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1. Bevezetés 

Disszertációmban a 18. századi mongol II. Lcang-skya kutuktu Rol-pa'i-rdo-rje (1717-1786) 

doxográfiai (grub-mtha') művén keresztül vizsgálom a Mahajana buddhizmus Csak-tudat 

(Citta-matra, Vijvana-vāda, Vijvapti-matra, Sems-tsam-pa) bölcseleti iskolájának téziseit. A 

17-18. század egy szempontból tekinthető a nagy doxográfiai (grub-mtha') összegzések 

megszületése korának a mongol-tibeti kultúrkörben, hiszen ezeknek a nagy összegzéseknek a 

szerzői mongol nemzetiségűek voltak, akik tibeti buddhista tanulmányok folytatása után a 

mongol nyelvterületeken is sokrétű befolyást szereztek és a buddhizmus átvitelében, valamint 

terjesztésben jelentős szerepet vállaltak. A II. Lcang-skya kutuktu Rol-pa'i rdo-rje vezető 

alakja volt ennek a jól megvalósult törekvésnek. A mandzsu Qing-dinasztia Kien-lung 

császára, akinek ő a személyes tanítója volt, őt bízta meg a tibeti buddhista kánon 

kommentárirodalmának (Tangyur) mongol nyelvre való átültetésére szervezett tudós fordító és 

lektori társaság vezetésével. A fordítási munkálatok előtt összeállította a Dag-yig mkhas-pa’i 

’byung-gnas, azaz a „Mongol-tibeti két nyelvet összehasonlító Tudás forrása helyesírási 

szótár”, mongol címén Merged γarqu-yin orun neretü toγtaγaγsan dagyig [A bölcsesség 

forrása című kétnyelvű szótár] vagy röviden Merged γarqu-yin orun-t a célból, hogy azt 

alapként és a tibeti-mongol szókincs tekintetében standardizációs forrásként használják a 

tibeti buddhista terminológia mongol nyelvre való átültetéséhez. Dolgozatomban egy nagy 

fejezetet szánok ennek a szótárnak az ismertetésére és bevezetőjének tartalmi kivonatolására, 

mely számos utalást, adatot tartalmaz a mongol buddhizmus történetére vonatkozólag. A 

dolgozatom témájához közelítve behatóbban vizsgálom a Dag-yig-mkhas-pa'i 'byung gnas 

Grub-mtha’i skor - Taγalal-un ayimaγ – , azaz Siddhānta, a különböző bölcseleti irányzatok 

tantételeit bemutatót témakörét, oly módon is, hogy részleges fordítását adom a 

szövegforrásnak, bizonyítva ezzel, hogy ez a szótár nem pusztán a kifejezések egyszerű 

szószedete, vagy két nyelv (a tibeti és mongol) szókincsének közlése, hanem az egyes részei 

önálló értekezéseknek is tekinthetőek a különféle tudománykörök interpretációja tekintetében. 

És ebben a részben vizsgálom a különféle nem-buddhista (phyi-rol-pa) és buddhista (nang-pa) 

bölcseleti irányzatokat, felvetve és kutatva azt a kérdést, hogy miért volt fontos ezeknek a 

vizsgálata annak ellenére, hogy sosem jelentek meg a tibeti-mongol buddhizmus által uralt 

területeken. 

Dolgozatom nagyobb részében a doxográfiai (grub-mtha') irodalom történetével, 

ismertetésével és elemzésével foglalkozom, kiemelten a Csak-tudat (Citta-matra, Vijvana-

vāda) buddhista bölcseleti irányzat szerepével, előrevetítve a dolgozat lényegi részét, mely 

Rol-pa'i rdo-rje grub-mtha' műve, Grub-mtha’ thub-bstan Lhun-po’i mdzes-rgyan Rnam-par 
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rig-pa-tsam-du smra-ba'i lugs rgyas-par 'chad-pa [A Csak-elképzelést valló rendszer részletes 

magyarázata] megismerés alapjait (gzhi) taglaló alfejezetének magyarázatos bemutatás és 

fordítása. Ennek a fejezetnek a mondanivalója megismeréséhez segítségként, 

témafelvezetésként, korábban röviden ismertetem a Citta-matra (Sems-tsam-pa) – Yogācāra 

bölcselet történetét, irodalmát, tanításbeli téziseit, és hangsúlyozottan a tibeti kultúrkörben 

betöltött szerepét is elemzem. A fordítás előtt külön fejezetet szánok Rol-pa'i rdo-rje nézetinek 

vizsgálatára az irányzat aliskolákra való osztályozása szempontjából.  

A dolgozat végén található Függelékben szerepel a fordítás alapjául szolgáló szövegforrás 

átírása, mely a különféle szövegkiadások összehasonlításával készült. 

  

A dolgozat tézisei: 

A disszertáció alaptézise: a 18. századi Lcang-skya kutuktu Rol-pa'i rdo-rje grub-mtha' műfajú 

műve Citta-mātra fejezetének ontológiai és ismeretelméleti alapokkal (gzhi) foglalkozó 

alfejezetének magyarázata és fordítása. 

Altézis: a Citta-mātra tibeti osztályozása egy doxográfiai szövegben – (a) ismeretelméleti, (b) 

a szövegkövetés szempontjából és a (c) tudatosságok száma alapján 
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2. A Lcang-skya kutuktu Rol-pa'i Rdo-rje életrajza  

 

2. 1. Életrajzi bevezetés 

Rol-pa’i rdo-rje (1717-1786) a Dge-lugs-pa rend egyik legnagyobb szerzetes tudósa a Lcang-

skya kutuktuk második inkarnációja volt, aki magasrangu lámaként Tibeti és a birodalmi Kína 

közötti összekötőkapocsként szerepelt a korabeli tibeti-mandzsu-kínai-mongol világban. 

Két életrajzát is meg lehet említeni, melyek kisebb-nagyobb részletességgel közölnek adatok a 

tevékenységéről. 

1. Rdo-rje 'chang Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rje Ye-shes bstan-pa'i sgron-me dpal-bzang-po'i 

rnam-thar : 'Dod-pa'i padmo rnam-par 'byed-pa nyi-ma'i 'od-zer/ Naran-u gerel, melyet a 

Chu-bzang nom-un gaγan Ngag-dbang rhub-bstan dbang-phyug (Peking, 151f  ) írt 1787-ben.
1
 

2. valamint az 1792-ben írt: Lcang-skya Ye-shes bstan-pa’i sgron-me’i rnam-par thar-pa mdo-

tsam brjod-pa: Dge-ldan bstan-pa’i mdzes-rgyan című művet, melyet Thu’u-bkvan blo-bzang 

chos-kyi nyi-ma írt (Stein, Barde, p. 32)   

Életrajzára hivatkozó nyugati munkák sorát kezdi: Schubert Tibetische Nationalgrammatik. 

Das Sum.cu.pa und Rtags-kyi.’ajug.pa des Grosslamas von Peking Rol.pai.ro.rje (1937)2  

Rol-pa’i rdo-rje a tibeti írás és nyelvtan megalkotója, Thonmi Sambhota két nyelvetani 

munkájához írt kommentárjai ismeretése során ad néhány fontos életrajzi adalékot. Hashimoto 

Kohō 1942-ben Tokióban megjelent műve: a Mōko no ramakyō (A buddhizmus 

Mongóliában)
3
 foglalkozott a Lcang-skya kutuktuk előző inkarnációival. Rövid életrajzokat is 

megad az 1. Lcang-skyától a 6. Lcang-skyáig terjedőleg (Hashimoto, Kohō. Mōko no 

Ramakyō. Tokio, 142) 

Walther Heissig: Die pekinger lamaistische Blockdrucke in mongolischer Sprache (1954)
4 

nagyon részletes forrásokkal szolgáltat, noha témánk szerint nem önálló mű, de számos 

adalékot szolgáltat a kínai-madzsu császári udvar és a Lcang-skya inkarnációs láncolat 

kapcsolatáról, többek között Rol-pa’i rdo-rje és jóbarátja és tanítványa, K’ien-lung császár 

kapcsolatáról, valamint a mongol buddhista kánon kommentár részének fordításáról, és Rol-

pa’i rdo-rje abban vállalt szerepéről. Főként a 4. fejezet, a Die Ära K’ien-lung (1736-1795) 

und der Einfluss des Lčang skya Khutukhtu Rol pa’i rdo rje (pp 72-158) foglalkozik ezzel. A 

Lcang-skya kutuktuk hagyományláncolaláthoz Schram The Monguors of the Kansu-Tibetan 

                                                 
1
 Szövegkiadása: Kämpfe, Hans-Rainer Ňi ma’i od zer / Naran-u gerel. Die Biographie des 2. Pekinger lČang 

skya Qutuqtu Rol pa’i rdo rje (1717-1786). Herausgegeben, eingeleitet und zusammengefasst von H.-R. K. St. 

Augustin 1976. (Monumenta Tibetica Historica, Abt. H. Bd. 1) 

2 Schubert, Johannes Tibetische Nationalgrammatik. Das Sum.cu.pa und Rtags-kyi.’ajug.pa des Grosslamas von 

Peking Rol.pai.ro.rje Leipzig, 1937. 

3 Hashimoto, Kohō. Mōko no Ramakyō. Tokio, 1942 
4 Heissig, Valther: Die pekinger lamaistische Blockdrucke in mongolischer Sprache. Wiesbaden: Otto 

Harrassowitz, 1954 
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frontier (1954)
5.

 Schram műve, mely eredetileg etnológiai szempontól vizsgálja a mongvor 

népet, és sorolja fel a mogvor népből származó jelentősebb tibeti buddhista egyházi alakokat, 

többek között az az I. és a II. Lcang-skya kutuktukat, valamint a II. Lcang-skya kutuktu fő 

tanítványa és életrajzírója, III. Thu’u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma esetleges mongvor 

nemzetiséghez való tartozását.  

Lokesh Chandra (1963) Materials for a History of Tibetan Literature Part I.
6
 rövid életrajzi 

összegzését adja Rol-pa’i rdo-rjé-nak a legfontosabb eseményekre összpontosítva és két 

életrajzát is említi: a Chu-bzang nom un qaγan Nag-dbang thub-bstan dbang-phyug által 

1787-ben írt Rdo-rje 'chang Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rje Ye-shes bstan-pa'i sgron-me dpal-

bzang-po'i rnam-thar: 'Dod-pa'i padmo rnam-thar 'byed-pa nyi-ma'i 'od-zer-t (Naran-u-

gerel), valamint az 1792-ben Thu’u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma írta: Lcang-skya Ye-

shes bstan-pa'i sgron-me'i rnam-par thar-pa mdo-tsam brjod-pa című munkát.Chandra műve 

annyiban fontos, hogy mellékletben közli Rol-pa’i rdro-rje összes művének (gsung-’bum) 

tartalomjegyzékét (dkar-chag).
7
 

Klaus Sagaster Subud Erike. „Ein Rosenkranz aus Perlen.” Die Biographie des 1. Pekinger 

lČang skya Khutukhtu Ńag dbang blo bzang c’os ldan, verfasst von Ńag dbang blo bzang c’os 

ldan alias Śes rab dar rgyas (1967)
8
 munkája ugyan nem a II. Lcang-skya kutuktu életrajzát, 

hanem az I. Lcang-skya-jét tartalmazza, de a közölt mongol szöveg számos adalékokkal 

szolgáltathat a II. Lcang-skya-ra vonatkozólag.  

Tucci és Heissig munkája, a Die Religionen Tibets und der Mongolien (1970)
9 

tartalmaz 

néhány adatot Rol-pa’i rdo-rjé-re vonatkozólag, viszont célja inkább a mongol buddhizmus 

egészének a vázlatos bemutatása, s nem az egyes tibeti-mongol egyházalakok életének és 

tevékenységének részletes taglalása.  

Német nyelven fontos, ha nem a legfontosabb életrajzi adalék és forrás Hans-Rainer Kämpfe 

Ňi ma’i od zer / Naran-u gerel. Die Biographie des 2. Pekinger lČang skya Qutuqtu Rol pa’i 

rdo rje (1717-1786). (1976) c. munkája, mely Rol-pa’i rdo-rje tibeti és mongol nyelvre 

lefordított életrajzi forrását ismerteti, közli tartalmi szempontból és adja meg a tibeti és a 

mongol szövegforrást, a Nyi-ma’i ‘od-zer-t és mongol változatát, a Naran-u gerel-t. 

Ugyancsak Kämpfe korábban megjelent doktori értekezése a Die soziale Rolle des 2. Pekinger 

                                                 
5 Schram, Louis M. J. The Monguors of the Kansu-Tibetan frontier. Pennsylvania: Transactions of the American 

Philosophical Society, 1954, 1957, 1961. 

6 Chandra, Lokes: Materials for a History of Tibetan Literature Part I. (Sata-Pitaka Series, Indo-Asian 

Literatures Vol. 28) New-Delhi, Institution Academy of Indian Culture, 1963, az életrajz és egy mű elemzése: pp 

38-45 
7
 Ennek helye: pp 192-197 

8 Sagaster, Klaus: Subud Erike. „Ein Rosenkranz aus Perlen.” Die Biographie des 1. Pekinger lČang skya 

Khutukhtu Ńag dbang blo bzang c’os ldan, verfasst von Ńag dbang blo bzang c’os ldan alias Śes rab dar rgyas. 

HRS. Übers. Und komm. Von K. S. Wiesbaden 1967 (Asiatische Forschungen, Bd.20) 

9 Tucci, G. und W. Heissig: Die Religionen Tibets und der Mongolien. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1970 
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lČang skya Qutuqtu Rol pa’i rdo rje (1717-1786)(1974)10 ad értékes adalékokat a tárgyban.   

Fontos életrajzi adalék még Grupper: Manchu patronage and Tibetan buddhism in during the 

first half of the Ch’ing dynasty (1984)
11

, mely valójában Kämpfe előbb említett német nyelvű 

könyvének angol nyelven megírt recenziója, pontosabban annak egy önálló részletes 

elemzését tárja elénk, tekintve, hogy Kämpfe művéből kiemeli Rol-pa'i rdo-rje, a tibeti 

buddhizmus és a madzsuk politikai összefüggésire vonatkozó részeket. 

A Lcang-skya kutuktuk életrajzi forrásait és hagyomány-láncolatának ismertetését közlő máig 

legátfogóbb és legjobban megszerkesztett munka a német Karl-Heinz Everding: Die 

Präexistenzen der Lcan skya Qutuqtus: untersuchungen zur Konsruktion und historischen 

Entwicklung einer lamaistischen Existenzenlinie.(1988)
12

 A szerző több témakörben 

osztályozza a Lcang-skya kutuktuk életrajzait, felsorolva tibeti és mongol életrajzi műveket, 

valamint egyéb forrásokat. Leírása nagyon részletes, és mint alapos életrajzi összegzés a 

kutatás szempontjából nélkülözhetetlen. 

A kínai Wang Xiangyun doktori értekezése, a Tibetan Buddhism at the Court of Qing — The 

Life and Works of Lcangskya Rolpa'I Rdo-rje (1995)
13 

is újabb kutatási eredményeket tár 

elénk. Ugyancsak Wang Xiangyun másik munkája, a The Qing Court's Tibet Connections: 

Lcang skya Rol pa'i rdo rje and the Qianlong Emperor (2000)
14

 is tárgyalja a Qing udvar és 

Rol-pa’i rdo-rje kapcsolatát. 

Illich (2003) publikációja, az Imperial Stooge or Emissary to the Dge lugs Throne? Rethinking 

the Biographies of Chankya Rolpe Dorje (2003)
15

 újragondolja Rol-pa’i rdo-rje politikai 

                                                 
10 Die soziale Rolle des 2. Pekinger lČang skya Qutuqtu Rol pa’i rdo rje (1717-1786) (Beiträge zu einer 

Analyse anhand tibetischer und mongolischer Biographien). Bonn 1974; (Diss. Phil. Bonn von 10.7.1974) 

11 Grupper, Samuel M.: Manchu patronage and Tibetan buddhism in during the first half of the Ch’ing dynasty. 

In The Journal of the Tibetan Society, vol. 4. 1984, pp. 47-75 

12 Everding, Karl-Heinz: Die Präexistenzen der Lcan skya Qutuqtus : untersuchungen zur Konsruktion und 

historischen Entwicklung einer lamaistischen Existenzenlinie. Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 1988 

(Asiatische Forschungen ; Bd. 104) (Eredetileg: Dissertation der Philosophischen Fakultat der Rheinnischen-

Friedrich-Wilhelms-Universitat, Bonn, Vom 3. Juli 1985) Everding felsorolja, még a Chu-bzang nom un 

qaan Nag-dbang thub-bstan dbang-phyug által 1787-ben írt Rdo-rje 'chang Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rje Ye-

shes bstan-pa'i sgron-me dpal-bzang-po'i rnam-thar: 'Dod-pa'i padmo rnam-thar 'byed-pa nyi-ma'i 'od-zer-t 

(Naran-u-gerel), valamint az 1792-ben Thu’u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma: Lcang-skya Ye-shes bstan-

pa'i sgron-me'i rnam-par thar-pa mdo-tsam brjod-pa kívül:Dge-ldan bstan-pa'i mdzes-rgyan (1792-94 között 

íródhatott), mely szerzője a 3. Thu'u bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma (1737-1802). Rol-pa'i rdo-rje előző 

megtestesüléseivel foglalkozó művek: Egerel küsel-i qangaci cindamani, szerzője Dge-legs nam-mkha' 

(1765), Dad-pa'i ljon-sing (Rje-btsun bla-ma thams-cad mkhyen-pa lcang-skya rol-pa'i rdo-rje'i khrungs 

rabs-kyi phreng-ba gtam-du brjod-pa Ngo-mtshar dad-pa'i ljon-sing) szerzője 2. Jam-yangs bzhad-pa Dkon-

mchog 'jigs-med dban-po (1728-1791), a 3. Panchen Bla-ma Blo-bzang dpal-ldan ye-shes (1773-1780) által 

írt Dad-pa'i padmo kaha yongs-su 'byed-pa'i gru-char. 

13 Wang Xiangyun: Tibetan Buddhism at the Court of Qing — The Life and Works of Lcangskya Rolpa'I Rdo-rje, 

Ph.D. thesis, Harvard University, 1995. 

14 Ugyancsak Wang Xiangyun munkája, a The Qing Court's Tibet Connections: Lcang skya Rol pa'i rdo rje and 

the Qianlong Emperor. Harvard Journal of Asiatic Studies, vol.60, no.1, 2000, pp 125-163. 

15  Illich, Marian: Imperial Stooge or Emissary to the Dge lugs Throne? Rethinking the Biographies of Chankya 

Rolpe Dorje. In Cuevas, Bryan J. and Schaffer, Kurtis R. (ed.) Power, politics, and reinvention of tradition. Tibet 

in the Seventeenth andEighteenth Centuries. C o s: PlATS 2003: Tibetan Studies: Proceedings of the Tenth 

Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Oxford, 2003. pp 17-32. 
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szerepvállalását. 

Gene Smith Among Tibetan Text. History and Literature of the Himalayan Plateau (2003)
16 

a 

3. Thu’u-bkvan kutuktu Blo-bzang chos-kyi nyi-ma által írt, és mestere, Rol-pa’i dro-rje 

életrajzát ismerteti tartalmi szempontból, ezt a publikációt részletesen felhasználom a 

későbbiekben Rolpa’i rdo-rje életrajzát ismertetendő. 

Cuevas és Schaeffer szerkesztésében megjelent Power, politics, and the reinvention of 

tradition. Tibet in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. (2006)
17

 kötet tanulmányai 

számos értékes forrással szolgáltatnak a kor történelmi megközelítése szempontjából. 

A magyar szakirodalomban Végh József: Qianlong császár tibeti főpapja: Csangtya Rölpe 

Dordzse élettörténete és tibeti forrásai (2007)
18

 ad értékes útmutatásokat tibeti források 

felhasználásával, és közli Rol-a’i rdo-rje életrajzának teljességét. 

 

Mielőtt elkezdeném Rol-pa'i rdo-rdje életrajzát elemezni, röviden felvázolom azt a történelmi-

politikai környezetet, melyben Rol-pa'i rdo-rje megjelent.  

Rol-pa'i rdro-rje kora történetileg a madzsu birodalom megszilárdítása korának is tekinthető, 

ekkor a madzsuk elfoglalták a későbbi birodalmuk nagy területeit, igába hajtva a mongol 

törzseket, Tibetet teljes fennhatóságuk alá vonták, ahol megalapították az 1720-as évektől az 

ambanátus (helytartóság) intézményét, és a Dge-lugs-pa egyházat (rendet) támogatták 

hivatalosan politikai céljaik elérése érdekében. Az egyes nemzetek nem hódoltak be könnyen 

az egész kínai birodalmat újra egyesítő és határait kitoló új hatalomnak. A Qing dinasztia 

hivatalos, 1644-es pekingi meglapításának természetesen voltak előzményei, számos katonai 

hadjáratot vezettek a mandzsuk a Belső-ázsiai területeken, gondolva Mongólia, a Tibeti-

fennsík területeire, és eljutva egészen az iszlám uralta területekig (Kasgar, Jarkand) a Tien-

sán-on túlra
19

. A meghódított területeken helyőrségeket hagytak hátra, biztosítva uralmukat, és 

a feudális függési rendszerbe szorították, de egyesítették is egymással a helyi uralkodó 

kánságokat.  A hódítások és a birodalom egyesítésének az előzményei egészen a 17. század 

elejéig-közepéig nyúlnak vissza, mikor a mandzsuk legfőbb ura, Nurhacsi 1616-ban kikiáltja 

magát Madzsúria császárává, és 1618-ban már Korea ellen vezet hadjáratot. Legfőbb célja 

mégis Mongólia és az itt székelő kánságok uralom alá hajtása volt.
20

 A mongóliai hódítások 

                                                 
16 Smith, Gene (ed.): Among Tibetan Text. History and Literature of the Himalayan Plateau, Boston: Wisdom 

Publications, 2003 

17 Cuevas, Bryan J. and Schaeffer, Kurtis R. (ed.): Power, politics, and the reinvention of tradition. Tibet in the 

Seventeenth and Eighteenth Centuries. Leiden, Boston: Brill, 2006.  
18 Végh József: Qianlong császár tibeti főpapja: Csangtya Rölpe Dordzse élettörténete és tibeti forrásai. In. 

Keréknyomok. 2007/Nyár. pp 80-98. Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rje részletes életrajzát adja tibeti források 

felhasználásával gyakorlatilag teljes körű életrajzát adja Rol-pa pa'i rdo-rje-nak magyar nyelven tibeti források 

felhasználásával. 
19

 Erről részletesen: Elliot, Mark C.: Emperor Qianlong. Son of Heaven, Man of the World. Longam: New York 

(etc.): 2009. p. 91, pp 95-97 
20

 Lőrincz László: Mongólia története. Budapest: Gondolat, 1977. p. 143. 
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egyik legnagyobb akadálya volt Ligdán
21

 kán, a csahar mongolok ura hatalmának megtörése, 

aki korábban a Ming dinasztia császárával szövetséget kötött a mandzsuk ellen. Ligdán kán az 

1634. évi csatában vereséget szenvedett a mandzsu seregektől. Veresége után több dél-

mongóliai kánságot is meghódítottak a mandzsuk.
22

 1636-ban Abaháj mandzsu császár 

összehívta dél-mongólia 49 kánját, és a mandzsu uralkodók nagykánná választották. 1643-ban 

már Suncsi volt az új uralkodó, aki kihasználva a kínai belviszályokat, 1644-ben bevonult 

Pekingbe csapataival, és magát kínai császárrá neveztette ki. A hét halha kánságot ekkor még 

nem tudták uralmuk alá hajtani, Cogtu tajdzsi (1580-1637) egész Mongóliát egyesíteni 

szándékozott, de egy tibeti hadjáratban 1637-ben elhunyt. Erdenibátor huntajdzsi, az ojrát 

törzsek kánja, 1634 Dzsungária kánja lett, és 1640-ben 44 mongol kánság vezetőjével a 

mandzsuk elleni összefogást kezdeményezte, ekkor egy törvény és szabálygyűjteményt 

fogadtak el ezen a dzsungáriai gyűlésen, melyben a kánságok és feudális területek viszonyát 

jegyezték le.
23

 1644-ben a mandzsuk Észak-Mongólia területeit vették érdeklődési körük alá, 

ahol hét halha kánság területei voltak. 1664-ben határkijelölésre került sor a halha és mandzsu 

birodalom között. 1682-ben Kangszi császár elismerte Galdant, Szenge kán kiugrott szerzetes 

testvérét az ojrát kánság fejének. A halha és ojrát mongolok ellenséges viszonyából a halhák 

kerültek ki kedvezően. 1691-ben Dolon-nor (Hét Tó) vidékén a dél-monógliai és halha kánság 

küldöttei vazallusi esküt tettek Kangszi császár előtt. 1696-ban Urga környékén az ojrátok 

seregét legyőzte a madzsu hadtest, így 1697-ben egész Mongólia a birodalomuk uralma alá 

került. A mandzsu fennhatóság ellenére a vallási életben a kolostorok szerepe nem gyengült 

meg. Lőrincz László írja: „A korszak sajátossága a buddhista kolostorok elterjedése és a 

kultúrcentrumok egybeesése a kolostorokkal.”
24

 A tibeti nyelv, mint egyházi nyelv szerepe is 

ebben a korszakban erősödött meg, és tart a mai napig. Már Ligdán kán is elkötelezett híve 

volt a buddhista szövegek mongol nyelvre fordításának, udvarában létre is hozott egy fordítói 

csoportot, mely számos szöveget fordított le. A mandzsu birodalom 1683-ban egész Kína 

területére kiterjesztette uralmát, hűbéri rendszerbe osztotta be a mongol uralkodó osztályt, 

ahol is a legfőbb kán maga a császár lett. 

