nélkülöző szájhősként, birtokában vagyok a nemes megértésnek. Úgy lakom az őserdő sűrűjében távoli lakhelyeken, mint a megértés birtokában lévő nemes személyek egyike.
Látva magamban, bráhmana, e megértést, nagy
megnyugvást találtam abban, hogy az erdőben
laktam.
Úgy véltem, itt van a félhónap különösen kedvező tizennegyedik, tizenötödik és nyolcadik éj-

szakája. Mi lenne, ha az ilyen éjszakákon olyan
félelemkeltő, ijesztő helyeken tanyáznék, mint a
gyümölcsösökben, erdős vidékeken és fák alatt
lévő szentélyek? Talán összetalálkoznék azzal a
félelemmel és rettegéssel. És később, a félhónap
különösen kedvező tizennegyedik, tizenötödik
és nyolcadik éjszakáján olyan félelemkeltő és
ijesztő helyeken tanyáztam, mint a gyümölcsösökben, erdős vidékeken és fák alatt lévő szentélyek. És mialatt ott tanyáztam, egy vadállat
közelített meg, vagy egy páva tört le egy ágat,
vagy a szél zörgette meg a leveleket. Azt gondoltam, talán ez a közelgő félelem és rettegés?
Azt gondoltam, miért élek mindig a félelemre és
rettegésre várakozva? Mi lenne, ha legyőzném
ezt a félelmet és rettegést, megtartva ugyanazt a
testhelyzetet, amikor rámtör, amiben vagyok?
Míg sétáltam, rámtört a rettegés és félelem;
sem meg nem álltam, sem le nem ültem, sem le
nem feküdtem, amíg le nem győztem azt a rettegést és félelmet. Míg álltam, rámtört a rettegés
és félelem; sem nem kezdtem el sétálni, sem le
nem ültem, sem le nem feküdtem, amíg le nem
győztem azt a rettegést és félelmet. Míg ültem,
rámtört a rettegés és félelem; sem nem kezdtem
el sétálni, sem fel nem álltam, sem le nem feküdtem, amíg le nem győztem azt a rettegést és
félelmet. Míg feküdtem, rámtört a rettegés és fé-

lelem; sem nem kezdtem el sétálni, sem fel nem
álltam, sem fel nem ültem, amíg le nem győztem
azt a rettegést és félelmet.
Pap, vannak remeték és papok, akik az éjszakát nappalnak nézik, és a nappalt éjszakának.
Azt mondom, azok a remeték és papok káprázatban élnek. De én az éjszakát éjszakának nézem,
és a nappalt nappalnak. Ha van valaki, akiről
az igazat szólva bárki elmondhatná: „A világon
egy káprázatnak alá nem vetett lény jelent meg,
sokak javára és üdvére, a világ iránti együttérzésből, istenségek és emberek javára, üdvére és
örömére” – akkor valóban én vagyok az, akiről
az igazat szólva elmondható mindez.
Fáradságot nem ismerő energia és szakadatlan
éberség alapozódott meg bennem, testem nyugodt és zavartalan volt, tudatom összeszedett és
összpontosított.
Az érzéki élvezetektől teljesen elkülönülve, a
kedvezőtlen állapotoktól teljesen elkülönülve,
az első elmélyedésbe léptem és ott tartózkodtam,
amelyet gondolkodás és elmélkedés kísér, az elkülönülésből születő örömmel és boldogsággal.
Majd a gondolkodás és elmélkedés elnyugvásával a második elmélyedésbe léptem és ott időztem, amely belsőleg lecsendesült és fókuszált
tudattal jár, gondolkodás és elmélkedés nélkül,

az összeszedettségből születő örömmel és boldogsággal.
Majd az öröm is elhalványult, és az érintetlenségben időztem, éber tudatos jelenléttel, a testtel
még boldogságot érezvén, és a harmadik elmélyedésbe léptem és ott tartózkodtam, melyet így
írnak le a nemesek: „Boldogan él az, akinek a
jelenléte érintetlen.”
Majd a boldogság és fájdalom felhagyásával, a
vidámság és szomorúság korábbi eltűnése mellett, a negyedik elmélyedésbe léptem és ott tartózkodtam, amely sem fájdalmas, sem kellemes,
és az érintetlen jelenlét tisztaságával bír.
Amikor összeszedett tudatom ily módon megtisztult, ragyogó, makulátlan, hibátlan, hajlékony,
kezelhető, szilárd lett és a rendíthetetlenséget elérte, az elmúlt életek felidézésére irányítottam
azt.
Felidéztem számos előző életem, egy születést,
két születést, három születést, négy születést, öt
születést, tíz születést, húsz születést, harminc
születést, negyven születést, ötven születést, száz
születést, kétszáz születést, százezer születést, a
világ összezsugorodásának sok nagy korszakát,
a világ kiterjedésének sok nagy korszakát, a világ összezsugorodásának és kiterjedésének sok
nagy korszakát. „Akkor ez volt a nevem, ebből
a nemzetségből származtam, ilyen volt a meg-