A mandzsuk hódítása sorában Tibet elfoglalása volt a következő nagy lépés, amit 1719-ben 

tettek meg, és helytartói hivatalt (ambánok), valamint katonai helyőrséget hagytak Lhászában. 

A mandzsuk később előrenyomultak Kelet-Turkesztánba. 1735-ben K’ien-lung (Qianlong) 

császár lépett a trónra, aki egyszerre volt harcos király, isteni inkarnáció (Mavjusri 

                                                 
21

 Ligdán kánról és tevékenységéről történeti forrásokkal: Bira, Shagdaryn: Mongolian Historical Writing from 

1200 to 1700  (trans. from the original Russian by John R. Krueger). Bellingham: Center for East Asian 

Studies Western Washington University, 2002 (2nd Ed.) pp 210-212. 
22

 Lőrincz László: Mongólia története p. 144. 
23

 Lőrincz László: Mongólia története p. 145 
24

 Lőrincz László: Mongólia története p. 151 
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bódhiszattva), reneszánsz uralkodó, kiváló politikus, és a buddhizmus patrónusa.
25

 

Uralkodása alatt, a császári feljegyzések tanúsága szerint, tíz nagy hadjáratot vezetett a 

birodalmat megerősítendő. Köztük a Tárim-medencében (Kasgar, Ili), a nepáli gurkhák elleni 

két hadjárat (1790, 1792), Burma területére behatolva (1767-71), de ne felejtsük el a Tajvanon 

állomásozó Ling Shuang-wen elleni (1787-88) hadjáratot sem, két dzsungáriai hadjárata volt 

(1755, 1756-57), és a Vietnám elleni hadjárat (1786-89) élete későbbi korszakában
26

. Utolsó 

hadjárata volt az 1692-es gurkhák elleni hadjárat. A feljegyzések szerint mind a tíz 

hadjáratban győzedelmeskedett, és magát halála előtt „a tíz nagy győzelem öreg emberé”-nek 

nevezte.
27

 

Lcang-skya’i Rol-pa’i rdro-rjé-val kapcsolatos adatok kissé más képet festenek a „harcos” 

császárról, aki nagy patrónus volt mind a tibeti, mint a mongol buddhizmusnak, és számos 

buddhista beavatást kapott Rol-pa’i rdro-rjé-től. Nem kevés ábrázolás van, melyen császárt 

egymástól eltérően mutatják be, hol győzedelmes harcosként, hol bódhiszattvaként
28

. 

 

2.2. Rol-pa’i rdo-rje életrajza 

A III. Thu’u bkvan kutuktu Blo-bzang chos-kyi nyi-ma (1737-1802), Rol-pa’i rje legfontosabb 

személyes tanítványainak egyike összesen két életrajzot állított össze, mely a II. Lcang-skya 

kutuktu Ye-shes bstan-pa’i sgron-me, vagyis Rol-pa’i rdo-rdje (1717-1786) életével 

foglalkozik. Ezek alapján fogom nyomon követni Rol-pa’i rdo-rje körüli eseményket. Az első 

és nagyobb lélekzetvételű életrajzi munka egy verses mű, melyet a szerző a Dgon-lung 

kolostorban írt 1792 és 1794 között, Har-cshin Ching-vang Ratna siddhi, valamint a kolostor 

apátja Zhabs-drung Bskal-bzang ye-shes dar-rgyas parancsára. Thu’u-bkvan magát a 

kolofonban, mint Jing-zi’u Chan-zhi Thu’u-bkvan hu-thog-tu Blo-bzang chos-kyi nyi-ma-t, 

vagyis Dharma-badrá-t említi meg. Ennek a munkának a címe: Thams-cad mkhyen-pa rol-pa’i 

rdo-rjeyji // rtogs bjod dge-ldan bstan-pa’i mdzes-rgyan-gyi // yang rgyan snyan ngag mu-tig 

chen-po kun // glegs-bam rin-chen za-ma-tog ’dir bzhugs //.
29

 

 

                                                 
25

 Elliot, Mark C.: Emperor Qianlong. Son of Heaven, Man of the World egész könyve a tevékenységéről és 

személyének sokrétű megközelítéséről. Valamint Rowe, William T.: China’s Last Empire. Cambridge-

London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. pp 68-71. 
26

 Itt most nem sorolom fel mind a tíz hadjáratot, ezt megteszi Elliot, Mark C.: Emperor Qianlong pp 88-100, és 

összefoglaló térkép erről: p. 89 
27

 Elliot p. 88. 
28

 Talán leghíresebb ábrázolása Giuseppe Castiglione (1688-1766) festménye, melyen a császárt ünnepélyes 

páncélzatban látható, lásd Elliot p. 105, vagy nem ismeretlen Mavjusri bódhiszattvaként való ábrázolása, 

akit a hagyományláncolat gyökérguruja és egyéb szent személyek és istenségek vesznek körül. 
29

 Nem csupán a tibeti történelem tanulmányozásának fontos forrása ez a munka, hanem a mongol, kínai és 

madzsu irodalom tanulmányozásának is. Mivelhogy Lcang-skya szoros kapcsolatban, és barátságban állt a 

Yung-cheng császár negyedik fiával, a későbbi császárral Qianlong-gal (Kieng-lung). Ez a barátság 

mélyítette el később a kínai-tibeti kapcsolatokat. 
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Gene, E. Smith: Among Tibetan Texts 
30

 című munkájának 2. fejezetében: The Life of Lcang-

skya Rol-pa’i rdo-rje, tartalmi elemzését adja a Thu’u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma írta 

Lcang-skya Rol-pa’i rdro-rje életrajznak  (Thams-cad mkhyen-pa rol-pa’i rdo-rje’i//rtogs bjod 

dge-ldan bstan-pa’i mdzes-rgyan-gyi//yang rgyan snyan ngag mu-tig chen-po kun//glegs-bam 

rin-chen za-ma-tog ’dir bzhugs//). A bevezető részben 25 fejezetre osztotta fel Thu’u-bkvan 

alapján az életrajzi forrást:
31  

 

1. Születés: 1717 (pp. 6-61) 

2. Felismerés és beiktatás a Dgon-lung kolostorba: 1717-21 (pp- 61-85) 

3. Zavaros évek:1723-24 (pp. 85-105) 

4. Tanulmányok és beavatások: 1724-34 (pp. 105-42) 

5. Kinevezés, mint Birodalmi Ta gau shri: 1727-35 (pp. 142-68) 

6. Tibetbe a Dalai Láma kíséretében: 1734-35 (pp. 168-95) 

7. Végső felavatás a Bkra-shis Lhun-po-ban (pp. 195-227) 

8. A mongol Bstan-’gyur fordítása: 1736-44
32

 (pp. 227-48) 

9. Levelezés a dalai lámával: 1737-47 (pp. 248-88) 

10. A Kristály tükör összeállítása: 1736-46 (pp. 288-311) 

11. Qianlung tantrikus beavatása: 1745-47 (pp. 311-32) 

12. Látogatás Amdo-ba: 1748-49 (pp. 332-63) 

13. Visszatérés Kínába: 1749-57 (pp. 363-402) 

14. Második utazás Tibetbe: 1757 (pp. 402-49) 

15. A 8. dalai láma felismerése: 1758-59 (pp. 449-72) 

16. Rje-btsun dam-pa kolostori beiktatása (ordination): 1760-63 (pp. 472-95) 

17. Látogatás Amdo-ba és Dgon-lung-ba: 1763-64 (pp. 495-518) 

18. Kontempláció Wu t’ai shan-nál: 1764-67 (pp. 518-62) 

19. A tantványoknak szolgálat: 1768-71 (pp. 562-87) 

20. A Bka’-’gyur mandzsu nyelvre való fordítása: 1772-79 (pp. 587-611) 

21. A 3. Pancsen láma Kínába látogat: 1780-81 (pp. 611-38) 

22. A császár 70. születésnapi ünnepségére való előkészület: 1781-86 (pp. 654-67) 

23. Halál és kegyeleti szolgálat: 1786 (pp. 654-67) 

24. A Chad-ma’i lam-rim misztikus álombeli kinyilatkoztatása: 1785 (pp. 667-700) 

25. Lcang-skya életének összegzése (pp. 700-806) 

Gene Smith meglállapítja, hogy ezek a fejezetek széles témák köré összpontosítanak: kezdve 

Rol-pa’i rdo-rdje tanulmányitól a 7. dalai lámával való találkozásáig, a Wu-ta’i-shan-nál 

folytatot meditációjától a fontos munkáinak összeállításáig.  

                                                 
30

 Gene, E. Smith: Among Tibetan Texts: History and Literature of the Himalayan Plateau, ed. by Kurtis R. 

Schaffer with a foreword Jeffrey Hopkins. Boston: Wisdom Publication, 2001, a II. fejezete The Life of 

Lcang-skya Rol-pa’i rdo-rje pp 133-146 

31 Gene Smith p.134.  
32

 Érdekes a fordítás ilyen korai elkezdését mutató adat, a legtöbb forrásban az 1741-es év jelöli a Bstan-’gyur 

fordítási előkészületeinek a kezdetét, mikor is Rol-pa’i rdro-rje összeállította Dag-yig mkhas-pa’i ’byung-

gnas elkezdték mondol nyelvre fordítani. Esetleg az is elképzelhető, hogy ezen utóbbi mű megalkotásának a 

kezdetét is beleveszi Thu’u bkvan ebbe az időintervallumba. 
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Az életrajzból kiderül, hogy gyermek, akit végül is I. Lcang-skya Ngag-dbang blo-bzang 

chos-ldan újratestetöltésének
33 

ismertek fel, a tűz-madár év (1717) első mongol (hor) 

hónapjának tizedik napján született, közel Lang-gu-ru-hoz (Langcsou), Kanszu tartományban.  

Az atyja mongol nomád törzsbeli, közelebbről a mongvor nemzetiséghez tartozó törzsbeli, 

Chi-kya Dpon-po alattvalója, és úgy volt ismert, mint Chi-kya tshangs-pa Gu-ru bstan-’dzin. 

Az anyját egyszerűen Bu-skyid-nek hívták. I. ‘Jam-dbyangs bzhad-pa Kun-mkhyen 'jigs-med 

dbang-po ismerte fel az első Lcang-skya Blo-bzang chos-ldan tulkujaként.
34

 A Lcang-skya 

bla-brang tisztviselők megelőzőleg hírnököket küldtek Tibetbe, hogy tudatoklják meg, hol 

lelhetnék fel az újraszülető Lcang-skyát. Thu’u-bkvan életrajzi forrása szerint a válasz 

előnybe részesítette Amdo-t. Az idős ‘Jam-dbyangs bzhad-pa’i rdo-rje volt a II. Lcang-skyát 

megtaláló bizottság vezetője, aki fontos személyiség volt a korabeli Dge-lugs-pa rendben. A 

keresés a Dgon-lung kolostorból indult el. Mikor a gyermeket ismerték fel, mint az előző 

Lcang-skya kutuktu inkarnációját, az uralkodó elküldte képviselőjét, aki beiktatta a Dgon-

lung kolostorba
35

 és Chu-bzang Blo-bzang bstan-pa’i rgyal-mtshan-tól megkapta a noviciusi 

fogaldalmakat (dge-bsnyen).  

Thu’u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma adatai szerint 1723-ban Bstan-’dzin Cing-

wang, Kokonor hercege, lázadást szított Kína ellen.
36

 A kínaiak büntető expedíciót küldtek A-

mdo-ba, és 1724-ben a Dgon-lung-t császári parancsra a földig égették.
37

 A császár Kínába 

vezényeltette Lcang-skyá-t, mint egy "vendéget" kilenc éves korában. Kínába érkezése után, 

Lcang-skya elkezdte kolostori tanulmányai. Olyan mesterei és tanárai voltak, mint Bzang-su 

Dka’-chen Shes-rab dar-Rgyas, alias Ngag-dbang chos-ldan, és a II. Thu’u-bkvan Hu-thog-tu 

(1680-1736), aki személyes vezetője lett.  

Legkésőbb 1729-re a II. Thu’u-bkvan megszerezte a császári beleegyezést és elkezdte 

újjáépíttetni a Dgon-lung kolostort.
38

 Gene Smith
39

 érdekes dolgot tár fel pulikációjában 

Thu’u-bkvan adatai alapján, mely rávilágít az akkori mandzsu császár vallások iránti 

érdeklődésére. Yung-cheng (1723-35) császár némileg érdeklődött a buddhizmus iránt, és 

némileg hajlandóságot mutatott a kínai buddhizmus iránt a buddhizmus tibeti variációt 

                                                 
33  Vagyis az I. Lcang-skya hutuktu megtestesülésének. 

34  Pontosabban az inkarnáció felismerésére küldött bizottság vezetője volt a I. ‘Jam-dbyangs-bzhad-pa, alias 

Kun-mkhyen ‘jigs-med dbang-po. Az ‘Jam-dbyangs bzhad-pa inkarnációs vonal a Dgon-lung Byams-pa 

gling kolostrohoz kötődik, mely az egyik legfontosabb Dge-lugs-pa kolostor volt Kelet-Tibetben. 
35

 Tehát látható, hogy az egész felismerési és beiktatási folyamat, ha nem is császári ellenőrzéssel, vagy 

irányítással folyt, de legalábbis császári engedéllyel. 
36

 Gene Smith p. 136 

37  Ezt a kolostort, mely a Lcang-skya kutuktuk központja volt, Kína ellen szervezett lázadások támogatása 

miatt 1724-ben földig rombolták. És a kis Lcang-skya, mint a kolostor akkori feje, lemondásra kényszerült. 

A Dge-lugs-pa rend egyik legnagyobb és legbefolyásosabb kolostora volt Tibet keleti határterületén, a 

mongol területekre is nagy befolyást tett szert a területi közelsége miatt is. Erős kapcsolatot ápolt a Wu ta’i 

shan-nál kialakított tibeti buddhista intzéményrendszerrel. A keleti végekről és mongol területtekről inkább 

ehhez a hegyhez mentek zaarándoklatra, mint Lhászába.  
38

 Gene Smith p. 136 
39

 Gene Smith p. 137 
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túlhaladva. Ez ellentétes volt Keng-ze Chin-wang (1697-1735) herceg nézeteivel, akiben élt 

bizonyos elfogultság a régi szekták felé, mint pl. a Rnying-ma-pa vonal felé, és nyíltan 

ellenséges volt a Dge-lus-pa renddel. Keng-ze volt az, aki a fekete süveges és vörös süveges 

Karma-pa lámákat Kínába meghívta, noha ők mindketten útjuk során meghaltak.
40

 

Gene Smith hivatkozik Thu’u-bkvan azon kitételére, hogy ha a Dge-lugs-pa rendnek és 

Tsong-kha-pa tanításainak boldogulnia kell Kínába, akkor ehhez feltétlenül fontos, hogy 

ezeket a tanításokat mandzsu, kínai és mongol nyelven kell megmagyarázni. Tehát Rol-pa’i 

rdo-rje elkezdte ezt a három nyelvet tanulmányozni. Taulótársa, akivel jó barátságba került, 

volt a negyedik Yung-cheng császár fia, ő vált később K’ien-lung (Qianlong császárrá).
41

 

A kínai buddhizmust is megvizsgálta Rol-pa’i rdo-rje, és arra a következtetésre jutott, 

hogy az a filozófiai rendszer, ami mint Hwa-shang Mahayana, vitatott volt Tibetbe, úgy 

látszik, hogy már nemlétezik többé Kínában. A filozófiai nézetek, melyek széleskörűen 

elterjedtek a kínai buddhizmusban, mint a Vijvana-vada (Sems-tsam-pa) a klasszikus 

állapotukhoz állnak közel és nagy hasonlóságot mutatnak a tibeti Zhi-bjed-pa tanításokkal.  

Ezen időszak alatt Lcang-skyát birodalmi privilégiumokkal ruházták fel, a császár, K'ang-hsi 

Rol-pa'i rdo-rje-nak különféle kimagasló címeket adományozott,
42

 és ellátta egy aranyírásos 

pecséttel (tham-ka gser-yig-dang bcas-pa), és 1734-ben a "Birodalom nagy lámájá"-nak
43

 

vagy a „Birodalom tanítójának” nevezte ki.
44

 Miután megkapta a különböző címeit és 

hivatalait Lhászába ment, de miután megtudta, hogy a császár elhunyt azonnal visszatért 

Pekingbe, a császárné rábízta a Khong-pe-ching aranypecsétjét.  

 1735 végén, Lcang-skya Tibetbe tett hosszú utazása során elért Bkra-shis lhun-po-ba a 

végső kolostori fogadalmakat megkapni
45

 az idős Pan-cshen Lama Blo-bzang ye-shes-től, aki 

ez alkalommal adományozta neki a Ye-shes bstan-pa’i sgron-me nevet. 1735. október 8-án 

váratlanul következett be Yung-cheng császár halála. Lcang-skya sietősen visszatért Lhászába, 

                                                 
40

 Genes Smit p. 137 

41 A kínai, mongol és mandzsu nyelvet a leendő császárral, Kao-tsung-gal (Qianlung, 1736-1795) együtt tanulta, 

aki nem csupán tanulótársa, hanem nagyon közeli barátja is barátja lett. Tizennyolc éves korára elsajátította 

mind a szútrákat és mind a mantrák ismeretét, s elsajátította a kínai, mongol és mandzsu nyelveket. A császár 

és Rol-pa'i rdo-rje kapcsolatáról, valamint Rol-pa'i rdo-rje részletes életrajzáról és tevékenységéről HEISSIG 

Die Pekinger pp. 72-158  

42  Mint például a : "Byams-rtses 'gro-ba yongs-kyi spyi-bo-nas dbang-bskur-ba'i kun-mkhyen bla-ma". 

43  Chab-srid chen-po'i bla-ma, illetve a Birodalom nagy tanítója címet is elnyerte, mely pl. az olyan hutuktu 

láncolathoz tartozott, mint a Thu’i-bkvan hutuktuk láncolata, és az volt a legmagasabb tibeti buddhista 

szerzetes-tanító által a kínai birodalomban elérhető vagy kapható rangfokozat. 
44

 Gene Smith p. 138 

45 Ezek a dge-tsul, majd a dge-slong szerzetesi fokozatokba való felavatást jelentették. és a végső felszentelés a 

ge-she fokozatba a második pancsen lámától, Blo-bzang ye-shétől (1663-1737) a Tasilhünpó kolostorban, 

1735-ben. 1736-ban visszatért Lhászából Pekingbe, 30 Buddha szoborral, s az ötödik dalai láma képével. 

Mikor tanulótársa Qianlunk kerül a császári trónra, Rol-pa'i rdo-rje megkapta a "Pecsét Lámája (tham-ka bla-

ma) címet, mely a legmagasabb tibeti buddhista szerztesi rang volt Kínában. Ez a rang azonos volt a Thu'u-

bkvan hutuktu ranggal, az udvarnál az ő mestere rangjával. A harmadik pancsen láma kivételével nem volt 

még egy olyan tisztelt személy pekingebn, mint Lalitavjra (a szanszkrit neve a Birodalom Nagy Lámájának).  
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hogy részt vegyen a halotti szertartáson.
46

 Lcang-skya 1736-ban útnak indul Kínába. Barátja, 

a meghalt császár negyedik fia, K’ien-lung lett a császár. Az udvarba megérkezve, Lcang-

skyát felkérték, hogy váljon a Pecsét Lámájává (tham-ka bla-ma), mely a legmagasabb 

lamaista pozíció volt az akkori Kínában. Ez a posztot korábban a II. Thu’u-bkvan kutuktu 

töltötte be, és aki átruházta Khri-cshen Blo-bzang bstan-pa’i nyi-má-ra, és most átadták 

Lcang-skyá-nak császári kérésre.
47

  

Nagyon fontos volt a mongol buddhizmus szempontjából, hogy a mongolok közötti 

buddhista térítést támogatandó, császári támogatással a tibeti buddhista kánon kommentár 

részének, a Bstan-’gyur-nak mongol nyelvre fordítását elkezdték. Ennek előtte, amiatt, hogy a 

korábbi fordítások nem egységes nyelvezetét és szóhasználatát egységesítsék, Lcang-skya 

elkezdte a mongol-tibeti kétnyelvű munka a Dag-yig mkhas-pa’i ’byung-gnas, azaz A tudás 

forrása [kétnyelvű] helyesírási szótár
48

 összeállítását. Miután ennek összeállítását egyelőre 

tibeti nyelven befejezte, a tudósok nagy csoportja kezdte meg a fordítását és a revízióját 1741-

ben. Az egész fordítási munka 1742-re fejeződött be, és ekkor kezdték el a nyomódúcok 

vésését.
49

 

1744-ben, a császár és Lcang-skya megalapítja a Dga’-ldan Byin-chags-gling-et 

Pekingben. Ez a tanító kolostor fakultásokra (grva-chang) lett lett felosztva és ötszáz 

szerzetest tudott befogadni.
50 

Leginkább mongol és tibeti szerzetesek képzését kezdték el itt. 

Több fakultásból állt: (1) filozófiai fakultásának (mtshan-nyid grva-tshang) (2) a tantrikus 

kollégium (rgyud-pa grva-tshang) (3) általános tanulmányok (rig-gnas sna-tshogs grva-

tshang) (4) orvosi fakultás (sman-pa grva-tshang) fő posztjára. A Dga’-ldan Byin-ldan chags-

gling megalapítása után, Lcang-skya kérte a dalai lámát, hogy nevezzen ki apátnak egy 

magasrendű és tanult inkarnációt. A dalai láma kiválasztotta Rta-chag Rje-drung Blo-bzang-

ldan-t, akivel Lcang-skya folytatta a tanulmányait. 

A mű 9. fejezetében, Thu’u-bkvan idézi Lcang-skya számos kisebb írását és leveleit, 

melyek az 1737-47 közötti periódust fedik le. Említésre méltónak találjuk a II. Pan-cshen 

                                                 
46

 Gene Smith p. 138 
47

 Gene Smith p. 138 

48  Erről a dolgozatban több helyen, valamint a Függelékben. 
49

 Gene Smith Thu’u-bkvan művére való utalásából nem derül ki, hogy a szótár fordítása és nyomódcra vésése 

folyta le 1741-42 között, vagy magának a Bstan-’gyur-nak a fordítási előkészülete. Más adatok szerint, 

melyekre a későbbiekbeen utalok, 1749-ben fejeződött be a mongol kánon kommentárrészének aa fordítás. 

50 Ez azt jelentette, hogy 1744-ben Yonghegong hercegi palotát átalakították tibeti buddhista centrummá, és Rol-

pa'i rdo-rje elkezdte a művészetben és építészetben való tevékenységét a Qing fővárosban. Az összes 

buddhista templom felőgyelőjévé lett. Négy kollégiummal és 500 szerzetessel buddhista akadémiát alapított, 

és elkészítette a palota gyűjteményében található buddhista szobrok és festmények katalógusát. 1745-ben 

Lcang-skya kutuktu beavatta a császárt a Cakrasamvara-tantrába. A szertartáson a kínai univerzum ura ezt 

mondta a tibeti gurunak: "Mostantól fogva nem csak az én lámám vagy, hanem az én vajra-mesterem!"  

A Yonghegongról egy értékes disszertáció: Greenwood, Kevin R. E.: Yonghegong: Imperial univesalism and 

the art and architecture of Beijing’s „Lama Temple”. Submitted to the graduate degree program in Art History 

and the Graduete Faculty of the University of Kansas in partial fullfillment of the requirements for degree of 

Doctor of Pilosophy, 2013 
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láma Blo-bzang ye-shes (1663-1737) és Pho-lha-nas Bsod-nams stobs-rgyas 1747-ben 

bekövetkezett halálának említését.  

Az 1736-1746 közötti periódus folyamán Lcang-skya elkezdte írni filozófiai 

mestermunkáját, a Grub-mtha’i rnam-par bzsag-pa gszal-bar bsad-pa thub-bstan lhun-po’o 

mdzes-rgyan c. munkát. Genes Smith hivatkozik arra Thu’u-bkvan alapján, hogy ebben belső 

ösztönzője talán a Vijvana-vada filozófiai hagyományok iránti érdeklődése lehetett, és ezek a 

hagyományok megőrződtek a kínai buddhista iskolákban, mint pl. a Csan irányzatban
51

. Ez a 

lényegében Dge-lugs-pa hatás alatt álló értekezés nagyon sokat elárul Rol-pa’i rdo-rje 

tanultságából és jártasságából a különféle filozófiai kérdések terén.
52

  

Az életrajzban, a 10. fejezetben, Thu’u-bkvan bőségesen idézi ebből a Grub-

mtha’műből.
53

 Thu’u-bkvan ezt a munkát tekinthette saját hasonló tartalmú műve, a Grub-

mhta’i sel-gyi me-long, vagyis A filozófiai irányzatok kristálytükre
54

 megírásához alapként. 

A császár, K’ieng-lung Rol-pa’i dro-rje a segítségével kezdte el tanulmányozni a tibeti 

nyelvet.  És maga Lcang-skya odáig jutott a kínai, mandzsu, és mongol nyelvek 

tanulmányozásában, hogy azok számára, akik nem értettek tibetiül, ezeken a nyelveken is 

képes volt prédikálni és tanmagyarázatokat adni. Szintén gondolt arra, hogy a szanszkrit 

szavak és mantrák kínaira fordítsa le. A fiatal Thu’u-bkvan (III. Thu’u-bkvan kutuktu Blo-

bzang chos-kyi-nyi-ma) 1748-ban meghívta Dgon-lung-ba. 1749-ben tett látogatása előtt a 

császár felhatalmazta a Dgon-lung, a Sku-’bum és a Bstan-po dgon további helyreállítására és 

rendbe hozására. Dolonor-on, Chahar-on és Alshan-on ketesztülutazva, Amdo-ba ért és 

talákozott Thu’u-bkvan. Szintén találkozott a fiatatlabb fiútestvérével: a Chu-bzang kutuktu 

inkarnációval.  

A látogatása során Lcang-skya elnökölt a II. ’Jam-dbyangs bzhad-pa kutuktu Dkon-

mchog ’jigs-med dbang-po felvatásán
55

.  

A 7. dalai láma halálának híre 1757-ben ért Pekingben, és a császár elhatározta, hogy 

Lcang-skyát küldi közvetlenül az új reinkarnáció felismerésével megbízott delgáció 

vezetésére. A ’Jam-dbyangs bzhad-pa és Thu’u-bkvan inkarnációk
56

 hozzászegődtek a 

társasághoz. 1758 kezdetén, a társaság Lhászába ért, Lcang-skya és az életrajzírója, Thu’u-

bvkan ellátogatott a Lhásza körüli kolostorokba
57

.  

                                                 
51

 Gene Smith p. 139 
52

 A későbbiekben, a Fordítás alkalmával ez világosan látszódik, olyan kérdésekben is, mint például, hogy Rol-

pa’i rdo-rje ismerte Paramartha kilencedik, tiszta-tudatosság (amala-vijvana, dri-med-pa’i rnam-shes) 

teóriáját, melyet művébe, a tudattípusok osztályozásánál, ha nagyon röviden is, de megemlít. 
53

 Gene smith p. 139 

54 Ennek a műnek érdekessége, hogy sok töténelmi adattak is szolgál alapvetően filozófiai beállítottságán túl, 

pl. a mongol buddhizmus történetére vonatkozóan érdekes és fontos forrásmű. Erről később több szót ejtek. 
55

 A későbbiekben róla több szót is ejtek grub-mtha’ műve kapcsán. 

56  Vagyis Dkon-mchog ‘jigs-med dbang-po (1728-1791) és Blo-bzang chos-kyi nyi-ma (1737-1802) 
57

 Gene Smith p. 141 
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1758 negyedik hónapja folyamán Lcang-skya Bkra-shis lhun-po-ba utazott találkozni a 

fiatal III. Pancsen Lámával, Dpal-ldan Ye-shes-szel; útközben látogatást tett a ’Brug-pa 

irányzat két kisebb kolostorában: a ’Brug és Rva-lung kolostorokban. 1759-ben Lcang-skya 

Lhászába való visszatérés után, tárgyalást folytatott a 8. dalai láma kiválasztásáról. Három 

erős jelölt volt, az ország különböző részeiből. A dalai láma inkarnációjának felismerésére La-

mo, Gnas-chung, Bsam-yasz, Dga’-gdong és Khra-’brug kolostorok öt nagy jósát idézték meg 

Lhászában. E szertartás a Pancshen láma, Lcang-skya, De-mo, a mandzsu ambán és a 

miniszterek tanácsa jelenlétében folyt le.  Végül Lcang-skya azt ajánlotta, hogy a Pancshen 

láma ismerje fel az újratestetöltést. A Pancshen láma a Gtsang-ból származó jelöltre szavazott.  

Fontos életrajzi adalék, hogy a III. Rje-btsun Dam-pát (1758-73) Li-thang-ból Dolonorba 

hozták, ahol Lcang-skya felavatta. Dam-pa azután Jehol-ba ment előre, ahol fogadta őket a 

császár. Lcang-skya a Ye-shes bstan-pa’i nyi-ma nevet adta Rje-btsun Dam-pának. A Rje-

btsun Dam-pa útnak indult a Khalkhához (a halha mongolokhoz), Lcang-skya pedig visszatért 

Jehol-ba.  

 1763-ban újra látogatást tett Tibetbe
58

, mivel meghalt Lcang-skya apja, így útnak 

indult Amdo-ba és Dgon-lung-ba. Az I.’Jam-dbyangs bzhad-pa kutuktu éppen visszavonult az 

apáti tisztségből és Lcang-skyát szerették volna megválasztani, így ő lett a kolsotor apátja. 

Lcang-skya hozzájárult a Pekingben székelő Sera Rje-btsun kolostori kézikönyveinek (jig-

cha) új kiadásához, és a Dgon-lung-ban raktározott fadúcokkal ki is nyomtatták őket. Lcang-

skya Kínába való visszatérése előtt helyettest nevezett ki a Dgon-lung apáti trónjára.
59

 

1767-ben, Lcang-skya öt hónapig magányos elvonultságban volt a Wu-t’ai-shan-nál, Kijelölve 

a császár születésnapját 1770-ben, Amitayus ezer szobrát készítették el, és helyezték el Wan-

phau Zi-ben. Lcang-skya mutatta be a felszentelési szertartást.  

Egészen Lcang-skya idejéig, pusztán néhány fordítás létezett mandzsu nyelven, K’ien-

lung császár azt javasolta, hogy Lcang-skya lásson neki a teljes Bstan-’gyur mandzsu nyelvre 

való lefordítása irányításának. 1772-től dolgoztak ezen egészen a késő 1770-es évekig, a 

folyamat nagyon lassan haladt, mivel Lcang-skya készítette a végső javításokat, és továbbadta 

mindegyik kötetet a császárnak személyes hitelesítés végett, és után lettek a művek a 

kolofonjai előkészítve. 

Lcang-skya 1785-ös elvonulása a Wu-t’ai-shan-non volt. A 6. hónap 17- napjának éjszakáján, 

mélységes misztikus tapasztalatot élt át, az éjszaka folyamán megjelent álmában Mavjusri, és 

kinyilatkoztatta neki álmában a Tshad-ma’i lam-rim-et. A következő nap Lcang-skya 

emlékezetből lediktálta a munkát.
60

 

                                                 
58

 Genes Smith p. 142 
59

 Gene Smith p. 142 

60  Thu’u-bkvan visszaadja a szöveget, mely úgy is ismert, mint Gnyid-mo che’i rmi-lam-gyi rol-mtshor sar-
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Lcang-skya halála előtti időszakra Thu’u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma, az 

életrajzírója vált legkedvesebb tanítványává. 1786 harmadik hónapja folyamán, a császár a 

Wu-t’ai-shan-hoz költözött. Lcang-skyá-nak megparancsolta a visszatérést, és kíséretébe 

lépést. Útnak indult, de útközben az egészsége kezdet megromlani. A kínai és tibeti orvosok 

segédkezésének semmi hasznát nem vették. 1786 4. hónapjának második napján meghalt Wu-

t’ai-shan-nál.
61

 Temetési szertartását teljes ceremóniával mutatták be. Ra-kho Ho-thug-thu, az 

unokaöccse, útnak indult Tibetben ugyanabban az évben, hogy  emlékező-adományokat 

ajánljon fe Tibet nagy Dge-lugs-pa kolostorainak. 

Összefoglalva, Lcang-skya Rol-pa’i rdro-je befolyásos személyiség volt, összekötő a 

tibeti buddhizmus a császári udvar és másodsorban a Tibeti politika és a császári udvar között, 

a khalka mongolokkal való kapcsolata is jelentős, hiszen több, mint személyes ismeretséget 

ápolt a Rje-btsun Dam-pá-val, akinek beavató mestereként is szerepel a forrásokban így a 

mongol buddhizmusban betöltött szerepe is jelentőssé vált. Pekingbe, a Yonghegong-ban 

alakították ki azt a tibeti buddhista centrumot, több fakultással, a kolostori képzési 

rendszernek megfelelően, melyben nem pusztán tibeti, hanem kínai, mongol és mandzsu 

szerzetesek is folytatták tanulmányaikat, ennek a centrumnak vezető alakja lett Rol-pa’i rdo-

rje. 

 

2.3. A Lcang-skya inkarnációs láncolat 

A Lcan-skya kutuktuk tulku láncolatának megalapozása a 17. század végével kezdődött.
62

 A 

Karma-pákhoz és a Dge-lugs-pákhoz hasonlóan a Lcan-skya hutuktuk preexisztenciájának az 

elmélete is kialakult. Azaz egy vagy több korábbi buddhista mester, vagy szent testetöltésének 

tekinteték az első és a második, valamint a harmadik Lcang-skya kutuktut. A tulku rendszer 

alkalmazása először a Karma-pa rendnél jelent meg, majd a dalai lámák vonulata volt a 

második az elmélet alkalmazásában, ezt követte a pancsen lámák újratestetöltésének a 

hagyománya. A dalai lámát és a pancsen lámát egyszerre egy isteni személyiség, és az előző 

dalai láma, illetve pancsen láma testetöltésének tekintették. A dalai és a pancsen lámák 

„eredete” magyarázatától kicsit eltérően magyarázták a Lcang-skya kutuktuk testetöltéseit. A 

dalai lámá esetében az újjászületés az elöző dalai láma, valamint egy isteni lény, 

Avalókitesvara bódhiszattva, a világmegmentő bódhiszattva egyszerre való inkarnációja.  

A Lcang-skya kutuktukat viszont egy vagy több korábbi buddhista mester, vagy szent 

testetöltésének tekinteték, mely így kissé eltér a hagyományosan ismerttől. Azt is lehetne 

                                                                                                                                                         
ba’i bstan-bcoz ngo-mtshar zla-ba’i snang-brnyan.  

61
 Gene Smith p. 145 

62  A tulku rendszer alkalmazása először a Kar-ma-pa rendnél jelent meg, majd a dalai lámák vonulata volt a 

második az elmélet alkalmazásában, ezt követte a pancsen lámák újratestetöltésének a hagyománya. 
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mondai, hogy a megvalósítás magasrendű szintjére jutott mesterek, tanítók, tudósok, és isteni 

lények spirituális esszenciái öröklődtek át a tulku rendszer lámáiba, mint a Lcang-skya 

hagyományvonal esetében is. 

 A Lcang-skya kutuktuk megelőző megtestesüléseire több tibeti és mongol forrásban 

találhatunk adatokat, főként az I. Lcang-skya és a II. Lcang-skya kutuktura vonatkozó 

életrajzokban. Az egész megtestesülési láncolat Amitābha Buddhától eredezteti magát, aki 

később különböző indiai és tibeti mesterekben testesült meg.
63

 A tibeti megtestesülések között 

egyaránt találhatóak Rnying-ma-pa, Bka'-gdams-pa, Bka'-brgyud-pa, Sa-skya-pa, és Dge-lugs-

pa mesterek; olyan neves személyiségek, mint például Mar-pa vagy 'Phags-pa láma. A 

tulajdonképpeni Lcang-skya hutuktuk a Dge-lugs-pa rendhez tartoztak. Az első Lcang-skya 

hutuktu Ngag-dbang blo-bzang, a második Rol-pa'i rdo-rje volt, illetve a harmadik Lcang-

skya Ye-shes bstan-pa'i rgyal-mtshan. 

 Az első Lcang-skya címet viselő kutuktu Lcang-skya Ngag-dbang blo-bzang (1642-

1714) volt, aki 1642-ben született I-k'o faluban, a Chang családban (innen a másik neve 

Chang-chia), és Erh-ku-lung
64

 kolostora egy tudós lámájának a reinkarnációját ismerték fel 

benne. 1651-ben belépett Erh-ku-lung kolostorába. 1661-ben Tibetbe küldik, itt mintegy húsz 

évig tanult. 1682-ben Pekingbe hívta a K'ang-hsi (1661-1735) madzsu császár a Dga-ldan 

kolostor mesterét, aki beajánlotta a császárnak Chang-chiát. Ő 1693-ban érkezett Pekingbe, a 

császár a "Jassak nagy láma" hivatali címmel tüntette ki, a legmagasabb lámákra bízott 

hivatallal Pekingbe. A császár emellett a kutuktu címet adományozta neki, valamint egy 

oklevelet és aranypecsétet, és a Chahar mongoljai feletti szellemi ellenőrzés hatalmával is 

felruházta. 1696-97 között, mikor már magas hírnévnek örvendett, Lhászába küldte a császár, 

majd azután a pancsen lámának vitt ajándékokat. Erh-ku-lung-ban a lámák megálmodták 

kutuktujuk egy ősi leszármazási láncolatát, azt hogy tizenhárom inkarnáció előzte meg az 

fellépését. A tizenharmadik inkarnáció egy egyszerű láma volt
65

. Az ő halála után egy fiú 

született I-k'o-ban, akit "tizennegyedik Chang-chiá"-nak neveztek el. Tulajdonképpen ez a 

"tizennegyedik reinkarnáció" valójában az első Lcang-skya kutuktu, vagy teljes nevén Lcang-

                                                 
63  Az indiai mesterek voltak: 1. Chunda, 2. Sakyamitra, 3. Darpana Acarya. A tibeti elődök voltak: 4. Ska-ba 

Dpal-brtsegs (Rnying-ma-pa), 5. Dngongs-pa rab-gsal (Rnying-ma-pa), 6. Sgro-phug-pa (Rnying-ma-pa), 6. 

Si-si-ri-pa (Bka'-gdams-pa), 8. Mar-pa (Bka'-rgyud-pa), 9. Glang-ri thang-pa (Bka'-gdams-pa), 10. 'Phags-pa 

(Sa-skya-pa), 11. Bsod-rnams rgyal-mtshan (Sa-skya-pa), 12. Gtsang-smyon He-ru-ka (Bka'-brgyud-pa). A 

tibeti Dge-lugs-pa rendbe tartozó előző megtestesülések: 13. Byams-chen chos-rje, 14. Chos-kyi rgyal-

mtshan, 15. Dpal-'byor lhun-grub, 16. Grags-pa 'od-zer. És a tulajdonképpeni Lcang-skya hutuktuk: 17. I. 

Lcang-skya Ngag-dbang blo-bzang chos-ldan, 18. II. Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rje, 19. III. Lcang-skya Ye-

shes bstan-pa'i rgyal-mtshan. Ezekre a megtestesülésekre vonatkozólag Everding, K.-H.: Die Präexistenzen 

der Lcang skya Qutuqtus Wiesbaden, Otto Harrasowitz, 1988 

64  Erre vonatkozólag Chandra, Lokes: Materials for a History of Tibetan Literature Part I. (Sata-Pitaka Series, 

Indo-Asian Literatures Vol. 28) New-Delhi, Institution Academy of Indian Culture, 1963. Az Erkhulung 

kolostor ugyanúgy a mongour mongol nemzetiség terrtóriumán volt, mint a Dgon-lun kolostor. A Lcang-

skya és a Thu’u-bkvan hutuktuk nagyrésze ebből a nemzetiségből került ki. Erről bővebben Schram , Louis 

M. J. The Monguors of the Kansu-Tibetan frontier pp. 38-45. 

65  Chandra, Lokes p. 36  
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skya Ngag-dbang blo-bzang chos-ldan. 

 Az ő összegyűjtött munkáit
66

 1724-ben nyomtatták ki hét kötetben (Ka-Ja), ennek 

mongol nyelvű változatot pedig 1727-ben nyomtatták ki.
67

 

 

A Lcang-skya korábbi inkarnációival foglalkozó munkák
68

 

K. HASHIMOTO, Chang-chia hu-t’u-k’o-t’u. Hashimoto Kohō 1942-ben Tokióban megjelent 

műve: a Mōko no ramakyō (A buddhizmus Mongóliában) foglalkozott a Lcang-skya hutuktuk 

előző inkarnációival. Rövid életrajzát is megadja az 1. Lcang-skyától a 6. Lcang-skyáig. 

(HASHIMOTO, KOHŌ. Mōko no Ramakyō. Tokio, 142) 

Sagaster a Lcang-skya hutuktuk előinkarnációs listájá adja meg: „Liste der Präinkarnationen 

der lCań skya Khutukthus” fejezetcímmel a Subud Erike pp 337-342 művében. Sagaster evvel 

adott egy tudományos magyarázatot és a Lcang-skya inkarnációs vonal összeálított listáját, a 

Ngag-dbang blo-bzang cshos-ldan életéről szóló tanulmányában. Amint már megjegyeztük, 

Thu’u-bkvan idézi az újraszületések egymást követő (’khrungs-rabs gsol-’debs) versben való 

nyújtását Dkon-mchog ’jigsz-med dbang-po munkájából.
69

 Ez a Lcang-skya Ye-shes bstan-

pa’i sgron-me 14 elődjét említi meg. Thu’u-bkvan azután három további előd életének tömör 

vázlatát adja meg: Bla-chen Dgongs-pa rab-gsal, Mar-pa Chos-kyi blo-gros, és Gtsang-snyon 

He-ru-ka Sangs-rgyas rgyal-mtshan. Az inkarnációk történelmileg összefüggő listájának 

szerkesztése, mely előtérbe helyezi Ngag-dbang blo-bzang chos-ldan-t lehetetlen azonosítani. 

Az inkarnációk első listáját Mr. Wesley E. Needham (Yale University Library) adta meg, 

1965-ben. Ez a lista a Dkon-mchog ’jigs-med dbang-po munkájában talált hagyományt adja 

meg. 

Két hasonló lista van Indiában az inkarnációs vonalra, mégis az egyik lefontosabb Thu’u-

bkvan listája: 

A. Cun-da 

B. Grub-dbang Shákja bsesz-gnyen 

C. Dar-pa-na A-cá-rya 

D. Lo-cshen Ka-ba Dpal-brtegs 

E. Rig-’dzin Sgro-phug-pa (b. 1074) 

F. ’Gro-mgon Si-si-ri-pa, alias Gung-thang Se-ston Ri-pa 

G. Glang-ri thang-pa ’Dul-’dzin Rdo-rje seng-nge (1054-1123) 

                                                 
66  A tibeti kánon pekingi kiadása tartalmazza teljes egészében a munkáit, a 162. kötetben. (SUZUKI, D. T.: The 

Tibetan Tripitaka Peking Edition Tokyo-Kyoto, Suzuki Research Foundation 1955-1963) A kánon 

katalogusa felsorolja részletesen a műveit. A műveinek felsorolását nem részletesen megteszi Chandra, 

Lokes:  Materials p. 37 Illetve a művei 2, 3, 5, 6. köteteinek a mongol címeit Heissig, W.: Die Pekinger 

Lamaistischen Blockdrücke Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1954 pp. 59-61 

67  Az ő összes műveit (gsung-bum) kiadta Suzuki, D. T. (ed) Tibetan Tripitaka 

68  Everding közlése alapján (pp 41-42). 

69  Rdje-btsun lcang-skya rol-pa’i rdo-rdje’i ’khrungs-rabs-kyi gtam-brdjod ngo-mtshar dad-pa’i ljon-shing, 

lásd Thu’u-bkvan Khyab-bdag pp 18-23. 
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H. ’Gro-mgon ’Phags-pa Bsod-nams rgyal-mtshan (1235-80) 

I. Bla-ma Dam-pa Bsod-nams rgyal-mtshan (1312-75) 

J. Byams-chen Chos-rje Sakya ye-shes (1354-1435) 

K. Se-ra Rje-btsun Chos-kyi rgyal-mtshan (1469-1546) 

L. Mkhas-grub ’Khon-ston Dpal-’byor lhun-grub (1561-1637) 

M. Mkhyen-rab Grags-pa ’od-zer (d. 1641) 

1. Ngag-dbang blo-bzang chos-ldan (1642-1714) 

2. Ye-shes bstan-pa’i sgron-me, alias Rol-pa’i rdo-rje (1717-86) 

3. Ye-shes bstan-pa’i rgyal-mtshan (1787-1846) 

4. Ye-shes bstan-pa’i nyi-ma (1849?-59?) 

5. Blo-bzang ye-shes bstan-pa’i rgyya-mtsho (1860?-70?) 

6. Blo-bzang dpal-ldan bstan-pa’i sgron-me (1871?-90) 

7. Chos-dbyings ye-shes rdo-rje (1891-1957) 

G. SMITH: The Incarnation Lineage of Lcang-skya Hu-thog-tu művében Cundától a 7. Lcang-

skya kutuktu, Chos-dbyings ye-shes rdo-rje-ig (1891-1957)
70

 terjedően adja meg a nevek 

listáját. A 3. Thu’u-bkvan kutuktu Blo-bzang chos-kyi nyi-ma Rol-pa’i rdo-rjé-ről írt életrajza, 

a Dge-ldan bstan-pa’i mdzes-rgyan szövegkiadása előszavában  Gene Smith egy listát szerzett 

a Yale University Library-ban dolgozó Wesley M. Needhamtól. A fentebb említett, Thu’u-

bkvan művének szövegkiadásához készült előszavában a kövekezőeket jegyzi meg erről: 

„seems to have been drawn up for Mr. Needham by the lasr lCańg-skya or his functionaries” 

(Smih, Vorwort/Collected Work of Thu’u bkvan Blo bzań chos kyi nyi ma, Appendix I, S. 1.) 

És nem utolsó sorban Everding, Karl-Heinz: Die Praexistenzen der Lcan skya Qutuqtus : 

untersuchungen zur Konsruktion und historischen Entwicklung einer lamaistischen 

Existenzenlinie. Wiesbaden : Otto Harrasowitz, 1988 (Asiatische Forschungen ; Bd. 104) 

Ennek a műnek az elemzése a függelékben található. 