jelenésem, ilyen a táplálékom, így tapasztaltam
gyönyört és fájdalmat, ilyen hosszú élet adatott.
És innen eltávozván amott jelentem meg ismét;
ott pedig ez volt a nevem, ebből a nemzetségből
származtam, ilyen volt a megjelenésem, ilyen a
táplálékom, így tapasztaltam gyönyört és fájdalmat, ilyen hosszú élet adatott, és innen eltávozván amott jelentem meg ismét.” Így idéztem föl
számos előző életem, annak összképével és sajátosságaival együtt.
Ez volt az első tudás, amit elértem az első éjszakai őrség idején. A tudatlanság eltűnt és feltűnt a tudás, a sötétség eltűnt és feltűnt a fény,
amint az megtörténik, ha valaki szorgosan, buzgón és eltökélten él.
Amikor összeszedett tudatom ily módon megtisztult, ragyogó, makulátlan, hibátlan, hajlékony,
kezelhető, szilárd lett és a rendíthetetlenséget elérte, a lények eltávozására és újra megjelenésére
irányítottam azt.
Az emberit felülmúló megtisztult isteni szemmel láttam az eltávozó és újra megjelenő lényeket, alantasakat és felsőbbrendűeket, szépeket és
csúnyákat, szerencséseket és szerencsétleneket,
és megértettem, hogyan jönnek-mennek a lények
tetteik szerint. „Ezek a derék lények, akik testükkel, szavaikkal és tudatukkal egyaránt a rossz
életvitelt követték, becsmérelték a nemes em-

bereket, helytelen szemlélettel bírtak, helytelen
szemléletüket tetteikben is visszatükrözték, testük felbomlásakor, haláluk után a megfosztottság állapotában, rossz rendeltetési helyen, kárhozatban, sőt a pokolban jelentek meg újra. De
ezek a derék lények, akik testükkel, szavaikkal
és tudatukkal egyaránt a jó életvitelt követték,
nem becsmérelték a nemes embereket, helyes
szemlélettel bírtak, helyes szemléletüket tetteikben is visszatükrözték, testük felbomlásakor,
haláluk után jó rendeltetési helyen, sőt a mennyben jelentek meg újra.” Így az emberit felülmúló
megtisztult isteni szemmel láttam az eltávozó és
újra megjelenő lényeket, alantasakat és felsőbbrendűeket, szépeket és csúnyákat, szerencséseket és szerencsétleneket, és megértettem, hogyan
jönnek-mennek a lények tetteik szerint.
Ez volt a második tudás, amit elértem a második éjszakai őrség idején. A tudatlanság eltűnt és
feltűnt a tudás, a sötétség eltűnt és feltűnt a fény,
amint az megtörténik, ha valaki szorgosan, buzgón és eltökélten él.
Amikor összeszedett tudatom ily módon megtisztult, ragyogó, makulátlan, hibátlan, hajlékony,
kezelhető, szilárd lett és a rendíthetetlenséget elérte, a befolyások megszűnésének tudására irányítottam azt. Úgy értettem meg, amint van: ez
a szenvedés. Úgy értettem meg, amint van: ez a

szenvedés keletkezése. Úgy értettem meg, amint
van: ez a szenvedés megszűnése. Úgy értettem
meg, amint van: ez a szenvedés megszűnéséhez
vezető út. Úgy értettem meg, amint van: ezek a
befolyások. Úgy értettem meg, amint van: ez a
befolyások keletkezése. Úgy értettem meg, amint
van: ez a befolyások megszűnése. Úgy értettem
meg, amint van: ez a befolyások megszűnéséhez
vezető út.
Amikor így tudtam és láttam, tudatom megszabadult az érzéki vágy befolyása alól, a létesülés
befolyása alól, a tudatlanság befolyása alól. Amikor megszabadult, megszületett a tudás: megszabadult. Megértettem: a születést elpusztítottam,
a szent életet leéltem, teendőimet megtettem,
nincs többé újraszületés erre a világra.
Ez volt a harmadik tudás, amit elértem a harmadik éjszakai őrség idején. A tudatlanság eltűnt
és feltűnt a tudás, a sötétség eltűnt és feltűnt a
fény, amint az megtörténik, ha valaki szorgosan,
buzgón és eltökélten él.
Lehet, pap, hogy azt gondolod, talán Gótama
remete még ma sem mentes a vágytól, haragtól
és zűrzavartól, és ezért lakik még mindig távoli
lakhelyeken az őserdő sűrűjében. De ne gondold
ezt! Azért lakom még mindig távoli lakhelyeken
az őserdő sűrűjében, mert két előnyét látom: látom, hogy nekem itt és most kellemes lakhely,

és együttérzéssel vagyok a későbbi nemzedékek
iránt.
– Valóban, Gótama mester azért van együttérzéssel a későbbi nemzedékek iránt, mert nagyméltóságú és tökéletesen megvilágosodott. Csodálatos, Gótama mester, csodálatos, Gótama
mester. Mintha valaki talpára állította volna azt,
amit a feje tetejére fordítottak; fellebbentette volna a fátylat arról, amit elrejtettek; megmutatta
volna az utat a tévelygőnek; vagy lámpást hozott
volna a sötétbe, hogy akiknek szemeik vannak,
lássanak; épp ilymódon fejtette ki számtalanféleképpen a Tanítást Gótama mester. Gótama mesterhez fordulok oltalomért, és a Tanításhoz és a
szerzetesi Közösséghez. Mától fogva emlékezzen rám Gótama mester, mint világi követőjére,
aki életreszóló oltalmat talált benne.