 

2.4. Rol-pa’i rdo-rje életműve 

A kor szokásának megfelelően a magasrangú lámák igen intenzív irodalmi tevékenységet 

folytattak, és ez, mint Rol-pa'i rdo-rje esetében, igen elgondolkodtató, hiszen egyidejűleg 

hasonlóan intenzív volt a tibeti-mongol-madzsu politikában összekötőként vállalt szerepe. 

Rol-pa’i rdo-rje összes műve (gsung-'bum), melyet Pekingbe nyomtattak ki tibeti nyelven
71

, 

hét kötetet tesz ki, ezen felül van egy nyolcadik, ún. titkos kötet is.
72

 Az első Ka kötet 

                                                 
70  A Dag-yig mkhas-pa’i ’byung-gnas kínai kiadásában szereplő táblázatban: 1891-1958. 

71 Az egész életmű facsimile kiadása: Gsung 'bum Rol pa'i rdo rje: Collected Works (gsun(?) 'bum) of Lcangs 

skya Rol pa'i rdo-rje. Pe cin : Kreung go bod brgyud mtho rim nang bstan slob gling nang bstan zhib 'jug 

khang, 1995, Digitálisan elérhető a Buddhist Digital Resources Center, elérhetősége www.tbrc.org 

honlapján, illetve ugyancsak ez az intézmény CD formátumban digitálisan kiadta. 

72 A gdun-'bum-jának tartalomjegyzékét (dkar-chag) a 3. Mellékletben közlöm. Chandra, Lokesh: Materials for 

a History of Tibetan Literature. Part 1. New Delhi, 1963. (Śaţa-piţaka Series. Indo-Asian Literatures, Vol. 

http://www.tbrc.org/
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tartalmazza a 7. dalai láma Blo-bzang skal-bzang rgya-mtsho életrajzát (3809, 448 f.), melyet 

az ő rövid ezoterikus életrajza követ. Ačitu nom-un qan életrajza a Kha kötetben található 

(3811, 92 f.). Tsong-kha-pa jól ismert pratitayasamutpādáról szóló stortájának (Rten-’brel 

bstod-pa) kommentárja közvetlenül megelőzi a Bhadracarī-ról szóló kommentárt, mely szinte 

minden házi oltáron megtalálható a tibeti nyelvet beszélő világ családjaiban, és a mongol 

valamint a mandzsu törzsek között széles körben elterjedt.
73

  

Jelentős művei Thon-mi Sambhota két nyelvtani munkájának - a Sum-cu-pa és a Rtags-kyi 

‘jug-pa, melyek Chos-skyong bzang-po és Zha-lu lo-tsa-bá-n alapuló kommentárok tisztázásai 

(3815, 11 f).74. Két kisebb szöveget tartalmaz a Ja kötet a Dmigs-brtse-ma gyűjteményből, a 

guru-yoga-viddhi-ket (3817 és 3818, TWB. 6687 és 6688). Az 5. vagy Ca kötetben két nem 

igazán ismert munkája foglal helyet, melyet a Wu-t’ai-shan-nál (Ri-bo tse-lnga) írt és Kvan-

lo-yé-n. A 6. Cha kötetben található a Rol-pa’i rdo-rje filozófiai irányzatokat összegző grub-

mtha’ művének „felső” része, 208 fólióval a Vijvapti-mātra irányzatról (3977) és 121 fólióval 

a Mādhyamakáról és Svātantrikáról. A következő, Ja kötetben folytatódik annak „alsó” része 

(smad-cha, 3979) a Prasaoika bölcselet téziseit ismertetve, és azt követve egy rövid 

addendával (3980, 5 f.). Ugyanez a kötet tartalmazza a Dag-yig mkhas-pa’i ‘byung-gnas-t, a 

később lefordított mongol címén Merged Гarqu-yin orun-t, mely mongol Bstan-’gyur 

fordításához megalkotott kétnyelvű (tibeti-mongol) terminológiai szótár (dag-yig) tibeti 

alapja. Ezt 1741 októbere-novembere és 1742 novembere-decembere közötti időszakban 

állított össze. Ez a szótár a kanonizált mongol buddhista nyelv vagy szókincs szempontjából 

döntő jelentőségűvé vált.
75

 A 7. kötet tartalmazza a Szantálfa Ima vagy Candan-jo-bo 

történetét (3982, 10 f.) és a Dvang-bsil hegy történetét (3984, 28 f.). A nyolcadik kötet a Bka’-

rgya-ma, vagy ezoterikus kötet.  

Fontos munkája a tibeti buddhista ikonográfia szempontjából a Háromszáz isten (Sku-brnyan 

gsum-rgya), melyet Eugen Pander írt le
76

, és Sergei Fedorovich Oldenburg ismertetett.
77 

Valamint a Chu Fo P’u-sa Shêng Hsiang tsan, azaz 360 istenek, melyet Walter Eugen Clark 

ismertetett.
78

 A Háromszáz isten (Sku-brnyan gsum-rgya) a nyolcadik kötetben fogla helyet, 

képi ábrázolásokkal. 

Az egész opera omnia elemzése itt lehetetlen lenne annak sokrétű tartalma, mivel 200 felett 

                                                                                                                                                         
28.)  pp 192-199 alapján. A sorszámozás ebben katalógizált művek sorszámai, a művek címe utáni számok 

azok fólió terjedelmét adják meg. 

73 Erről lásd: Chandra Lokesh: Materials for a History of Tibetan Literature. Part 1. New Delhi, 1963. (Śata-

pitaka Series. Indo-Asian Literatures, Vol. 28.)  

74 Ennek kiadása. Schubert, Johannes: Tibetische Nationalgrammatik. Das Sum.cu.pa und Rtags-kyi.’ajug-pa 

des Grosslama von Peking Rol.pai.rdo.re. Leipzig 1937 

75  Erről bővebben Heissig. Blockdrucke, 99 p. 87. Illetve a későbbiekben egy egész fejezetben szólok. 

76  Pander, Eugen: Das Pantheon Tschangtscha Hutuktu, ed. Albert Grünwedel in Veröffentlichungen aus dem 

kgl. Museum für Völkerkun le in Berlin I.2/3, 1890. 

77  In Bibliotheca Buddhica V, St. Petersburg 1903. 

78  Two Lamaistic Pantheons, vols. I, II, Cambridge, Mass. 1937 
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van az abban helyet foglaló művek száma, a néhány oldalastól kezdve egészen a több száz 

oldalas írásművekig, értekezésekig. A gsung-’bum fentebb megemlített jelentősebb műveken 

kívül számtalan munkát tartalmaz a legkülönfélébb témákban: egyszerű dicsőítő imákon kívül 

tantramagyrázatokat, áldozati szövegeket, pl. a 'Jam-dbyang bzhad-pa kutuktu 

hagyományláncolatára vonatkozó írást, értekezéseket a bódhiszattva útjához, leveleket és más 

kisebb műveket. Ami meglepő, nem tartalmazz a magasrangú lámákra oly jellemző önéletrajzi 

írást.
79 

 

A mongol Bstan-’gyur összeállításában császári parancsra együttműködött vele Dga’-

ldan sirgetü qutuγtu Blo-bzang bstan-pa’i nyi-ma (1689-1746). A fordítás 1741-42-ben 

kezdődött el és 1749 első nyári hónapjában fejeződött be. A tibeti Bstan-’gyur 225 kötetét, 

mely 80.059 fólió terjedelmű, 108.016 folió terjedelműre fordították le mintegy hét év alatt.  

Rol-pa’i rdo-rje nem csupán politikus, vagy buddhista filozófiai és nyelvtani 

értekezések írója volt, hanem az egyik legfontosabb tibeti buddhista ikonográfiai művet, a 300 

ikon vagy Háromszáz istenek (Sku-brnyan gsum-brgya) című munkát is megírta. Ez a munka a 

gsung-’bum-jának nyolcadik kötetében, a „titkos” vagy „ezoterikus kötet”-ében található. Két 

művet is tartalmaz ez a kötet, az egyik a Háromszáz istenek (Sku-brnyan gsum-brgya)
80

 és a 

Chu Fo P'u-sa Sheng Hsiang Tsan (A háromszázhatvan isten).
81

 Ezek mindegyike kivételes 

jelentőségű ikonográfiai szempontból.  Clark (1937)
82

 ismerette őket előszőr. A 300 ikon 

ismertetése és kiadása magyar nyelven Hetényi Ernő: A Vajrayāna misztikus ikonográfiája: a 

Háromszáz Ikon (sKU-brNyan Sum-brGya) (1981)
83

. Ennek a munkának a tudományos értéke 

erősen vitatható, azonban pozitívuma, hogy a 300 ikon eredeti képanyagát és részletes leírását 

is közli. Újabb publikációjával találkozhatunk Clark: 108 Icons from the Buddhist Pantheon, 

selected by Rolpai Dorje, illustrating the Buddhist lineage of the Qianlong Emperor (1998)
84

 . 

Újabb kutatási eredményeket mutat fel Rol-pa’i rdo-rjé-vel kapcoslatban a svájci tudós, 

Henns: The Boddhisattva-Emperor: Tibetan-Chinese portraits of sacred and secular rule in 

the Qing dynasty. (2001) c. művében.
85

 Rol-pa’i rdo-rjee műészetelméleti munkáságának 

kutatása mellett annak az életrajzát is kutatja. Henss: Rölpai Dorje — Teacher of the Empire 

                                                 
79  llyen pl. a II. ‘Jam-dbyangs bzhad-pa opera omniájában is találunk. Az önéletrajzi írások lehetnek 

egyszerűek, vagy misztikusak is, ez utóbbbiak az író beavatási útját írják le. 

80  Eugen Pander leírásából ismerjük ennek tartalmát. Pander, E.: Das Pantheon des Tscangtscha Kutuktu, ed 

Albert Grünwedel in Veröfflichungen aus dem kgl. Museum für Völkerkunde in Berlin I.2/3, 1890. 

Újrakiadta Oldenburg, Sergei Fedorovoch, in Bibliotheca Buddhica V, St. Petersburg 1903. 

81  Clark, Walter Eugen: Two Lamaistic Pantheons, Vols. I, II, Cambridge: Mass. 1937 
82

 Clark, Walter Eugen: Two Lamaistic Pantheons. From Materials Collected by the Late Baron A. von Stael-

Holsten. Cambridge : Harvard University Press, 1937 (Harvard-Yenching Institute. Monograph Series Vol. 3-4.). 

83  Hetényi Ernő: A Vajrayāna misztikus ikonográfiája: a Háromszáz Ikon (sKU-brNyan Sum-brGya) alapján. 

Budapest: Buddhista Misszió 1982 

84 Clark, R.: 108 Icons from the Buddhist Pantheon, selected by Rolpai Dorje, illustrating the Buddhist lineage 

of the Qianlong Emperor. In: Chinese Imperial Patronage. Treasures from Temples and Palaces. Asian Art 

Gallery Christopher Bruckner. London 1998, p.10-18. 
85  Henns, Michael: The Boddhisattva-Emperor: Tibetan-Chinse portraits of sacred and secular rulein the Qing 

dynasty. In: Oriental Art, Vol. XLVII, No. 3, 2001, pp 2-16 and No. 5, 2001, pp 71-83. 
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(2006)
86

 fontos bibliográfiai hivatkozásokat is tesz internetes cikkében, a legújabb 

publikációkat megemlítve.  

1928-ban publikálta Baron A. von Stäel-Holstein a Harvard College Library anyagából a 

Chang Chiá-nak, tibetiül Lcang-skya hutuktu Lalitavajra által összeállított 300 istenek-et, 

mely K'ien-lung (1736-96) uralkodása alatt íródott. Ezt a pantheont teljesen Eugen Pander írta 

le: 'Das Pantheon des Tschangtscha Hutuktu" (edited by Albert Grünwedel in 

Veröffentlichungen aus dem kgl. Museum für Völkerkunde in Berlin, I, 2/3, 1890) és a "Das 

lamaistische Pantheon" in Zeitschrift für Ethnologie, 1889-ben. És Sergei Fedorovich 

Oldenburg adta ki Szentpétervárott 1903-ban a Bibliotheca Buddhica 5. kötetében, ennek 

képanyaga lehet a forrása a korábban említett Hetényi Ernő (1981) korábban említett 

munkájában közölt képanyagának. 

 

3. A mongol-tibeti kétnyelvű szótár - a Dag-yig mkhas-pa’i ‘byung-gnas  

A Dag-yig mkhas-pa’i ’byung-gnas, azaz a „Mongol-tibeti két nyelvet összehasonlító Tudás 

forrása helyesírási szótár”, mongol címén Merged γarqu-yin orun neretü toγtaγaγsan dagyig 

[A bölcsesség forrása című kétnyelvű szótár] vagy röviden Merged γarqu-yin orun Rol-pa’i 

rdo-rje gsung-’bum-jának 7. Ja kötetében található
87

, közvetlenül Rol-pa'i rdo-rje grub-mtha' 

művét követően. Eredetileg pusztán tibeti nyelven született meg, és tartalmát tekintve több, 

mint egy egyszerű glosszárium, tekintve, hogy ez a nyugaton ismeretlen szótártípus mongol 

fordításával együtt két nyelv buddhista szakszókincsét adja meg oly módon, hogy az egyik 

nyelv standard szókincse alapján adja meg, vagy alakítja ki egy másik nyelv standard 

szókincsét. A Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas-t a tibeti buddhista kánon terminológiája 

alapján alakította ki Rol-pa’i rdo-rje a mongol buddhista kánon kommentárrészének, a Tanjur-

nak tibeti nyelvből mongol nyelvre való fordításához. Erre azért volt szükség, mert Mongólia 

területén működő fordítók egyedi és egymáshoz eltérő terminológiát használtak, és a Bstan-

                                                 
86  Henss, Michael: Rölpai Dorje — Teacher of the Empire. Forrás: 

http://www.asianartgallery.co.uk/research/current.php [letöltés 2009.06.14.] 

87 A tibeti szöveg pekingi kiadása: Lcang skya Rol-pa'i rdo rje Ye shes bstan pa'i sgron me'i gsung 'bum 

(Collected Works of lCang skya Rol pa'i rdo rje Ye shes bstan pa'i sgron me) Vol. VII (Ja) [Reproduced from 

a Peking edition preserved at the library of the Office of His Holiness the Dalai Lama] Dharamsala: Library 

of Tibetan Works & Archives, 2003. Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas ladakhi kiadása: Dag yig mkhas paʾi 

ʾbyuṅ gnas = The monumental Buddhist terminological lexicon / compiled under the inspiration of Lcaṅ-

skya Rol-paʾi-rdo-rje (Ye-śes-bstan-paʾi-sgron-me) ; reproduced and edited by C. R. Lama (ʾKhor-gdoṅ 

Gter-sprul ʾchi-med-rig-ʾdzin). Leh: S. W. Tahsigangpa, 1975 (Sman rtsis Shesrig Spendzod, Vol. 59) A 

ladakhi kiadásban a fóliók jobb oldalán, a lapszélen a tibetivel megegyező „kötet-fejezet (mű)-fólió” 

bejegyzés kínai nyelven szerepel, ellenben a pekingi kiadás fascimiléjében nem. Valamilyen oknál fogva 

„kitakarták, vagy kitörölték a kínai beírásokat, melyek pedig a pekingi kiadások sajátjai. 

 Rol-pa'i rod-rje gsung-'bum-jának tartalomjegyzékét tibeti írással közli Chandra, Lokesh:Materials for a 

History of Tibetan Literature. Part 1. pp. 192-199. Hosszabb címmel írja le a katalógus: (3981) ‘Phags-yul 

pan-grub-rnams-kyi gsung-rab rmad-du byung-ba bstan-bcos ‘gyur ro-cog chen-po hor-gyi skad-du ‘gyur-

pa-la nye-bar mkho-ba’i dag-yig mkhas-pa’i ‘byung-gnas-la. „Árja-ország (India) nagy megvalósított 

tanítómesterei mongol nyelvre való fordítás fontos pontjainak „Bölcsesség forrás” című szótára” 
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'gyur (Tanjur) egészének mongol nyelvre való átültetéséhez szükség volt egy egységes 

terminológiai vezérfonalra. Mint korábban utaltam rá a mongol Kanjur egységesítésére is 

szükség volt, mivel eltérő nyelvezettel, többféle fordítások léteztek, az egységesítést 1720-ban 

befejezték. 1741-ben Rol-pa’i rdo-rje lett meg a mongol Tanjur fordítására szervezet csoport 

vezetője, és mint utaltam rá, a munkálatok mintegy hét évig, egészen 1749-ig tartottak
88

 

A fordításhoz használt Dag-yig-mkhas-pa'i 'byung-ba szótárral kapcsolatban először 

útmutatást ad Lokesh Chandra Materials (1963)
89

. Fontos publikáció e tekintetben még 

Pubaev, R. B. - Dandarov, B. D. (1968) Istočnik mudrecov. Tibetszko-mongol'skii 

terminologičeskii slovar' buddhizma (Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas)
90

 című munkájaEz a 

munka a mongol-tibeti kétnyelvű szótár-változatból a Paramita és a Madhyamaka fejezeteket 

fordította le orosz nyelvre, majd a kötet végén a tibeti-mongol kétnyelvű szövegforrást is 

közli. Az általa felsorolt irodalom igencsak szűk körű, ennek ellenére úttörő jelentőségű, 

mivel a buddhista kulcsfogalmakat csoportokba osztályozza, és az egész munka teljes 

hozzáértésről ad tanúbizonyságot.  

Az egyik legjelentősebb publikáció még Ruegg publikációja: On translating the buddhist 

canon (1973)
91

, melyben a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung gnas megalkotásának körülményeit, 

majd ezt követően annak fejezeteit ismerteti, valamint a szótár írójának előszavát is 

lefordította angol nyelvre, melyben annak összeállítása szükségességéről és körülményeiről 

van szó. A teljes Dag-yig mkhas-pa’i ‘byung-gnas újabb kétnyelvű szövegkiadása: Dag-yig 

mkhas-pa’i ’byung-gnas. Peking: Minzu chubanshe, 1988. Szerkesztője, ’Jam-dbyangs thub-

bstan a kétnyelvű szótár megalkotásának történetét részletesen elénk tárja. Emellett több, csak 

tibeti nyelvű kiadása is létezik.  

Sárközi Alice: Translating the Buddhist Scriptures (2010)
92

 lényegre törő összegzésében a 

                                                 
88  Rol-pa'i rdo-rje vezetésével, császári parancsra,  Dga-ldan siregetü hutuktu Blo-bzang bstan-pa'i nyi-má-val 

(1689-1746) együttműködve, 1741-42 telén kezdte el a mongol és tibeti tudósok nagy társasága a Bstan-

'gyur új fordítását, mellyel 1749 nyarán végeztek Tehát nyolc éven belül a teljes tibeti Bstan-'gyur mintegy 

225 kötetének 80.059 fólióját mintegy 108.016 fólió mongol szövegre fordították. A mongol Tanjur fordítása 

tehát így készült, és ebben hatalmas segítség volt Rol-pa'i rdo-rje Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas műve, 

egy nem egyszerű ötletadó szótár, hanem a nyelvi meghatározás fontos keretrendszere. 

89  Chandra, Lokesh: Materials for a History of Tibetan Literature. Part 1. p. 39 

90  Pubaev, R. B. - Dandarov, B. D.: Istočnik mudrecov. Tibetszko-mongol'skii terminologičeskii slovar' 

buddhizma (Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas). Ulan-Ude: Burjatszkoe Knyihnoe Izdatelsztvo, 1968. 

91  Ruegg, Seyfort: On translating the buddhist canon (A dictionary of Indo-Tibeti terminology in Tibetan and 

Mongolian: the Dag yig mkhas pa’i ‘byung gnas of Rol-pa’i rdo-rje) In Studies in Indo-Asian Art and 

Culture. Vol 3.1973  

92  Sárközi Alice: The Translating the Buddhist Sciptures. In: Birtalan Ágnes (ed.) Mongolian Studies in 

Europe. Proceedings of the conference held on November 24-25, 2008 in Budapest: Eötvös Loránd 

University Deparment of Inner Asian Studies, 2010 pp. 101-109. Egy másik munkájában, a  Sárközi Alice 

(ed. by) - Szerb János (collabor.): A Buddhist Terminological Dictionary. The Mongolian Mahavyutpatti. 

Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1995. (Asiatische Forschungen. Monographienreihe zur Geschichte und 

Sprache der Völker Ost- und Zentralasiens, Band 130) p. vii említi a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas-ra ( 

Merged γarqu yin oron) vonatkozólag: „The bilingual lists of terms served as normative prescriptions needed 

for the translation activity. One of these terminological dictionaries, the Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas of 

Rol-pa'i rdo-rje clearly states its purpose: „it includes a systematic cassification of words and terminology... 
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tibeti-mongol szótárakat mutatja be, többek között a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas-t (mon. 

Merged γarqu yin oron neretü toγtaγaγsan dagyig) is elemzi röviden, és a fordításban vezető 

szerepet vállaló mongol tudóst, Bilig-un dalai-t is megemlíti
93

 

Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rje Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas-ának mongol nyelvre fordítását 

az ő vezetésével Bilig-in dalai végzete. Közvetlenül a szótár megalkotása és kétnyelvűvé 

tétele után a mongol Tanjur fordítására Mongólia több területéről érkeztek a fordítási 

munkálatokban segítő mongol tudósok, a fordítási munkálatok vezetője Galdan siregetü 

qutuγtu Blo-bzang bstan-pa'i nyi-ma volt.
94 

 

Magának a Dag-yig mkhas-pa'i ’byung gnas-nak az összeállítása körülményeire vonatkozólag 

a  tibeti-mongol nyelvű kiadás tibeti szekesztője megjegyzi:  

„Másrészt a számos szanszkrit és tibeti szöveget is mongol nyelvre fordításának 

megvalósítása nagyon nagy kezdet [ez a szótár]. Ye-shes bstan-pa’i sgron-me-hez, Blo-

bzang bstan-pa’i nyi-ma-hoz, Shes-rab rgya-mtsho-hoz, Mgon-po skyabs-hoz hasonló 

híres tanult mesterek jelentek meg, és a mi mongol nemzetünk tudományának 

(kultúrájának) magas szintjét még magasabbra emelés mértékében abban az időben a mi 

nemzetünk tudományának óráját jónak tudhatjuk. Azonban akkoriban a mongol nyelv 

Tan-fordítása módszere szempontjából tekintjük, akkor nehézségeket látunk. Erre 

                                                                                                                                                         
and the terminological lists required in different subjects needed for the translation of works relating to the 

various classifical fields of knowledge, and it intended to be an aid in the translation into Mongolian of 

treatises of the Indian scholars and adepts”. Hivatkozva Ruegg (1973) publikációjára. 

93 „The dictionary was compiled in 1741-1742 especially prepared to offer terminology for the translation of 

the Tanjur. The translator was Bilig-un dalai, the ta lama of the Jing-ju-se (Ariyun sayurin) monastery.” 

Sárközi Alice p. 101. 

94  Sárközi közlése  (2010) pp. 102-103 alapján a Tanjur mongolra való fordításának bizottságában szerepelt 

még számos mongol és tibeti személyiség Sárközi listája alapján: 

 „Dai guusi from the Jegun Abayanar banner Locc’aba guusi dge-slong Ngag-dbang chos-dpal Buyan 

blama aysan dge-slong Shes-rab rgya-mtsho Bugude-yi jakiruyci sayid, the head of the Tibetan school Efu 

the Ujumucin Mgon-po-skyabs Bstan-’dzin chos-dar the teacher of the Tibetan school A Sunid Mongol and 

monk in the Lung-fu-su Bilig-un dalai, the Da-blama of the Jing-ju-se 

 Chos-’phel dar-rgyas dge-slong, the jasay blama of the Barayun Sira sume The Tibetan specialists were: 

 Secen rab-’byams-pa Blo-bzang sangs-rgyas, the teacher of Matematics 

 rab-’byams-pa Shes-rab bstan-’dzin, a linguist 

 Darqan emci ‘Jam-dbyangs rgyal-mchan, a teacher of medicine 

 smon-rams-pa Ngag-dbang rgya-mtsho 

 smon-rams-pa Ngag-dbang bzang-po Aci abaya 

 Kala cakra ci pandita chos-rje rab-’byams-pa Blo-bzang rgyal-mtshan 

 pandita chos-rje rab-’byams-pa Ye-shes tshul-khrims 

 bka’-bcu Ngag-dbang rin-chen 

 The Mongolian specialists were: 

 Qorcin noyan qutuytu qubilyan Ngag-dbang blo-bzang yar-’phel, 

 Da blama Acitu mergen chos-rje Blo-bzang chos-’dzin from Barayun Abayanar Tusatu chos-rje guusi 

Ngag-dbang stobs-ldan from Qarcin, 

 Siregetu ulemji biligtu erdeni guusi Chos-rgya-mcho from Jarud, 

 Erdeni darqan guusi Bstan-pa rgya-mtsho from Kokeqota, 

 Nomci Nang-so grags-pa guusi from Yeke kuriyen Bilig-tu Grags-pa guusi, 

 Qurca bilig-tu Chos-rdo-rje guusi” 

 A fordítási munka végére az Üjümücin-ből származó Locc’aba güüsi dge-slong Ngag-dbang chos-dpal 

írt verses epilógust és kolofont: Sárközi pl. 102: „Locc’aba güüsi dge-slong Ngag-dbang chos-dpal from 

Üjümücin - as given at the end of the work after a verse epilogue and colophon.” 
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vonatkozólag a Mkhas-pa’i ’byung-gnas-ból [a következőket idézzük]:  

„Nagy Mongólia minden egyes kerületének nyelvei, noha nagyrészt hasonlóak,
95 

pusztán kisebb aspektusokban sok eltérés van [közöttük]. Különösképpen a Tan 

fordításának szavai és szakkifejezései meghatározási módját elrendelő [rendelet], 

hasonló nem volt eddig, emiatt mikor a sok locava a saját egyéni óhaja szerint sokféle 

egymással nem egyező
96

 terminológiát állított össze, akkor az a Tan hallgatói és azon 

gondolkodók megértése nehézségének és a többi számos hiba alapjává vált. (…) 

Az efféle idézeteknek megfelelően a [Dag-yig mkhas-pa’i ’byung-gnas] az írás okai 

kezdetben való tudása: az Ég védelmezője, a császár parancsával: a Buddha szavait 

kommentáló értekezéseket [már korábban tibeti nyelvre] lefordították, [és] az egész 

mongol nyelvre fordítása, és kinyomtatása nagy terhét magára vette Lcang-skya hu-

thog-thu Ye-shes bstan-pa’i sgron-me. A következő [módon zajlott le], ahogyan ezeket a 

körülményeknek az Ég oltalmazójának elmondása adja:  

„A szentszövegbeli elnevezések és szakkifejezések meghatározás módját egy 

összegzésben állítom össze, majd kinyomtatom, és mindenhol elterjesztem, akkor ez 

helyes lesz.” 

Erre a kérésre a császár az így mondottakat magában mérlegelte,
97

 és Rol-pa’i rdo-rje 

[ezek után, császári engedélyre] a Dag-yig mkhas-pa’i ’byung-gnas-t összeállította. 

Ennek a Dag-yig-nek az összeállításába a Nagy Qing, az Ég oltalmazója császár 

uralkodásának hatodik évében, a vas-nő-madár (nyugati időszámítás szerint 1741) smin-

drug hónaptól kezdett bele, és konstelláció hetedik évében, a víz-hím-madár 11. 

havában, a 15. napra fordulóan fejezte be azt teljesen.
98

 Ennek utána a királyi 

kincstárból [származó pénzből] kinyomtatták azt,
99

 majd egész Mongóliában 

teljeskörűen elterjesztették. Ez a szótár (dag-yig) nem pusztán a Nagy-Mongólia 

nemzete tudományának
100

 hagyományos rendszere történeti anyagaként (forrásaként) 

ismert, és a Győzedelmes Tana és az öt tudomány
101

 [megismeréséhez] szükséges 

összegző legelső szótárrá (dag-yig) vált, hanem az öt tudományt bemutató összegzéssé 

                                                 
95  byings ’dra 

96  egymással összhangba nem lévő 

97  Vagy: beleegyezően rábólintott. 

98  Itt a Bevezetés nem említi meg ennek az évét, de logikus, hogy a konstelláció 6. évében (1741) kezdte el, és 

a konstelláció 7. évében fejezte be teljesen, azaz 1742-ben.  

99  spar-du bsgrubs-nas kiadták, kinyomtatták 

100  rig-gzhung 

101  rig-gnas lnga itt az öt nagy tudományra gondolunk: rig-gnas che-ba lnga/bzo-rig-pa dang /gso-ba rig-pa/ 

sgra-rig-pa/gtan-tshigs rig-pa/nang-don rig-pa-ste lnga'o// azaz a kézművesség, a gyógyászat, a nyelvészet, a 

logika, és a belső-jelentésű tudomány, azaz a Buddha Tanának tudomány. Emellett megemlítik az öt kis 

tudományt is: rig-gnas chung-ba lnga/ snyan-ngag dang /mngon-brjod/sdeb-byor/zlos-gar/skar-rtsis-te 

lnga'o// azaz a költészet, az etimológia, a retorika, dráma és az asztrológia.  

 Lásd Chig-mdzod chen-mo p. 2682 
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is. Ha azt a tartalmi [tárgy] szempontjából röviden elmondjuk,
102

 akkor az egyes egyedi 

kategóriákban kifejezett szótár: a phar-phyin, a dbu-ma, a mdzod, a ’dul-ba, a grub-

mtha’, a sngags, a tshad-ma, a snga, a bzo, a gso, a brda-gsar-rnying ketegóriáiban, 

összesen 11 kategóriába lett rendszerezve.
103

 Minden egyes kategórián belüli szavakat 

szintúgy kiválogatta és összegyűjtötte, ezáltal más dag-yig-ektől eltérően a végső 

jelentéseket (értelmezéseket) helyesen összegyűjtő mindenre kiterjedő tételes 

bemutatássá vált.
104

 Ez a Dag-yig mkhas-pa’i ’byung-gnas pedig a Győzedelmes 

Tanításának mongol nyelvre fordítása szempontjából kivételesen hibátlan (hibátlan és 

kivételes) , a Bka’-’gyur és a Bstan-’gyur tanulmányozása szempontjából óriási haszon 

[volt].” 

Mint az előbbi bevezetőből látszik, a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas a leggyakrabban 

használt kifejezéseket adja meg felsorolásszerűen, maga a szövegtest tizenegy fejezetre 

oszlik105, követve a tibeti buddhista hagyomány legfontosabb témaköreit.106, és a tibeti 

tudományfelosztás
107

 fő témaköreit: 

                                                 
102  Vagy: jellemezzük az egész írást… 

103  Ezek a témakörök: (phar-phyin) prajvaparamita, madhyamaka, abhidharma, vinaya, siddhātha, mantra, 

logika, nyelvtan, kézművesség, orvoslás és az új és régi nyelv [összehasonlító] terminológiája 

104  A Dag-yig mkhas-pa’i ’byung-gnas tehát nem egy egyszerű szótár, hanem jól megalkotott szabályrendszer 

is, melyet ezek után kötelező érvénnyel kellett használni a Bstan-’gyur fordításhoz, vagy a későbbi 

fordításokhoz.  

105 Rol-pa'i rdo-rje eredeti szövege külön fejezetekkel dolgozik, ezek a tibeti művektől szokatlan módon 

világosan elkülönülnek egymástól. A szerző gsung-'bum-jának Ja kötetében, közvetlenül a grub-mtha' műve 

után található maga a szöveg, ennek tibeti szövegbeosztása: (1) Dag-yig-mkhas-pa'i 'byung-gnas zhes-bya-

ba-las phar-phyin-gyi skor bzhugs-so/ fol. 1a-45a (2) Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas zhes-bya-ba-las dbu-

ma'i skor bzhugs-so/ 1a-10a (3) Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas zhes-bya-ba-las mngon-pa'i skor bzhugs-

so/ fol. 1a-44a (4) Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas zhes-bya-ba-las 'dul-ba'i skor bzhugs-so/ fol. 1a-39a (5) 

Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas zhes-bya-ba-las grub-mtha'iskor bzhugs-so/ fol. 1a-11b (6) Dag-yig mkhas-

pa'i 'byung-gnas zhes-bya-ba-las sngag-kyi skor bzhug-so/ fol. 1a- 13a (7) Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas 

zhes-bya-ba-las gtan-tshigs-pa'i skor bzhugs-so/ fol. 1a-11a (8) Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas zhes-bya-

ba-las sgra-rig-gi skor bzhugs-so/ 1a-16a (9) Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas zhes-bya-ba-las bzo-rig-pa'i 

skor bzhugs-so/ fol. 1a-12a (10) Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas zhes-bya-ba-las gso-rig-pa'i skor bzhugs-

so/ 1a-15a (11) Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas zhes-bya-ba-las brda'-gsar-gi skor bzhugs-so/ 1a-16a.  

106 Ruegg, Seyfort: On translating the buddhist canon p. 245. csak a tibeti fejzetcímeket adja meg, és úgy tűnik, 

hogy pusztán a Rol-pa'i rdo-rje gsung-'bum-jának Ja kötetében megtalálható tibeti szöveget használta fel, és 

tartalmi összesítésére a mongol szöveg is rendelkezésére állt. A Dag-yig hosszabb tibeti címe: 'Phags-yul 

pan-grub-rnams-kyi gsung-rab rmad-du byung-ba bstan-bcos 'gyur-ro-cog chen-po hor-gyi skad-du 'gyur-

ba-la nye-bar mkho-ba'i dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas (212 folió terjedelemben). Ez pusztán egynyelvű 

szótár, tibeti-mongol kétnyelvű szótár kiadásáról már korábban szóltunk, de a kiadás körülményeiről 

Heissig, W.: Pekinger Lamaistische Blockdrucke in Mongolischer Sprache. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 

1954 pp. 86-87. A kétnyelvű kiadásra korábban már hivatkoztam, annak részleges (Abhidharma és 

Prajvaparamita fejezetei) fordítására. Ruegg hivatkozik arra, hogy nem teljesen tisztázott a kétnyelvű 

változat történeti előszavának szerzősége, aki névtelenségbe burkolózik, és elképzelhető, hogy Siregetü 

gousi dharma munkája (Heissig, Walter: Die Familien- und Kirchengeschichtsschreibung der Mongolen. 

Wiesbaden: Otto Harrassovitz, 1959  Asiatische Forschungen, Bd. 5), Heissig Blockdrucke p. 86 elfogadja, 

hogy hagyományosan Rol-pa'i rdo-rje munkája az előszó. Lásd Ruegg (1973) p. 243 2. lábjegyzet. Rol-pa'i 

rdo-rje segítője volt a szótár kétnyelvűvé tételében.  Khri-chen sprul-sku Blo-bzang bstan-pa'i nyi-ma dpal-

bzang-po-ra (1689-1746) (Ruegg 1973, pp 243-244), aki a Dga'-ldan kolostor „tróntartója” (khri-pa) volt, 

gyakran, mint Dga'-ldan siregetü qutuγtu-re hivatkoznak. (Ruegg 1973, p 244 4. lábjegyzet. A mongol 

tudósok nagy társaságával fordította le a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas-t. Ruegg emellett röviden 

ismereteti a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas egész szerkezetét, különösen koncentrálva annak előszavára.  

107 A tibeti öt nagy tudomány tudományfelosztása (rig-pa'i gnas = vidhyāsthā) témaköreit követi: azaz a logika 
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1.   Phar-phyin-gyi skor - Baramid - Prajnāpāramitā témakör 

2 .  Dbu-ma’i skor - Madhia-maga-yin ayimaγ - Madhyamaka témakör 

3.   Mngon-pa’i skor - Abhidharma-yin ayimaγ - Abhidharma témakör 

4.   ‘Dul-ba’i skor - Vinai-yin ayimaγ - Vinaya témakör 

5.   Grub-mtha’i skor - Taγalal-un ayimaγ - Siddhānta témakör 

6.   Sngags-kyi skor - Tarni-yin ayimaγ - Mantra témakör 

7.   Gtan-tshigs rig-pa’i skor - Učir siltaγan uqaγan-u ayimaγ - Logika témakör 

8.   Sgra-rig-gi skor - Daγun uqaγan-u ayimaγ - Nyelvtan témakör 

9.   Bzo-ba rig-pa’i skor - Uralaqui uqaγan-u ayimaγ - Kézművesség témakör 

10.   Gso-ba rig-pa’i skor - Teĵigeküi uqaγan-u ayimaγ - Gyógyászat témakör 

11. Brda gsar rnyin-gi skor - Sine qaγučin dokiyan-u ayimaγ - Új és régi nyelv témakör 

Ruegg (1973) publikációjában tartamilag ismerteti a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas 

„előszavát”, mely gyakorlatilag az első, a Phar-phyin-gyi skor - Baramid - Prajnāpāramitā – 

azaz a Túlpartra juttató bölcsesség témaköre című fejezetbe ágyazódik be, annak fol. 4a-23b 

lapjain, ez a bevezetés így szervesen beépül az egész szótárba. Ruegg magát ezt a fejezeten 

belüli bevezetést számos szakaszra bontja.
108

 A történetileg is fontos szöveg bevezető 

szakasza (fol. 4a-6a) a Buddha életének tömör összegzésével kezd, majd számos lényeges 

támpontot nyújt a kanonikus irodalom kialakításához, Nagarjuna, Asanga megjelenésére, aki 

Maitreya tanításait a világba hozta (fol. 6a-7b).109 A fol. 6a oldala még foglalkozik a 

buddhizmus Tibetben való elterjedésével. A következő rész a buddhizmus Kínába való korai 

történetére, Mavjusri bódhiszattva áldásos tevékenységére tér ki, majd Avalokitesvara 

bódhiszattva Tibetben betöltött szerepére (fol. 8b-12b). Ruegg összefoglalója szerint a 

következő két szakasz a mongol Kanjur (Bka'-'gyur) és Tanjur (Bstan-'gyur) fordításával 

kapcsolatos történeti tényeket mondja el és hivatkozik arra. Vázlata közül az első a 

buddhizmus története Mongóliában110, különösképpen Godan herceg és a pap-patrónus 

                                                                                                                                                         
és ismeretelmélet, a nyelvtan, a kézműves tudomány, a gyógyászat, és a lexikográfia, mindezek szereplnek a 

Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas-ban. Ruegg hivatkozik arra, hogy más felosztásban ez a lista eltérhet, 

ugyanis Klong-rdol bla-ma felosztása szerint a tudományok: kézműves tudományok, a gyógyászat, a 

nyelvtan, az ismeretelmélet (episztemológia), és a Buddhista Tripitaka, és a költészet, versmérték, 

lexikográfia (lexicon), dráma, és az asztrológia, mint al-tudomány szerepel.  

108 „This preface (I, f. 4a-23b) is divided into sevaral sections.” Ruegg hivatkozik az előszó tartalmi 

elemzésének forrására a 11. lábjegyzetében: „A short summary of the historical sections only of the preface 

has been given on the basis of the Mongolian text by W. Heissig, Kirchengeschistsschreibung, p. 160-161. 

On some points the present summary based on the Tibetan differs slightly from Heissig's version.” Ennek 

ellenére Ruegg tartalmi elemzésében a mongol nyelvű kiadvány, melyre Heissig hivatkozik, fóliószámozása 

szerepel, s nem a tibeti szövegforrás számozása, ezt igyekszünk pótolni a tibeti szöveg felhasználásával. 

Ruegg publikációja kissé elnagyoltnak tűnik, mivel a mongol szöveg tartalmi elemzésére épít, és annak 

fóliószámozását követi, viszont a lábjegyzetében megjegyzi, hogy ha eltérés van, akkor a tibeti szöveget is 

felhasználja; ennek ellenére mégsem említi meg a tibeti szöveg aktuális fóliószámozásait. Ezt igyekszem 

pótolni, még ha a dolgozat nem is erre a problémára kocentrál. 

109 Ruegg (1973) p. 246.   

110 Ruegg (1973) publikációjában a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung gnas bevezetésének a tartalmi ismertetése nagy 



32 

 

kapcsolatának ismertetése közte és Sa-skya pandita Kun-dga' rgya-mtshan között. Ez a 

vallási-politikai kapcsolat létezett már Qubilai kán és Saskya Pandita között is, aki neki 

unokaöccse, azaz 'Phags-pa láma között, aki megkapta a „birodalmi tanító” (ti-sri = ti-shis) 

címet, és Tibet három körzete (cho-kha) feletti hatalmat. A császár a Buddha Tana 

terjesztésére kolostorokat alapított és megerősítette a buddhista tanítás jelenlétét a Jüan-

mongol birodalomban.111 Az új mongol ábécét (tib. hor-yig) 'Phags-pa alkotta meg, azonban a 

Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas szerzője megjegyzi, hogy az új ábécé némileg hibás volt, 

számos szöveget nem fordítottak le annak használatával (fol. 12b-13a).112 Az előszó beszél 

még Chos-sku 'od-zer113 meghívásáról Qayisang Külüg (ur: 1308-1311) idejében.  Buyantu 

Qan (uralkodása 1312-1320) idejében a tibeti tudós 'Jam-dbyang-pa-t meghívták a korai Snar-

tang-ba (Nartang), és aki a Bstan-'gyur fordítása korai verziójának előkészítésében vállalt 

szerepet.114 
A következő néhány szakasz Ruegg értelmezésében a tümet Altan kán-ról (Altan 

                                                                                                                                                         
segítség az egész munka megértéséhez, azonban számos helyen az elemzés, és a tibeti szöveg (f. 12b-14b) 

kérdéseket vet fel. 

111 Ruegg (1973) p. 246. Bővebben foglalkozik a Yüan dinasztia térnyerésével, Tibettel kapcsolatos 

politikájával. Olyan szakirodolami forrásokat említ, mint: Beckwith, Christopher: A History of Central 

Eurasia from the Bronze Age to the Present. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2009 pp 191-

195 a Kubilai Khan, Tibet, and the Yüan Dynasty című fejezetében említettek. A Yüan dinasztia nem pusztán 

vallási kapcsolatot alakított ki a tibeti Sa-skya familiával, hanem rokonsági viszonyba is lépett vele. 1246-

ban. Az idős Sa-skya Panditakét unokaöccsét, 'Phags-pa lámát (Blo-gros Rgyal-mtshan, 1235-1280) és 

Phyag-na rdo-rje-t († 1267) tekinthetjük fontos alaknak ebből a szempontból. Az előbbit kinevezték a 

mongolok Tibet alkirályává, az utóbbi pedig házasságra lépett Godan (Köden) leányával az egyezség 

megpecsételése megerősítendő. 

112 Ruegg p 247.  A 'phags-pa írásról, és használatáról: Poppe,N.: The Mongolian monuments is hP'ags-pa scrip. 

Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1957, p. 1f. A phagpa írás gyakorlatilag pusztán az államvezetésben kapott 

szerepet, a mongol nyelvű, vagy tibeti nyelvből fordított irodalomban a próbálkozások ellenére gyengének 

mondható sikert ért el. 'Phags-pa láma alkotta meg a tibeti írásból, számos mongol nyelvre alkalmazható 

mellékjellel, és ugyan nem lett a mongol buddhista egyházi irodalom fordításának a nyelve, mégis számos 

terülten használatban volt. Kubilaj kán császári parancsára bevezette ezt az írást a mongol birodalomba. 

Erről bővebben: Kara, György: Books of the Mongolian Nomads. More than Eight Centuries of Writing 

Mongolian. Indiana University, Bloomington 2005 (eredetileg: Кара, Д.: Книги монгольских кочевников. 

Москва 1972); és Liget, Louis: Monuments en écriture ’phags-pa. Pièces de chancellerie en transcription 

chinoise. (Monumenta Linguae Mongolicae Collecta III) Akadémiai Kiadó, Budapest 1972; Liget, Louis: 

Monuments en écriture ’phags-pa. Pièces de chancellerie en transcription chinoise. (Indices Verborum 

Linguae Mongolicae Monumentis Traditorum III), Akadémiai Kiadó, Budapest 1973; Поппе, Н. Н.: 

Квадратная письменность. Москва – Ленинград 1941. A phagpa írást nem pusztán a mongol nyelv 

szövegeinek leírására alkalmazták, hanem pl. kínai, tibeti, török, szanszkrit szövegek lejegyzésére is, és 

elsőrendűen a kancellária irataihoz, valamint egyéb feliratokban, rendeletekben. Emellett a tibeti kalligráfia 

a napjainkig előszeretettel használja ezt a „pecsét” írást. Lényegében a tibeti írásképet használja hol balról 

jobbra haladó sorokban vetve az egyes betűket, de nem ritka a függőleges írás sem.  

113Ruegg p. 247 itt felveti azt a kérdést, hogy Chos-kyi sku 'od-zer ugyanaz a személy volt-e, mint Chos-kyi 

'od-zer, azaz 'Phags-pa láma, és az előbbi fordítóként működött a mongol Yüan udvarban. Ennek a 

problémának a megoldása nem a dolgozatom feladata. További források erre vonatkozólag Ruegg p. 247. 13. 

lábjegyzetben. Más forrásokban Ruegg közlése szerint Chos-kyi 'od-zer, aki a mongol szövegeket fordította, 

Chos-sku 'od-zer-től eltérő alak, aki Gser-sding-pa Gzon-nu-'od fia volt, és 'Jam-gsar Shes-rab 'od-zer 

tanítványa, és Thugs-rje brtson-'grus (1243-1313) tanítója. (Rueg hivatkozása: Gos-gzhon-nu dpal, Deb-ther 

sngon-po, ta 9a, cha 5a, nya 10a-b). A tibeti tudós így kapcsolatban volt a Jo-nang-pa iskolával Sum-pa 

mkhan-po Re'u mig-je szerint, és 1214-1292 között élt. Lásd Ruegg p. 247. Ruegg ezek után még bőséges 

lábjegyzetben fejti ki az ezzel kapcsolatos kutatási eredményeket. Ligeti, L.: Catalogue du Kanjur imprimé 

[Budapest, 1942] p. 333–re hivatkozik, ahol is uyiγur-un čhos ki 'od zer pandita, (fol. 20) neve szerepel, azaz 

kissé eltérő névvel, mint a tibeti szöveg, és ez sok kérdést vethet fel, viszont dolgozatom ennek alapos 

vizsgálatára témaválasztása miatt nem térhet ki. 

114 Ruegg p. 247. 
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Qan) és az Bsod-nams rgya-mtsho-hoz, 3. dalai lámához történő meghívásáról szól. A pap-

patrónus (mchod-yon) viszony Dge-lugs-pa renddel való kialakítását eredményezte, és azt 

hogy a helytelen vallásgyakorlatokat megszüntették (fol. 13b-14a). Egy bejegyzés szól arról, 

hogy Siregetü gousi čorjiva mongol nyelvre (sog-skad) lefordította a hosszabb, közepes és 

rövid változatát a Prajvaparamita Sutrá-nak, azaz a Satasahasrika,  a Pavcavimsatisahasrika,  

és az Artasahasrika (fol. 14a)115 szövegeket. Ennek utána Ligdán Qutuγtu (uralkodása 1604-

1634), a Čaqar mongolok kánja, Kun-dga' od-zer és más lócavák által összegyűjtött és a sok 

más szöveg mongolra fordításának parancsát adta nekik, melyek ezek után a Bka'-'gyur-ban 

foglaltattak bele
116

 (fol. 14a). Így a fordítás gyakorlata egész Mongóliában (hor gyi yul ljongs) 

elterjedtté vált, ezzel egyetemben a magyarázata is és a Három Drágaság tisztelete, valamint a 

helyes életmódok tisztelete (f. 14a-b). 

 Az előszó történeti része tartalmazza a Mandzsu dinasztia (Ch'ing, Qing) 

buddhizmusra való támaszkodásának és a Dge-lugs-pa iskola történetének, valamint 

uralmának Abahai (T'ai tsung)(f. 14b-16b) idejétől fogva való történeti részét. K'ang-hsi 

császár (Bde-skyid, uralkodása: 1661-1722) alatt is számos fordítása született a Bka'-gyur 

műveinek. A kánon kinyilatkoztatás részének (Bka'-'gyur) teljes fordítása 1718-1720 között 

folyt le, összesen 108 köteteben rögzítették a mongol buddhista kánon Kanjur részét. Yong-

chen császár a Dharma jó törvényét és a „birodalmát” egyesítette (chos-srid zung-du 'brel-ba'i 

nka'-khrims bzang-po)117 . A vallási érdekek a „sárga süveges” hagyományt (zhva-ser-cod pan-

'chang-'i ring-lugs), a Madhyamaka theóriát  (dbu-ma'i lta-ba nyams-su bzhes-pa) támogatták, 

és a Bstan-'gyur kinyomtatásának beindítását. 

                                                 
115 Ruegg hivatkozik itt Heissigre: Blockdrucke, pp. 11. 29. Valamint: Siregetü gousi čorjivá-ról Heissig, 

Kirchen geschichtsschreibung p. 33f. 

116 A tibeti buddhista kánon Bka'-’gyur részének fordítása Ligdan kán (Ligdan Qan) alatt folyt, erről lásd W. 

Heissig: Studia Altaica (Festchrift N. Poppe, Wiesbadsen 1957) pp. 71-87; Beiträge zur 

Übersetzungsgeschichte des mongolischen buddhistichen Kanons, AAW Göttingen, Phil. - hist. Kl., 3. 

Folge, Nr. 50 (Göttingen 1962); Religionen der Mongolie (Stuttgart 1907Ö, p. 331f. (and p. 421, ahol i 

megállapítást nyert, hogy a Bka'-'gyur 213 kötetből áll); Zur Organisation der Kanjur-Übersetzing unter 

Ligdag-Khan, Zentralasiatiche Stuidien 7 (1973), pp 477-501. Hessig megállapítja, hogy a Bka'-'gyur 

fordítási vállalkozása 1628-29 közötti időszakban tartott. 

117 Ruegg hivatkozik (p. 248) a lugs (vagy khrims, gtsug-lag) gnyis = qoyar γosun, azaz a két 

törvényre/rendszerre, a vallási-politika egyik legfőbb princípiumára, mely papi rend és a patrónus káni, 

királyi vagy császári hatalom egymásba fonódó intézményét jelenti, azaz egy teokratikus társadalmi 

berendezkedéshez hasonló államberendezkedést, ahol a papi rend hatalmazza fel szellemileg az uralkodót a 

törvényei érvényesítésére, és az uralkodó maximális védelmet és támogatást nyújt a papi rend spirituális 

tevékenységéhez. Korántse gondoljuk, hogy a „két törvény” (papság és patrónus uralkodó) rendszere tibeti 

vagy mongol eredetű lenne, annak ellenére, hogy náluk nyert konkrét írásbeli megfogalmazást, hanem 

visszanyúlik a buddhizmus indiai előképéhez, sőt a buddhizmus előtti források jellemzőit is magán viseli. Az 

indiai engedékenyebb környezettel ellentétben a tibeti és mongol politikai környezet szigorúbbnak tűnik, a 

lázadó tibeti vagy mongol törzsek megfegyelmezése és szűk vallási környezetbe tereléséről ugyanez 

mondható el, mégsem egyedül itteni találmány az államvezetés és a vallás összefonódása, az uralkodó általi 

vallástámogatás és a vallás felől az uralkodó szellemi felhatalmazása. Az indiai Ashóka király (uralkodása 

Kr.e. 268-232), aki államvallás szintjére emelte a buddhizmust, ediktumai szolgálhatnak erre vonatkozólag 

forrásnak. Indiában a Kusán dinasztia Kanishka király (Kr.u. 127-150) volt a legnagyobb korai patrónusa a 

buddhizmus elterjedésének Észak-India, Baktria, a Tárim-medence, Gandhára területein, ahol uralmát 

kiterjesztette. 
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 K'ien-lung császár, aki nem más volt, mint Mavjusri-Kumarabhuta, megőrizte a 

nagyapjának és az apjának helyes gyakorlatait, és hivatkozik arra, mint gyógyszerre, mely az 

összes mongolok egészségének a megőrzésérése általánosan (hor sog spyi). K'ien-lung 

megparancsolta, hogy a Bstan-'gyur-t fordítsák le mongolra és nyomtassák ki.
118

 Ruegg még 

hivatkozik arra, hogy a történeti rész ismertetése az első fejezetben szerepel, míg a fordítási 

technikára és filológiára vonatkozó rész az utolsó részben. És párhozamot lát ebben a 

tekintetben a Sgra-sbyor bam-gnyis-szel, a Mahavyutpatti
119

 kommentárjával, mivel Rol-pa'i 

rdo-rje felhasználta a fejezeteinek néhány parafrázisát.
120

 

 

4. A tibeti grub-mtha' irodalom  

 

4.1. Történeti bevezetés 

 

Tibetben a 12-13. századtól jelentkező, de igazán a 17-18. században kibontakozása 

csúcspontjára ért irodalmi műfajnak tekinthető a grub-mtha’ műfaj.
121

 A tibeti kifejezés
122

 a 

                                                 
118 Ruegg p. 249. A Sgra-sbyor bam-po gnyis kritikai kiadása: Ishikawa, Mie: A Critical Edition of the Sbyor 

bam po gnyis. An old Commentary of the Mahavyutpatti. Tokyo: The Toyo Bunko, 1990. Magának a 

Mahavyutpattinak a háromnyelvű (szanszkrit-tibeti-mongol) kiadása: A New Crirical Edition of the 

Mahavyutpatti. Sanskrit-Tibetan-Mongolian Dictionary of Buddhist Terminology. Tokyo: The Toyo Bunko, 

1989 (Materials for Tibetan-Mongolian Dictionaries. Vol. 1). Ez a kiadvány megadja az eddigi 

Mahayvutpatti kiadások bibliográfiai adatait, a pp 18-19 alatt, jelen dolgozat terjedelmi okokból sem térhet 

ki ennek részletes ismertetésére. Ennek ellenére meg kell jegyezni, hogy Kőrösi Csoma Sándor is 

feldolgozta ennek szanszkrit-tibeti-angol nyelvű teljes anyagát és ennek teljes kiadását Terjék József 

jelentette meg: Kőrösi Csoma, Sándor: Sanskrit - Tibetan - English Vocabulary. Being an Edition and 

Translations of the Mahâvyutpatti / by Alexander Csoma de Kőrös. - XXXVII, 390 p. - Reprint, eredeti 

kiad.: Calcutta : The Asiatic Society, 1910-1944. In: Collected works of Alexander Csoma de Kőrös / ed. by 

J. Terjék. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1984, Vol. 3. Az eredeti kiadásról Terjék bevezetőjében 

olvashatunk.  

119 Mahavyutpatti mongol fordítás-változata (Ilγal-i ilete uqaγulun üiledügči-yin ǰerge delgeregülün sudur 

orosiba) a 17-18. század mongol kánon fordításainak egyik eredménye volt. Ennek monumentális kiadása: 

Sárközi Alice (ed. by) - Szerb János (collabor.): A Buddhist Terminological Dictionary. The Mongolian 

Mahavyutpatti. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1995. (Asiatische Forschungen. Monographienreihe zur 

Geschichte und Sprache der Völker Ost- und Zentralasiens, Band 130). Számos tudományos munkára kitér a 

pp v-ix bevezetőjében, különösen a p vii 1. lábjegyzetében, hasonlóan a korábban említett  A New Crirical 

Edition of the Mahavyutpatti (1989) pp 18-19-hez.  

120 Ezt a szóösszetételeket bemutató szótárat Khri-lde srong-btsan uralkodása alatt (802-814) állították össze, a 

Sgra-sbyor bam-gnyis-t, Tucci, G. bizonyítja ez előnybe részesítését a későbbi dátumnak (v. Tombs of the 

Tibetan Kings [Romes 1950], p. 14-18; és Tucci, G.: Minor Buddhista Texts II [Rome 1958], p. 48-49.)   A 

Sgra-sbyor magyarázatos szótárat a tibeti történeti munkák írói Ral-pa-can király uralkodásnak idejére (= 

Khri-gtsug lde-btsan), köszönheti annak a ténynek, hogy Khri-lde srong-btsan-t azonosítják a tibeti 

történészek Ral-pa-can királlyal (= Khri-gtsug lde-btsan), (Bus-ston chos-'byung, f. 130a [II, p. 197). A 

Sgra-sbyor bam-po. Materials for Tibetan-Mongolien Dictionaries, Vol. 3. (Studia Tibetica No. 28) 1993. 

Valamint A Critical edition the Sgra sbyor bam po gnyis pa. An Old and Basic Commentary on the 

Mahavyutpatti. Edited by Mie Ishikawa. The Toyo Bunko, 1990 (Studia Tibetica No. 18, Materials for 

Tibetan-Mongolian Dictionaries Vol. 2). Az utóbbi a  Mahavyutpatti kommentárjaként is szerepel, ennek 

hatóköre nem terjed ki az egész Mahavyutpatti-ra, vagyis pontosabban annak értelmezésére, inkább 

fordítástechnikai segítséget és etimológiai magyarázatokat ad egyes elvontabb buddhista metafizikai 

fogalmakhoz, melyek a Mahavyutpatti-ban előfordulnak.  

121  Ekkorra tehető a legnagyobb hatású grub-mtha’ művek összeállítása. 
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szanszkrit siddānta fordítása, (teljes alakjában: siddhānta-vyavashapana = grub-mtha’i rnam-

par bzhag-pa). Ealősrendűen hierarchikus sorrendbe helyezett rendszerezett filozófiai tételek 

bemutatását tűzi ki céljául. Ezeknek a műveknek a sajátossága: bemutatni az indiai és tibeti 

vallási-filozófiai rendszereket hierarchikus rendben. A hierarchia: kezdve a legalacsonyabb 

rendűnek tartott Lokayatika (Cārvāka) indiai vallási és filozófiai nézetettel (phyi-rol-pa) 

kívülálló vagy mu-stegs, végleteket fenntartó), folytatva egyéb indiai korabeli bölcseleti 

irányzatok tételeinek ismertetésével, majd a buddhista (nang-pa, belső, belül lévő vagy sangs-

rgyas-pa, a Buddha követője) Hinayāna buddhizmus két filozófiai iskolájával, a Vaibhasikával 

és Sautrāntikával, majd a Mahāyāna buddhizmus két filozófiai iskolájával, a Citta-mātrával és 

Madhyamakával.  

Rokonságba hozható a műfaj a tantörténeti (chos-’byung) szövegek műfajával, 

annyiban, hogy történeti adatokat is tartalmazhatnak az egyes művei. Viszont nem a történeti, 

vallástörténeti témákra koncentrál elsőrendűen. A rokonságon túl, teljes mértékben 

feltételezhető, hogy  tantörténeti szövegekből is vettek adatokat a szerzők műveik 

megalkotása során. A műfaj magába olvasztotta a buddhista ismeretelméleti (pramana, tshad-

ma) szövegeinek néhány aspketusát, illetve az abhidharma irodalom számos elemét. 

A grub-mtha' kifejezés magyarázataként szolgálhat: a grub – bizonyítás, bizonyított és a 

mtha' véglet, azaz ebben az esetben egy bölcseleti iskola végsőként letisztázott nézetére, 

doktrínális alapelveire vonatkozik. A kifejezés így azt adja vissza, hogy azok a nézetek, 

tantételek, melyek gyakorlatilag egy iskola által kifejezett, kifejezhető, megalapozott, 

megvalósított, bizonyított (grub-pa) „csúcs-teóriákat” képviselik, melyek mintegy határai, 

bevégződései (mtha') annak a bölcseleti rendszernek.
123

 

Magának a műfajnak a megszületése erősen köthető a kolostori oktatási rendszerhez, 

hiszen a szerzetesi képzéshez a különféle bölcseletek lényegét „kivonatoló” művekre volt 

szüksége. A grub-mtha’ irodalom igazi megjelenése a Tan második elterjesztésével függ össze, 

mikor a kolostori oktatás is újjá alakult, és ehhez az oktatáshoz feltétlenül szükség volt a 

különböző nem-buddhista és buddhista filozófiai nézeteket (lta-ba), rendszereket (lugs-pa) 

vagy tantételeket (grub-mtha’) rendszerezetten és tömören, memorizálható formában 

bemutató művekre.   

Irodalmi szempontból olyan szövegeket tekinthetünk előfutároknak, mint a Bhavaviveka 

(Kr. u. 500-570) Tarkajvālā [Az érvelés borotvája] (Ruegg: 61), Śāntarakṣita 

Tattvasaṃgrahakārikā [A tattvák (alapelemek) kompendiuma] a művét, és az utóbbi 

                                                                                                                                                         
122  A tibeti kifejezésben a grub = bizonyítás, bizonyított állítás, bebizonyított állítás, a mtha’ kifejezés pedig a 

véglegesen, végérvényesen.  A szóösszetétel magyarázatáról a későbbeikben. 

123 Lásd Mimaki (1982) p. 2. meghatározását: „Le terme grub-mtha' (siddhānta), litéralement „extrémité 

(mtha') de ce qiu est étebli (grub-pa)”, signifie par extension „doctrine”, mais comme terme technique, il 

désigne un genre important de la littérature tibétaine.” 
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tanítványa, Kamalaśīla ((740-795) ehhez írt kommentárját, a Tattvasaṃgraha-pavjikā-t, 

mindkettő  ide sorolható a grub-mtha' műfaj előfutárának témakövetése miatt is. Kamalaśīla 

valójában nem a grub-mtha' műfajba tartozó értekezése a Madhyamakāloka (Dbu-ma snang-

ba) számos passzust szolgáltat az indiai nem-buddhista bölcseletek (Carvaka. Vaiserika, 

Samkhya, Mimamsaka, Nirakaravadinok, Jainák) és a buddhista bölcseletek közül a 

Sautrantika és a Yogacara elvont téziseinek a cáfolatára.
124

 

Elsőként a lta-ba, lta-ba'i khyad-par [nézet, nézetek közötti különbség] típusú műveket 

említhetném, mint a Rnying-ma-pa irányzhoz tartozó Ye-shes-sde (8-9. sz.) Lta-ba'i khyad-par 

[A nézetek közötti különbségek] című munkája, vagy Dpal-brtsegs (9. sz.) Lta-ba'i rim-pa 

bshad-pa [A nézetek fokozatainak magyarázata] című művét, vagy Rong-zom Chos-kyi-

bzang-po (1012-1088) Lta-ba'i brjed-byang [A nézetekkel kapcsolatos feledékenységet 

eloszlató értekezés]. A címében nem grub-mtha' művek, melyek nem a lta-ba, lta-ba'i khyad-

par csoportban tartoznak, mint Klong-chen rab-'byams-pa (1308-1364) (Yid-bzhin mdzod [A 

kívánságot teljesítő kincstár], vagy Bdud-'joms rin-po-che (1904-1987) Rnying-bstan rnam-

gzhag [A régi rend tanításainak tételes bemutatása]. A Sa-skya-pa rendnél olyan híres 

munkákat találunk, melynek címében ugyan nem szerepel a grub-mtha' fogalom, mint Sa-skya 

Pandita Kun-dga' rgyal-mtshan (1182-1251) Gzhung-lugs legs-par bshad-pa [A szöveges 

hagyományok jó magyarázata]
125

 kiemelkedő munkájában. Vagy mint Go-rams-pa Bsdo-nams 

seng-nge (1429-1489) munkái
126

 Mimaki a Bka'-gdams-pa renddel kapcsolatban egyedül 

Dbus-pa blo-gsal által írt fontos Blo-sal grub-mtha'-t [Az értelmet megvilágító irányzatok 

bemutatása] című művét említi. A Dge-lugs-pa grub-mtha' összegző művek során Se-ra Rje-

btsun-pa Chos-kyi rgyal-mtsan Grub-mtha' rnam-gzhag [Az irányzatok tételes bemutatása], 

vagy a többször hivatkozott 'Jam-dbyang bshad-pa'i rdo-rje Grub-mtha' chen-mo-ja [Az 

irányzatok nagy bemutatása], Thu'u-bkvan kutuktu Blo-bzang chos-kyi nyi-ma Grub-mtha' 

shel-gyi me-long-ja [Az irányzatok bemutatása, Kristálytükör címmel]127 szerepel. Ide tartozik 

Lcang-skya kutuktu Rol-pa'i rdor-je grub-mtha' műve
128

, mely nagy összegzése a grub-mtha' 

műfajjal kapcsolatos Dge-lugs-pa bölcselet irányzatokkal összefüggő állításainak. Az 

ugyancsak mongol skolasztikus II. 'Jam-dbyangs kutuktu Dkon-mchog 'jig-med dbang-po 

                                                 
124 Ennek elemzését és fordítását adja: Keira, Ryusei: Madhyamaka and Epistemology. A study of Kamalasila's 

Method for providing the Voidness of all Dharmas. Introduction, annotated translations and Tibetan texts of 

selected sections of the second chapter of the Madhyamakaloka. Wien: Arbeiskreis für Tibetische und 

Buddhistische Studien. Universität Wien, 2004 (Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde) a 

későbbekben erre a munkára a Csak-tudat tibeti megítélése kapcsán még vissza fogok térni. 

125 Erről a későbbiekben szolgáltatok adatokat, mely szerint ez a munka nem is  Sa-skya Pandita szerzeménye, 

hanem hamisítvány. 

126 A mérvadó forrásokra A Sa-skya rend kapcsán hivatkozás Mimaki (1982) p. 6. A dolgozatom hatóköre ezek 

teljes ismertetésére nem terjed ki, noha a későbbiekben részlegesen felvetem vonatkozásaikat. 

127 Később ennek a műnek az ismertetése is sorra kerül. És fontosságát az is adja, hogy történelmi forrásokkal is 

rendelkezik a nem pusztán tibeti vallástörténettel kapcsolatban.  

128 Mimaki előszeretettel használja Rol-pa'i rdo-rje grub-mtha' műve kapcsán az egyszerűsítő  lCao skya grub 

mtha' kifejezést.  
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Grub-mtha' rin-chen phreng-ba [Az ékkőfüzér című irányzatok bemutatása]129 műve 

jelentősségében is ide sorolható. Mimaki kitér a Bön-po szövegekre is, összesen hat szöveget 

említ ezzel kapcsolatban, köztük a  Bon-sgo gsal-byed [A bön kapujának világos felnyitása] 

című szöveget is.130 Érdekes munka a Bon-po Shar-rdza Bkra-shis rgyal-mtshan szerző Theg-

dgu'i mtha' rnam-gzhag nyung-'dus [A kilenc jána tantételeinek rövidre szabott összegzése] 

műve, mely már címében is hivatkozik a Bon-pok kilenc jána rendszerére, hasonlóan a 

buddhista tibeti Rnying-ma-pa rend rdzogs-chen (rdzogs-pa chen-po), azaz a „nagy 

tökéletesség” tanításhoz.
131

 Annyiban rokonok a Rnying-ma-pa és a Bon-po grub-mtha' 

művek, hogy a kilenc jána (yana, theg-pa dgu) rendszerét használják és a végső bölcseletet 

nem a Madhyamakában látják, és a „nagy tökéletesség” (atiyoga, rdzogs-chen) tanítása áll 

számukra a végső szinten . Mimaki ezek után a Dge-lugs-pa rendhez tartozó A-khu rin-po-che 

Shes-rab rgya-mtsho (1803-1875) hivatkozását is közli a grub-mtha' irodalommal 

kapcsolatban.132 Ő tizennégy grub-mtha' művet sorol fel, köztük a Blo-sal grub-mtha'-t, és a 

többek között Phya-pa Chos-seng (1109-1169) (Phawya-pa Chos-kyi seng-ge) Phyi-nang-gi 

grub-mtha'i rnam-bzhag bsdus-pa [A külső és belső irányzatok összegző bemutatása]133 című 

munkáját. 

Általában a grub-mtha’ művek az egyes buddhista iskolákat bemutató fejezetek a buddhista 

szellemi út során felmerülő és gyakorlandó tényezők esetén a tantételek hagyományos hármas 

fő csoportba való osztását alkalmazzák: gzhi, lam és ‘bras-bu; azaz alap, ösvény és eredmény 

hármassága alapján. A gzhi – alap kifejezés, mindazon tárgyak és megismerő tudatok 

                                                 
129 Nem pusztán ezek szerepelek Mimaki cikkében a Dge-lugs-pa rend grub-mtha' műveivel kapcsolatban. 

130 Tre-ston Rgya-mtshan-dpa (14. század): Bon-sgo gsal-byed. Ennek kiadása: Mimaki Katsumi, and Karmay 

Samten (presented): Bon sgo gsal byed. Two Tibetan Manuscripts in Facsimile Edition of a Fourteenth Century 

Encyclopedia of Bon po Doxography. Tokyo: Toyo Bunko The Centre for East Asian Cultural Studies for 

Unesco, 1997. Carstens ismerteti a Bon sgo gsal byed kilenc jána osztályozását p. 68. Összesen hat Bon-po grub-

mtha' mű szerzőjét és címét sorolja fel Mimaki p. 7-8. Ezek itt nem kerülhetnek ismertetésre, és hasonlóképpen 

az összes Mimaki által felsorolt, vagy általam korábban megismert és tanulmányozott doxográfiai értekezés sem.  

131 A Rnying-ma-pa ezoterikus rdzogs-chen tanításáról lásd Tulku Thondup Rinpoche: Buddha Mind. An 

Anthology of Longchen Rabjam's Writings on Dzog-pa Chenpo. Ed. By Harold Talbott. Ithaca: Snow Lion 

Publications, 1989. Talán ez az egyik legjobb összefoglaló munka a témáról. A Rnying-ma-pa és a Bon-po 

hagyományok rdzogs-chen-nel kapcsolatos nézeteinek összehasonlítása a pp. 106-122. Számos forrást 

megemlít a szerző, és a rzdogs-chen (szkr. atiyoga) tibeti elfogadottsága és háttérbe szorítása kapcsán a 

Dzogpa chenpo and Ha-shang Mahayana fejezetet vizsgálhatjuk meg, mely számos fontos forrást idéz a 

„hirtelen megvilágosodás” (cig-char) szemléletével és az ezt cáfoló Ha-shang (Hva-shang, Hwa-shang) 

Mahayana fokozatos megvilágosodás útjával kapcsolatban. Noha Ha-shang és a fokozatos megvilágosodást 

követők nyertek a híres Bsam-yas kolostorbeli vitában (792-794), mégis a rdzogs-chen hagyomány tovább 

élt. A ”hivatalos” és uralkodó Dge-lugs-pa rend ezt a tanítást a későbbiekben nem vette fel tanításai közé, és 

más tantrikus rendszert alakított ki, mint elődjei. A Rnying-ma-pa rend tanításai, pontosabban tanítói és a Jo-

nang-pa rend teóriái között előszeretettel szereplő tathāgatagarbha (de-bzhin-gsheg-pa'i snying-po) tanítást 

sem vették fel, hiszen egy alacsonyabb fokozatot képviselt a legmagasabb rendűnek tartott Prāsaṅgika 

Madhyamaka nézettel szemben. 

132 Mimaki (1982) pp. 8-9. 

133 A címben szereplő phyi, azaz külső kifejezés a nem-buddhista irányzatokra vonatkozik, míg a nang (nang-

pa) a belső, azaz buddhista irányzatokra. Ezeknek a kifejezéseknek a használata általános a tibeti grub-mtha' 

szövegekben. Összesen 14 grub-mtha' művet említ Shes-rab rgya-mtsho (1803-1875), erről Mimaki (1982) 

pp 8-9.  
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típusainak bemutatását jelzi, melyet feltétlenül meg kell ismerni az egyes iskolák tanainak 

elsajátításához, vagyis mondható így: a megismerendő tárgyak, ontológiai elvek és a 

megismerő tudatféleségek bemutatása, jellemzése az adott iskola elképzelései szerint. A lam - 

ösvény, a gyakorlást és annak módjait mutatja be. A ‘bras-bu - eredmény, pedig az út során 

elért és elérendő eredményeket, mint pl. a buddha-testeket, osztályozza. Az egyes bölcseleti 

iskolák téziseit tehát tételesen felsorakoztató doxográfiai írások célja mindezzel az, hogy az 

alsóbbrendűnek, illetve pontosabban fogalmazva, „meghaladandó” bölcseleti iskolák 

téziseinek határait – éppen ezt fejezi ki a grub-mtha' szóösszetételben a mtha': vég, határ szó - 

megismerhesse a magasabb szintű rendszerek felé továbblépni kívánó törekvő. Így maguk a 

grub-mtha' művek általában egy hierarchiában szőve mutatják be a már korábban említett 

rendszerek tanításait, a legmagasabb rendűnek tartott Madhyamaka rendszerrel befejezve. 

Egyes esetekben, a tanítások csúcsán a tantrikus buddhizmus Vajrayāna (rdo-rje'i theg-pa) 

módszere szerepel, más és ritka esetben kitérhetnek buddhizmus egyes tibeti irányzatainak 

ismertetésére, vagy a buddhizmus más országokban való elterjedésére, mint a cikkemben 

korábban említett III. Thu'u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma Sel-gyi me-long [Kristálytükör] 

című munkája.  

 A tibeti vallási-filozófiai irodalom terén a 18. század
134

 volt a nagy buddhista és nem-

buddhista vallási-filozófiai irányzatok tételes bemutatását célzó nagyobb terjedelmű 

doxográfiai összegzések, a nagy grub-mtha’ (siddhanta)
135

 művek megalkotásának a korszaka. 

Ekkor jöttek létre az olyan fontos művek, mint a korábban említett I. ’Jam-dbyangs bzhad-pa 

Ngag-dbang brtson-’grus Grub-mtha’ chen-mo-ja [Az irányzatok nagy bemutatása], és a 

dolgozatom alapjául szolgáló II. Lcang-skya kutuktu Rol-pa’i rdo-rdje Grub-mtha’ rnam-par 

bzhag-pa thub-bstan Lhun-po’i mdzes-rgyan-ja ["A Buddha tanítása Méru-hegyének 

csodálatos ékkőfüzére" című irányzatok tételes bemutatása] című értekezése, vagy a III. 

Thu’u-bkvan kutuktu Blo-bzang chos-kyi nyi-ma Grub-mtha’ shel-gyi me-long-ja [Az 

irányzatok bemutatásának kristálytükre]
136

.  

Összegzésként mondható, hogy a tibeti szerzők nagy doxográfiai értkezéseikben (grub-mtha’) 

fontosnak tartották a különböző buddhista és nem-buddhista filozófiai iskolák bemutatását, a 

célból, hogy a szentszövegekben szétszórt és nem rendszerezetten közölt tantételeket egy 

rendszerezetten és hierarchikus módon csoportokba osztályozzák, kivonatolják, és a 

memorizálásra alkalmas művekbe fektessék le. A későbbiekre vonatkozóan a már előzetesen 

rendszerezett módon megtanult filozófiai tételek nagy segítségként szolgáltak a 

szerzetestanoncnak a nehezebb szentszövegekben rejlő tézisek megértéséhez. 

                                                 
134  Pontosabban a 17. század végétől a 19. század elejéig terjedő időszak. 

135  A grub-mtha’  szó jelentéséről és az irodalmi műfaj meghatározásáról bővebben Fehér Judit: Ki az igazi 

mādhyamika? (Lcsang-szkja Rol-pa’i rdo-rdzse definíciója) In Keletkutatás, 1996/ősz-2002/tavasz, p. 37. 

136 A későbbeikben ismerettetm ezeknek a grub-mtha' műveknek a hosszabb címét is, valamint szinopszisát is 
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4.2. A grub-mtha' művek tipológiája 

Ha egy elnagyolt tipológiát kívánunk alkalmazni a grub-mtha' művekkel kapcsolatban, akkor 

összesen négy csoportot tudunk megállapítani. (1) Csak a négy buddhista bölcseleti irányzat 

tantételeit bemutatót művek (2) A nem-buddhista kívülálló (phyi-ma-pa) indiai rendszereket 

és a négy buddhista bölcseleti irányzatot bemutató doxográfiai szövegek
137

 (3) Egyes tibeti 

rendek saját téziseit bemutató munkák (4) Az indiai nem-buddhista irányzatok és a buddhista 

irányzatokon túl más vallásokat is bemutató grub-mtha' művek. 

(1) ebbe a csoportba tartoznak olyan munkák többek között, mint Ye-she sde (Kr.u. 8-9. sz.) 

Lta-ba'i khyad-par [A nézetek közötti megkülönböztetés], vagy Dpal-brtsegs (Kr. u. 8. sz.) 

Lta-ba'i rim-pa bshad-pa [A nézetek fokozatainak magyarázata]  művei, ez utóbbi kettő a 

tibeti és mongol  buddhista kánonban is fellelhető, a kevés kanonikus doxográfiai írás 

között.138 Az urgai főapát Khal-kha Chos-rje Ngag-dbang dpal-ldan (1797/1806-?) Grub-

mtha' bzhi'i kun-rdzob-dang dam-pa'i don rnam-par bshad-pa legs-bshad dpyid-kyi dpal-mo'i 

glu-dbyangs [A négy (buddhista) bölcseleti iránnyzat rendszerének konvencionális és végső 

jelentéseit magyarázó Jó magyarázat, Tavasz Dicső Úrhölgye dallamos éneke]139. Vagy például 

Rje-btsun 'Jam-dpal dbyangs-chos-kyi rgyal-mtshan (1469-1544/46) kisebb terjedelmű Grub-

mtha'i rnam-gzhag [A tantételek részletes bemutatás] című munkája szintén ebbe a csoportba 

osztályozható. Ide sorolható még Se-ra rje-btsun Chos-kyi rgyal-mtshan (1469-1546/44) 

Grub-mtha'i rnam-gzhag [Az irányzatok tételes magyarázata]140 című értekezése. 

(2) A nem-buddhista indiai rendszereket és egyidejűleg a négy buddhista bölcseleti irányzatot 

bemutató grub-mtha' művek a leggyakoribbak. Ebbe az csoportba tartozik a II. Lcang-skya 

khutuktu Rol-pa'i rdo-rje (1717-1786) Grub-mtha’ Thub-bstan lhun-po’i mdzes-rgjan [Az 

irányzatok világos bemutatása, a Buddha tanítása Méru-hegyének gyönyörű ékkőfüzére] című 

műve, vagy egyik fő tanítványa a II. 'Jam-dbyangs bzhad pa khutuktu Dkon-mchog 'jigs-med 

dbang-po (1728-1791) Grub-mtha'i rnam-bzhag rin-po-che'i phreng-ba [Az ékkőfüzér című 

irányzatok tételes bemutatása] című munkája, és inkarnációs elődje, a szintén mongol 

                                                 
137 A buddhista iskolákon túl a buddhizmussal kortárs indiai nem-buddhista bölcseleti iskolákról is szó van a 

grub-mtha’ művekben, és természetesen felvetődhet a kérdés, hogy mennyiben volt fontos ezek ismerete a 

tibeti hagyományban, annak ellenére, hogy sohsem jutottak el Tibetbe.  

138 Címük alapján ugyan a Lta-ba'i khyad-par [Nézetek közötti különbségtevés] típusú művek nem 

tartozhatnának szorosabb értelemben a grub-mtha' irodalmi műfajba, de témafelvetésük és nyelvhasználatuk 

azonossága miatt sorolhatjuk őket ide. Mimaki (1982) teszi a p. 6. Mimamki, Katsumi: Blo gsal grub mtha'. 

Chapitres IX (Vaibarika) et XI (Yogacara) edités Chapitre XII (Madhyamika) édité et traduit. Kyoto: Zinbun 

Kagaku Kenkyusyo. Université de Kyoto, 1982. 

139 Publikációja New Delhi: Mongolia Lama Gurudeva, 1972 (photographic reproduction of a tacing made from 

a xylographic pring from urga (now Ulan bator) blocks... 

140 Helyhiány miatt nem tudom felsorolni az összes grub-mtha' művet, melyet az évszázadok során írtak, 

pusztán a legjellemzőbb, legismertebb munkákat soroltam fel, melyek leginkább felmutatják a tipológiai 

osztályba sorolás jegyeit. 
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nemzetiségű 'Jam-dbyang bzhad-pa'i rdo-rje (I. 'Jam-dbyangs bzhad-pa Ngag-dbang brtson-

'grus) (1648-1721/22) Grub-mtha' chen-mo [Az irányzatok nagy bemutatása] című 

munkája.141 Az szöveg alapverseihez Blo-bzang dkon-mchog (1742/43-1803/1804) írt 

kommentárt Grub-mtha' rtsa-ba'i tshig-tik shel-dkar me-long [A tantételek nagy bemutatása 

gyökérverseinek szóbeli kommentárja, Fehér kristály tükör] címmel, és az urgai főapát Khal-

kha Chos-rje Ngag-dbang dpal-ldan (1797/1806-?) Grub-mtha' chen-mo'i mchan-'grel dka'-

gnad mdud-grol blo-gsal gces-nor [Az irányzatok nagy bemutatása kommentáló jegyzetének 

nehéz pontjai csomóját megoldó értelemet megvilágosító értkezés] című értekerzése egy 

másik kommentár a szerző alapművéhez.
142

 

(3) Ebben a csoportban sokkal kevesebb grub-mtha' szöveget találhatunk, mint például a 

kanonikus Phyag-rgya chen-po'i grub-mtha'i man-ngag lam-du bslang-ba'i rim-pa143  [A 

Nagy-pecsét útmutatása ösvényére búzdító fokozatai] című munkát, vagy a Bon-po Tre-ston 

Rgyal-mtsan-dpal Blo-gsal byed [Az értelmet világossá tevő értekezés] című munkáját, mely 

a legmagasabbrendű siddhāntának a saját irányzata szerinti bön rdzogs-chen tanításokat állítja 

be. Ide számíthatjuk még az 1984-ben Lhászában megjelenő Grub-mtha'i byung-ba brjod-pa 

[Az irányzatok megjelenésének elmondása] című munkát144, mely azontúl, hogy ismerteti az 

Indiában elterjedt eretnek irányzatokat (Rgya-gar-du mu-stegs-pa'i grub-mtha' spyi byung-

tshul), adatokat szolgáltat a Tan tibeti elterjedéséről is, valamint a buddhista négy bölcseleti 

irányzat tantételeiről, és emellett az egyes tibeti rendek történetét és tantételeit is feldogozta, 

úgy mint a Bka'-gdams-pa, a Sa-skya-pa, Bka'-brgyud-pa, a Zhi-byed-pa, a Jo-nang-pa és a 

Dge-lugs-pa rendek történetét, tehát tibeti buddhizmus történetére vonatkozólag számos 

forrást is magába foglal. 

(4)  Az indiai nem-buddhista irányzatok és a buddhista irányzatokon túl, és az egyes tibeti 

rendeken kívül más vallásokat is bemutató grub-mtha' művek közé sorolhatjuk Rol–pa'i rdo-

rje másik fő tanítványa, a szintén mongol nemzetiségű III. Thu'u-bkvan khutuktu Blo-bzang 

chos-kyi nyi-ma (1737-1802) Grub-mtha' shel-gyi me-long-ját [Az irányzatok bemutatása, 

Kristálytükör címmel]145 című értekezését, mely sok szempontból tanítómestere grub-mtha' 

                                                 
141 A Grub-mtha' chen-mo a 'Jam-dbyangs-bzhad-pa'i rdo-rje verses alapszövegéhez írt kommentár, a Grub-

mtha'i rnam-par bzhag-pa 'khrul-spong lnga'i sgra-dbyangs kun-mkhyen lam-bzang gsal-ba'i rin-chen 

sgron-me [A tantételek bemutatásával kapcsolatos tévedéseket kiküszöbölő ötarcú [oroszlán], a mindentudás 

jó ösvényét bevilágító értékes mécses]. 

142 Chos-rje Ngag-dbang dpal-ldan: Grub-mtha' chen-mo'i mtshan-'grel dka'-gnad mdud-grol blo-sal gces 

nor.Mungod: Drepung Gomang Library, 2007. Repr: Taipei: The Coroprate Body of the Buddha Educational 

Foundation, [é. n.] 

143 ([Mahāmudrāsiddhāntopadesamārgaisanakrama.]) [A] Medri-pa (Maitrīpapāda). [P. No.] 5081, Rgyud-'grel, 

ru 129a8-133b8 (vol.87, p.161-163) [D. No.] -. [N] ru 116b7-121a3. [Kinsha] 3080, ru 183b1 (p.93-1-1)  

144 Blo-bzang tshe-ring (szerk.): Grub-mtha'i byung-ba brjod. Lha-sa: Bod-ljong mi dmangs depe-skrun-khang, 

1984. 

145 Műve hosszab címe: Grub-mtha’ thams-cad-kyi khungs dang ‘dod-tshul  ston-pa legs-bshad shel-gyi me-

long [Az összes irányzat megjelenését és tantételeinek állításmódját tanító jó magyarázat, Kristály-tükör 
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művét dolgozza fel, de nem a részletekbe menő értelmezésekkel, inkább egy egyedi 

hangvételű értekezést alkot. Művében a különböző létszemléleti irányzatok — grub-mtha’ — 

összességét próbálja meg bemutatni, kezdve az Indiában fellehető, hindu szempontból 

ortodox, valamint heterodox irányzatok alapításának, kialakulásának, valamint állításaik 

módjának (’dod-tshul: tételezés-mód, eljárás) bemutatásával. Majd folytatva a buddhizmus 

Hínajána és Mahájána irányzatai bölcseleti iskoláinak (Vaibhasika, Sautrantika, Cita-matra, 

Madhjamika, ill. az utóbbi két aliskolája stb.) bemutatásával. A második fejezettől a buddhista 

vallás Tibetben való elterjedésének rövid történetét adja meg, illetve a kínai buddhizmusról ad 

rövid összefoglalást, két fontos kínai vallásról: a taoizmusról és a konfucianuzmusról ad 

bemutatást. Valamint a buddhizmus mongóliai és Khotan-beli elterjedéséről és történetéről. 

 

4.3. A grub-mtha' műfaj kutatásának ismertetése 

Nem követve egy szoros publikálási kronológiát, a grub-mtha' történeti kutatása jelenlegi 

állását ismertetném. A japán Katsumi Mimakinek több publikációja is fordítása is megjelent a 

Blo-gsal grub-mtha' ['Az értelmet megvilágító' elnevetésű irányzatok bemutatás] művel 

kapcsolatban. Ezek közül az első a Le chapitre du Blo gsal grub mtha' sur les Sautrantika, 

Présentation et édition, Zinbun no. 15, pp. 175-210 (1979). Majd kiegészítésként  Un essai de 

                                                                                                                                                         
címmel] szanszkrit címe: Subhāsita Sangraharūpī Sphatikamanivat Sarvadarśanamata Siddhānta Darpana, 

röviden: Darśana Siddhānta Darpana. A mű tibeti kézirata 519 fólió, az első négy fólió (1-4) egy dkar-

chag-ot tartalmaz, mely 11 fejezetre osztja az utána következő művet, viszont a ténylegesen 12 fő témára 

lehet osztani az értekezést (lásd fentebb).  

 1. fejezet ’Phags-pa yul-du phyi-rol-pa dang rang-sde’i grub-mtha’ byung-tshul 

 Aryavarta  (India) nem-buddhista irányzatainak (tirthika) és a buddhista irányzatainak 

megjelenési módja.  

 A Grub-mtha’ sel-gyi me-long első fejezete igyekszik az Indiában akkoriban fellehető 

összes nem-buddhista irányzatot, vagy helyesebben szólva létszemléleti rendszert (vallásos 

rendszer) bemutatni, valamint a legjellemzőbb és legjelentősebb buddhista létszemléleti 

rendszereket bemutatni. (fol. 5-54) 

 2. fejezet: A vallás korai elterjedése Tibetben, azaz a Rnying-ma-pa irányzat ezoterikus 

doktrínái. (fol.55-89) 

 3. A vallás második elterjedése, Atísa hagyományának bemutatása, a Bka’-gdams-pa bölcselet 

rövid bemutatása. (fol. 91-119) 

 4. A Bka’-brgyud-pa rendszer, valamint annak Shangs-pa és Dvags-po alirányzatai. (fol. 121-

176) 

 5. A Zhi-byed-pa vallásos gyakorlat és tanítás, valamint a vallás és bölcselet Gcod rendszere. 

Pha Dam-pa sangs-rgyas és Ma-cig lab-sgron alapította hagyományok. (fol. 177-193) 

 6. A Sa-skya-pa rendszer. (fol. 195-233) 

 7. A Jo-nang-pa irányzat Kong Ni-ru-pa mahamudra (phyag-chen)  rendszeréről. A Bo-dong-pa 

irányzatról. A Zhva-lu-pa (Bu-lugs) irányzat. És Grub-chen Nam-mkha’ rgyal-mtshan Lho-

brang Grub-mtha’-ja. (fol. 235-259) 

 8. Tsong-kha-pa tanítása, azaz a Dge-lugs-pa irányzat. (fol. 261-406) 

 9. A Bon vallás története és tanításai. (fol. 407-419) 

 10. Lao-ce és Konfuciusz követőinek vélekedései. (fol. 421-50) 

 11. A kínai buddhizmus eredete és tanításai. (fol. 451-482) 

   12. A buddhizmus a mongolok között, Khotanban és Shambala legendás földjén. (fol. 483-519)  

Inkarnációs láncolata szerint személyét egyaránt kötik a Kumbum kolostorhoz, és a híres Dgon-lung byams-pa 

gling kolostor apátja volt 1761-63 között és 1771-ben is.  
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traduction, ZINBUN no. 16, pp. 143-172 (1980). Törekvéséből úgy látszik, hogy igyekezett a 

Blo-gsal grub-mtha' egészét feldolgozni, 1982-ben jelent meg tollából a Blo gsal grub mtha', 

chapitre IX (Vaibharika) et XI (Yogacara) édites, et chapitre XII (Madhyamika) édité et 

traduit,  japán nyelven, és ugyancsak francia nyelven146. Ez a munka nem csak abban jelentős, 

hogy a Blo-gsal grub-mtha' fejezeteinek kritikai szövegkiadásait közli, hanem részletes 

bevezetést ad grub-mtha' irodalomra vonatkozólag, és a mérvadó művekben megjelenő 

osztályozásokat is közli. A bőséges bevezető után, mely leginkább bibliográfiai utalás jellegű, 

számba veszi a fontosabb grub-mtha' értekezéseket, olyanokat is melyek nem szigorú 

értelemeben tartoznak ugyan ebbe a műfajba, de műfaji rokonságban vannak vele, abból a 

szempontból, hogy ugyanolyan szempontok alapján mutatják be a különféle bölcseleti 

irányzatokat, mint a grub-mtha' művek. Számos forrást hoz fel számunkra és a fő témáját 

boncolgatja ezután, mikor is a Bka'-gdams-pa Dbus-pa blo-gsal (13. sz.) (Blo-gsal grub-mtha' 

műve elemzésébe fog, tartalmi elemzését is megadva.147 Főként a Vaibharika iskolára 

vonatkozólag, melynek szinopszisa itt nem tárgya a dolgozatnak. A Yogacara iskola 

szinopszisa148 elég részletes. Viszont alaposan csak a Madhyamaka iskolát osztályozza 

aliskolákra publikációjában, mely amiatt is érdekes, mivel Tibetben a Madhyamaka és a 

Yogacara fuzionált változatát is számon tartják. Maga a Blo-gsal grub-mtha' már ismerte ezt, 

és a Yogacara-Mādyamaka osztályba sorolta ezeket a nézeteket, melyeknek fő mestereként 

Santarakritát és Haribhadrát tartotta. A III. Thu'u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma a 

Svatanrika (Rang-rgyud) bölcseleten belüli alosztálynak közli a Yogacara-Mādyamakát, 

hasonlóan tanítómesteréhez, Lcang-skya kutuktu Rol-pa'i rdo-jé-hoz. De ezen osztályozás 

jellemző Chos-kyi rgyal-mtshan-ra is. 

 A Blo-gsal grub-mtha' az indiai nem-buddhista és buddhista rendszerekkel is 

foglalkozik sorrendben. Pusztán öt indiai rendszert sorol fel, vagyis jóval kevesebbet, mint 

például a Shel-gyi me-long, vagy a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas grub-mtha' témaköre
149

, 

úgymint: Lokayata, ('Jig-rten-rgyan phan-pa),  Samkhya (Grangs-pa-can), Vairnava (Khyab-

'jug-pa) és a Digambara (Gcer-bu-pa).150 Ez az többi grub-mtha' mű osztályozásával 

összevetve érdekes. A buddhista iskoláknál a szokásos séma látható a négy fő buddhista 

bölcseleti iskolával, melyek csúcsát itt is Madhyamaka foglalja el, és ezekre részletekbe menő 

                                                 
146 Mimaki, Katsumi: Blo gsal grub mtha'. Chapitres IX (Vaibarika) et XI (Yogacara) edités Chapitre XII 

(Madhyamika) édité et traduit. Kyoto: Zinbun Kagaku Kenkyusyo. Université de Kyoto, 1982.  A Blo-gsal-

grub mtha' kritikai kiadásában a tibeti szöveget is közli, és részletes tartalomjegyzékét adja az egész műnek: 

Számomra a Yogacara rész vizsgálata volt fontos ebben a publikációban (fol. 82b2-96a4). 

147 Dolgozatunk szempontjából fontos rész a Blo-gsal grub-mtha' 11. fejezetének a vizsgálata, mely a Yogacara-

vijvanavādin (Sems-tsam-pa) iskolával foglalkozik a fol. 82b2-96a5 oldalakon.  

148 Ez Mimaki (1982) pp. 23-25 szerepel.  

149 Erről a témakörről a későbbiekben részletes útmutatást teszek. 

150 Mimaki (1982) p. 18. Itt az egyes fejezetek egész szövegben való elhelyezkedését pontosító folio 

számozások is felsorolásra kerülnek.  
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szinopszisokat közöl,151 és a Vaibharika, Yogacara, Madhyamika fejezeteknek kritikai kiadását 

is megadja.  

 Mimaki a későbbi években publikálta a Blo-gsal grub-mtha' Yogacara fejezetének 

fordítását, s részletes szinopszisát is az Annotated traslation of the chapter on the Yogacara of 

the Blo gsal grub mtha' című munkájában, melyben a tibeti szerző szövegének a vonatkozó 

fejezetét fordította le teljességében.
152

 A szövegben az iskola aliskolákra való osztályozása a 

Bka'-gdams-pa szempontokat követi, és a két fő aliskola a Valódi aspektust tételezők 

(Satyakaravādin, Rnam-bden-pa) és a Hamis aspektust vallók (Alikākāravādin, Rnam-rdzun-

pa)
153

 renszerei. Az aspektus (rnam-pa) a buddhista ismeretelméletben megfogalmazott 

                                                 
151 Mimaki (1982) pp 21-27. 

152 A tibeti szöveg kritikai kiadását korábban elvégezte (1982), és az Annotated traslation of the chapter on the  

Yogacara of the Blo gsal grub mtha' angol nyelven lefordítja a Blo-gsal grub-mtha'  Yogacara fejezetét angol 

nyelvre, a korábbi publikációja francia nyelvű szinopszisát és kritikai szövegkiadását túlhaladva. A fordítás 

elektronikusan volt számomra hozzáférhető, de hagyományos formában jelent meg a Kyoto University : NII 

Electronic Library Service közlésében. Mimaki 1985 és 1987 között a Humbolt Foundation Alexander von 

Humboldt-Stiftung kutató-ösztöndíjasa volt a Hamburgi Egyetem „Seminar für Kultur und Geschischte 

Indiens” programjában, ennek eredménye a jelen ismertetett fordítása. Dolgozatom szempontjából többször 

hivatkozom erre a munkára a központi témám kapcsán is. Mimaki szinopszisa a kutatásom szempontjából 

értékelhető vázlatnak szolgál a tudat (citta, sems) és tudattényezők (cetasika, sems-byung), a szennyezett-

elme (klirtamanas, nyon-mongs-can-gyi yid), a tudatosságok kibontakozása (pravpttivijvana, 'jug-pa'i rnam-

shes) és a tárház-tudatosság (alaya-vijvana, kun-gzhi'i rnam-par shes-pa), valamint a tudat transzformációja 

(asrayaparāvptti, gnas-gyur-pa) kutatás szempontjából. Természetesen a tudat, tudattípusok, tudati 

átfordulás mellett a három öntermészet (trisvabhāva, ngo-bo-nyid gsum) is lényegileg tanulmányozható 

művéből, de fontosabb rész nála a Yogacara alirányzatainak ismertetése. Mimaki pusztán két aliskoláját 

sorolja fel a Yogacara bölcseletnek: a Valódi aspektust vallókét (Satyākāravadin, Rnam-bden-pa) és a Hamis 

aspektust vallókét (Alikākāravādin, Rnam-rdzun-pa). A Blo-gsal grub-mtha' ezen fejezete sem pusztán 

bemutató jelegű, hanem Yogacarával szembeni bőséges cáfolattal is szolgáltat.  

153 A Blo-gsal grub-mtha' osztályozása Mimaki nyomán 

 Rnam-bden-pa – Valódi asspektus tételezői 

  Sna-tshogs gnyis-med[-pa] – A nem-pluralisták - Saokaranandana, Prajvakaragupta 

  Grangs-bzhin [pa] – Számszerű [tudatosságokat] állítók - Sakyabuddhi 

  Ses dang rnam-pa phyed-mar smra [ba] – A megismerő tudatot és aspektusokat különbőzőeknek vallók 

 Rnam-rdzun-pa – Hamis aspektus tételezői 

  Dri-bcas-pa -  Szennyezett hamis aspektus tételezői -Vinitadeva 

  Dri-ma med-pa – Szennyezetlen hamis aspektus tételezői - Dharmottara 

 Mimaki (1987) hivatkozik arra, hogy Obermiller (1931, p. 99) jóval korábbi osztályozására, mely két fő aliskolát 

említ a Yogacarán belül: (1) Lung-gi rjes 'brang (Agamanusārin, a Szentszöveg követők, akik az Agama, azaz a 

Yogacarabhumi követői; és a Rigs-pa'i rjes-'brang (Nyāyanusārin, Logika követők, akik Dharmakirti hét 

értekezését követik. Noha a Mimaki Blo-gsal grub-mtha'-ból vett osztályozásai alapjaiban eltérnek egymástól, 

mégsem ellentétesek egymással, mivel más-más szempont szerinti osztályozásokat követnek. A későbbiekben 

Rol-pa'i rdo-rje szövegét alapul véve kiemelem, hogy legalább három szempontból lehet osztályozni a Yogacara 

vagy  Csak-tudat irányzatot: (1) szövegkövetés szempontjából, azaz milyen szöveget tesznek meg alapvetőnek 

(2) a tudatkategóriák szerint – a tudatok számszerű állításmódja, az egy, hat, nyolc, vagy kilenc tudatosság 

állítása (3) a megismerés módja szerint, azok ismeretelméleti állításmódja, a tudat tárgy-tapasztalása 

mikéntjének megfogalmazása. Ezen szempontok szerint való osztályozásról a dolgozat későbbi részében bővebb 

ismertetést találhatunk. Mimaki a hivatkozott írásában az india és tibeti osztályozás eltéréseire (p. 21, a 27. 

lábjegyzet) is kitér, ahol is arról értekezik, hogy inkább a Rnam-pa-dang bcas-pa (Aspektussal rendelkező) és 

Rnam-pa med-pa (Aspektus nélkül) aliskolák megkülönböztetését hangsúlyozzák, mint a Rnam-bden-pa és 

Rnam-rdzun-pa iskolákét. Mimaki észrevette a Hamis aspektust vallók két osztálya tételezői, a „Tiszta-” és 

„Tisztátalan” hamis aspektust vallók közötti lényegi különbséget. Kissé más osztályozását találja Mimaki a 

Yogacarának a Grub-mtha' chen-mo-ban [CTCM] és Rol-pa'i rdo-rje grub-mthá-jában [CKGT]:  

  rNam bden pa …. [CKGT] Devendrabuddhi, Sakyabuddhi 

   sNa tshogs gvis med pa …. [GTC] Dharmakirti 

   gZung 'dzin graos mvams pa …. [GTCM] Sakyabuddhi 

   sGo oa phyed tshal pa …. [GTCM]  Saokaranandana 
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„vetületre, aspektusra vonatkozik”. 

A Blo-gsal grub-mtha’-ban a nem-buddhista irányzatok bemutatásai, vagy fejezetei magukban 

foglalják a hindu értelemben ortodox és nem-ortodox iskolák bemutatását.
154

 A buddhista 

irányzatok esetében osztályozási alap a négy fő filozófiai iskola: a Vaibharika [tib. Bye-brag-

tu smar-ba, Osztályozók], Szautrántika [Mdo-sde-pa, Szútra követők], Citta-matra [Sems-

tsam, Csak-tudat] és a Madhyamaka [Dbu-ma-pa, A középút tana]
155

 téziseinek bemutatása. 

Némely grub-mtha’ mű, ezenkívül a buddhizmus elterjedésének történeti körülményeire is 

kitér, külön elemezve a buddhista filozófiai iskolákon túl pl. a tibeti rendeket, azok történetét, 

vagy pl. a buddhizmus más országokban pl. Mongóliában, Kínában stb. területeken való 

elterjedését. 

A japán Tachikawa – Ishihama – Fukuda szerzőhármas III. Thu'u-bkvan kutuktu Blo-bzang 

chos-kyi nyi-ma fentebb már hivatkozott She-gyi me-long-jának Dge-lugs-pa rendre 

vonatkozó történeti részét fordította le japán nyelvre, a szövegükben kiemelik a tibeti neveket 

és filozófiai kulcsfogalmakat.
156

 

                                                                                                                                                         
  rNam rdzun pa 

   Dri bcas pa ….[GTCM, CKGT] Dharmottara 

   Dri med pa …. [GTCM, CGGT] Prajvakaragupta 

 Mimaki hivatkozik a dolgozatomban is vizsgált Sa-skya Pandita írta Gzung-lugs legs-par bshad-pa (Gsung-

'bum, Vol. 5,  fol. 141B6) osztályozására, valamint Stag-tshan lo-tsa-ba Shes-rab rin-chen (1405-?)  

véleményére, aki grub-mtha' művében úgy értelmez, hogy a Valódi aspektust (Rnam-bden-pa) valló alirányzat 

követőinek három csoportba osztályozása korábbi tibetiek (bod snga-ma-dag) alkotása. Mimaki (1987) p. 13. 27. 

lábjegyzet folytatása, arra a következtetésre jut, hogy a Blo-gsal grub-mtha' idejében még nem volt meg ez a 

hármas osztályozás rögzítve. A Blo-gsal grub-mtha' bőven idéz a Yogacara szerzők műveiből, Asangát, 

Vasubandhu műveit, Dharmakirti pramana munkáit és a Yogacarával kapcsolatban lévő szútrák, mint pl. a 

Laokāvatāra-sutrát, melynek a tárház-tudatossággal (ālaya-vijñāna, kun-gzhi'i rnam-shes) kapcsolatos egyik 

részét idézi, a Samdhinirmocana-sutrá-t az alap átfordítással kapcsolatban, valamint ezzel a tudatossággal 

kapcsolatos Trimsikā részt. „This transformation is threefold: the maturation (rnam-par smin, vipāka, viz.  

Ālaya-vijñāna), what is called self-conceiving (ogar sems mananâkhya(…), viz. klirtamanas) and the 

representation of objects (yul la rnam par rig pa, virayasya vijñaptir, viz. six pravpttivijñāna).” Mimaki (1987) p. 

25. Ezután Blo-gsal grub-mtha' egy rövidebb szakaszt szán a tárház-tudatosság, azaz a tudatosságok nyolcadik 

formájának interpretációjára, Blo-gsal grub-mtha' fol. 85.b4-86a4. A szennyezett elmét (klirtamanas, nyon-

mongs-can-gyi yid) azonosítja az önmegismerő tudatossággal. „Self-conceiving is the 'Defiled Mind'. It arises 

from the receptacle-consciousness and takes this [receptacle-consciousness] as object [in the form of] a Self (oa, 

aham) and what belongs to a Self (oa yi, mama).” Mimaki (1987) Mimaki (1987) p. 27  

154
  
Bár nem különböztetik meg ilyen módon a tibeti értekezések a hindu irányzatokat. Egyszerűen csak a 

„kívülálló” phyi-rol-pa, illetve mu-stegs-pa, mikor a szélsőségességük megfogalmazására esik a hangsúly. 

155  A buddhista bölcseleti irányzatok négyes fő csoportba osztályozása inkább tibeti sajátosságnak tekinthető. 

Vaibharika [Bye-brag-tu smra-ba, Osztályozók] nevét onnan nyerte, hogy a jelenségeket (dharma, chos) 

csoportokba osztályozza, illetve a Mahavibhara c. értekezést követik. A Sautrantika [Mdo-sde-pa, Szútra 

követők] pedig onnan, hogy követői alapvetően a szútrákat fogadják el tanítási alapnak, azaz szerintük a 

Buddha egyedül a szútrákban kifejtett hiteles kinyilatkoztatásait tartják alapvetőnek. A Citta-matra [Sems-

tsam-pa, Csak-tudat] alaptézise, hogy a jelenségek pusztán tudati természetűek. A Madhyamaka [Dbu-ma-

pa, A középút tana] saját bevallás szerint általános buddhista értelembe véve a két véglet közötti közép. Se 

nem örökkévalóság tan – az emberben van valamilyen örökké fennmaradó lényeg (átman), mely a halál után 

fennmarad; se nem megszűnés-tan (nihilizmus) az emberben nincs semmi lényegi (átman), ha a test feloszlik 

vele együtt a tudat, vagy szellem is megszűnik, és nincsenek következő életek. Tanításainak középpontja az 

ún. „sunya-vada”, üresség-tan, mely szerint a világ jelenségei üresség természetűek, önmagukban nincsen 

létük, és csak az összefüggések, relációk láncolatában, függvényében exisztálnak. 

156 Tachikawa, Musashi – Ishihama, Yumiko – Fukuda, Yoichi: A Study of the Grub mtha' of Tibetan Buddhism. 

Volume 7. In the chapter on the hsitori of Gelug pa of Thu'u bkwan's Grub mtha' (Thu'u-bkvan grub-mtha' 

dge-ldan-pa'i skabs. [s. l.]: The Toyo Bunko, 1995 (Studia Tibetica No. 31) 
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 A grub-mtha' műfaj bemutatására és eredete irodalmának átfogó ismertetésére 

vállalkozik Jeffrey Hopkins (1996) The Tibetan Genre of Doxography: Structuring a 

Worldview157 című publikációjában, talán ez eddig a legjobb bevezetése és áttekintője a tibeti 

grub-mtha' irodalmi műfajnak. A tibeti kultúrkörben, Tibet, Bhután, Burját-földön, 

szikkimben, Ladakhban és Nepál bizonyos területein ismerik és tanulmányozzák a „tantételek 

bemutatásának” nevezett doxográfiai műfajt (siddhātavyavathāpana, grub-mtha' i rnam-

bzhag) 
158

 

Hopkins még a korai tibeti rendszerező szövegek között említi a Rnying-ma-pa rendhez 

tartozó Klong-chen rab-'byams (1308-1363) Theg-pa mtha'-dag-gi don gsal-bar byed-pa 

grub-pa'i mtha' rin-po-che'i mdzon [Az irányzatok kincsestára, az összes hordozó jelentését 

megvilágító értekezés] . A Sa-skya rendhez tartozó Stag-tshang lo tsa ba Shes-rab rin-chen 

(1405-) írta meg a Grub-mtha' kun-shes-nas mtha'-bral grub-pa zhes-bya-ba'i bstan-bcos 

rnam-par bshad-pa legs-bshad-kyi rgya-mtsho-t [Az összes irányzat megértve a végletektől 

elválasztást megalapozó sastra: a Jó hangú magyarázatok óceánja címmel]. Hopkins ezután a 

következő grub-mtha' műveket sorolja fel: az I. 'Jam-dbyang bzhad-pa khutuktu, azaz 'Jam-

dbyang bzhad-pa'i rdo-rje Ngag-dbang brtson-grus (1648-1721) Grub-mtha' chen-mo-ja [Az 

irányzatok nagy bemutatása], hosszabb címén Grub-mtha'i rnam-bshad rang-gzhan grub-

mtha' kun dang zab-don mchog-tu gsal-ba kun-bzang zhing-gi nyi-ma lung-rigs rgya-mtsho 

skye-dgu'i re-ba kun-skong [Az irányzatok magyarázata, , 'A mi saját és mások összes 

rendszerét és a mélységes jelentés megvilágító Samanthabadra földjének napja, a minden lény 

kívánságát teljesítő ragyogóan megvilágosító]159. Hopkins úgy tartja, hogy 'Jam-dbyang-

bzhad-pa'i rdo-rje Grub-mtha'-chen-mo-ja szokatlanul lakonikus jelegű, annak ellenére, hogy 

sok indiai forrást is felhasznál. Rol-pa'i rdo-rje, akinek reinkarnációját 'Jam-dbyangs bzhad-

pa'i rdo-rje segített megtalálni, összeállított egy sokkal rendszerezettebb művet, mely 

dolgozatom tárgya: a Grub-pa'i mtha'i rnam-par bzhag-pa gsal-bar bshad-pa thub-bstan 

lhun-po'i mdzes-rgyan-t ["A Buddha tanítása Méru-hegyének csodálatos ékkőfüzére" című 

irányzatok tételes bemutatása]. 'Jam-dbyangs bzhad-pa'i rdo-rje reinkarációja Dkon-mchog 

'jigs-med dbang-po (1728-1791) Rol-pa'i rdo-rje fő tanítványa lett, és 1733-ban ezeknek a 

szövegeknek egy rövidített verzióját írta meg, Grub-pa'i mtha'i rnam-par bzhag-parin-chen-

po'i phreng-ba [A 'Drágakő füzér' című irányzatok tantételeit bemutató értekezés]160.  

 Olyan korai szövegeket is ismerhetünk a grub-mtha' irodalomból, mint Rje-btsun 

Chos-kyi rgyal-mtshan (1469-1546) Grub-mtha'i rnam-gzhag-ja [Az irányzatok bemutatás], 

                                                 
157 In: Cabezón, José Ignacio and Jackson, Roger R. (ed.): Tibetan Literature: Studies in Genre, pp. 170-186.  

158 Hopkins (1996) p. 182. 

159 Hopkins (1996) p. 170. arra hivatkozik, hogy a Grub-mtha' chen-mo nagy része Stag-tshang lo tsā ba Shes-

rab rin-chen előbb említette grub-mtha' művének cáfolatát tartalmazza.  

160 Ennek fordításáról és publikálásáról lásd később. 
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majd a második dalai láma, Dge-'dun rgya-mtsho (1476-1542) írta Grub-mtha' rgya-mtshor 

'jug-pa'i gru-rdzigs [Az irányzatok (megismerése) tengerére szálló hajó] című értekezése. 

Majd Pan-chen Bsod-nasm grags-pa (1478-1554) írta Grub-mtha'i rnam-bzhag blo-gsal spro-

ba bskyed-pa'i ljon-pa phas-rgol brag ri' joms-pa'i tho-ba [Az irányzatok bemutatása, a tiszta 

elmét kiterjedtté növesztő fa, a mások (ellenfelek) érvelése hegyét szétverő kalapács]. 

Hopkins még előhozza a Co-ne-ba Grags-pa bshad-sgrub (1675-1748) írta Grub-mtha' thams-

cad-kyi snying-po bsdus-pa-t [Minden tantétel tömörített lényege]. Lang-skya Rol-pa'i rdo-rje 

és Dkon-mchog 'jig-med dbang-po tanítványa és Rol-pa'i rdo-rje életrajzírója a III. Thu'u-

bkvan khutuktu Blo-bzang-chos-kyi nyi-ma (1737-1802) által írt Grub-mtha' thams-cad-kyi 

khung dang 'dod-tshul ston-pa legs-bshad shel-gyi me-long-ról [Az összes irányzat eredetét és 

állításmódját tanító jó magyarázat, Kristálytükör címmel] már több utalást tettem. Hopkins 

ezután Dkon-mchog 'jigs-med dbang-po grub-mtha' művének tartalmi vázlatát közli.161 Nézete 

szerint a buddhista tanítások négy filozófiai iskolára való felosztása nagyrészt mesterséges 

dolog. Példának említi a Vaibhāṣika iskolát mely 18 aliskolára bomlik, és sohasem ismertette 

magát, mint egyetlen iskolához tartozó irányzat.162  

Hopkins első osztályozás forrásának Vasubandhu Abhidharmakośa című munkáját tekinti. A  

Vaibhāṣika irányzat a dharmák megkülönböztető osztályozásáról nyeri nevét, valamint a 

Mahāvibhāṣā című összegző szöveg nevéből.163 Az Abhidharmakośa minden bizonnyal 

                                                 
161 Hopkins (1996) p. 174.: „dKon mchog 'jigs med dbang po's text is exemplary of the genre. It presents the 

principal tenets of Indian schools, both Buddhist and non-Buddhist, treating six renowned non-Buddhist 

schools very briefly and then focusing on the four Buddhist schools and their main sub-schools. In the order 

of their presentation (the list of Buddhist schools represents an ascent in order of estimation) these are: 

     NON-BUDDHIST SCHOOLS 

         Vaiśeṣika (Bye brag pa) and Naiyāyika (Rig pa can pa) (Particularists and Logicians) 

         Sāṃkhya (Grangs can pa) (Enumerators) 

         Mīmāṃsā (dPyod pa ba) (Analyzers or Ritualists) 

         Nirgrantha (gCer bu pa) (The Unclothed, better known as Jaina [rGyal ba pa]) 

         Lokāyata (rGyang 'phan pa) (Hedonists) 

     BUDDHIST SCHOOLS 

         Hīnayāna (Lesser Vehicle) 

             Vaibhāṣika (Bye brag smra ba) (Great Exposition School) 

                 18 sub-schools 

             Sautrāntika (mDo sde pa) (Sūtra School) 

                 *Āgamānusārin (Lung gi rjes 'brangs) (Following Scripture) 

                 *Nyāyānusārin (Rigs pa'i rjes 'brangs) (Following Reasoning) 

         Mahāyanā (Great Vehicle) 

             Cittamātra (Sems tsam pa) (Mind Only School) 

                 *Āgamānusārin (Lung gi rjes 'brangs) (Following Scripture) 

                 *Nyāyānusārin (Rigs pa'i rjes 'brangs) (Following Reasoning) 

             Mādhyamika (dBu ma pa) (Middle Way School) 

                 Svātantrika (Rang rgyud pa) (Autonomy School) 

                 Prāsaṅgika (Thal 'gyur pa) (Consequence School)[page 175] 

162 Hopking (1996) p. 175. 

163 Hopkins (1996) p. 175. ezen a véleménye van ezzel a szöveggel kapcsolatban: „(...) an Abhidharma text that 

was never translated into Tibetan.” Ez cáfolandó egy korábban megjelent cikkemben: A buddhista és nem-

buddhista filozófiai iskolákra vonatkozó tézisek az egyik Alexander-könyvben: A Kőrösi Csoma Sándor 

hagyatékában fellelhető Dris-lan grub-mtha’i rgya-mtshor ’jug-pa’i gru-gzings [A különböző filozófiai 

rendszerek tengerére szálló hajó – kérdések és feleletek] című tibeti mű elemzése. In: Szilágyi Zsolt (szerk.) 
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értékes forrása a Vaibhāṣika irányzat bemutatásának. A Sautrāntikát a Szentszöveg követők és 

a Logika követők csoportjaiba osztályozódik. És az érvelés követők mestereik közé számítják: 

Dignāgát and Dharmakīrtit.164 A Citta-mātra irányzat is hasonlóképpen a Szentszöveg 

követőkre és a Logika követőkre oszlik. A Szentszöveg követők az irányzat két fő alakjának, 

Asangának és Vasubandhunak az írásait fogadják el elsődlegesnek165 És  a Logika követő 

Citta-mātra alirányzat  Digoāgát and Dharmakīrti írásait fogadják el alapvetőnek.166  

A Mādhyamaka iskolát a tibetiek két fő aliskolára osztályozzák167, az Autonomisták – 

Svātanrika (Rang-rgyud) és a Végső következmény/következtetés – Prāsaogika (Thal-’gyur). 

Hopkins azon a véleményen van, hogy Tsong-kha-pa és követői révén adott osztályozás, és 

sohasem használták Indiában ezeket a fogalmakat Indiában, és Tibetben ez az osztályozás 

Candrakirti írásait alapul véve terjedt el.168  

 Annyiban egyetérthetünk Hopkins-szel, hogy a buddhista iskolák kizárólagosan négy 

                                                                                                                                                         
Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből: Szerb János-emlékkötet. Budapest: L'Harmattan 

Kiadó, 2011. pp. 15-38. p. 28 „Mahāvibhāṣā ,Bye-brga bshad-pa chen-po. A Mahāvibhāṣā az Abhidharma 

egyik fejezetéhez készült kommentár. Noha a kínai buddhista kánonban megtalálható a Mahāvibhāṣā 

fordítása, egészen mostanáig úgy tartották, hogy nem létezik tibeti fordítása. Az 1940-es években, 1945-49 

között viszont lefordították tibeti nyelvre, azonban úgy látszik ezt utólag nem lehetett bevonni a tibeti 

buddhista kánonba. Erre vonatkozólag egy tibeti modern kori munka, a Snyan-bzang-pa dge-’dun: Nang-don 

rig-pa’i spyi-bshad skal-bzang bye-ba’i ‘jug-ngogs. Beijing: Kung-go’i bod-kyi shes-rig dpe-skrun-khan 

1997. kiadásban a Mahāvibhāṣā tibeti nyelvre fordításával kapcsolatban: „’on-kyang bstan-pa sngar-dar 

dang phyi-dar gang-gi skabs su’ang bod-du ma bsgyur-bar lus/rgya’i lo-tsa-ba chen-po Blo-bzang chos-

’phags (1902-1980) lags-kyis 1945-1949 lo’i bar bsdoms-pa’i lo-ngo-bzhi’i nang bam-po nyis-brgya’i bdag-

nyid-can-gyi bstan-bcos « bye-brag-tu bshad-pa chen-po » bod-yig-tu rdzogs-par bsgyur zin-na’ang da-lta’i 

bar par-du brko ma thub-par lus ‘dug. p. 172.” 

164 Hopkins p. 175. szerint annak ellenére, hogy A Dignāga and Dharmakīrti nem állította a külső tárgyak létét, 

maga az iskola állítja a külső tárgyakat, melyek különböző entitások az őket felfogó tudathoz képest. „The 

latter—the Proponents of Sūtra Following Reasoning—are said to be followers of Dignāga and Dharmakīrti 

who (despite the fact that Dignāga and Dharmakīrti do not assert external objects) assert external objects—

objects that are different entities from the consciousnesses perceiving them.” 

 A Sautrāntika, Mdo-sde-pa másik tibeti elnevezése Dpe-ston sde-pa, vagyis „példák segítségével 

tanító”, mivel minden dharmára (chos thams-cad) példák segítségével mutat rá. Ha ezt az iskolát 

alirányzatokra felosztjuk, akkor vannak a szöveges hagyományt követőek: lung-gi rjes-’brangs (’brang), akik 

a szútrákat követik; és vannak a logikai érvelést követők: rigs-pa’i rjes-’brangs (’brang), akik a pramana hét 

értekezését követik . A Tshad-ma sde-bdun a pramāna hét értekezése Saptavargīya Pramānaśāstra: (1) 

Pramānavārtika (2) Pramānaviniścaya (3) Nyāyabindhu (4) Santānāntarasiddhi (5) Sambandhaparīksā (6) 

Vādanaya (7) Hetubindhu. A szautrántika iskola adja a keretet a tibeti episztemológiai hagyománynak. 

Dignaga és Dharmakirti annak ellenére, hogy tkp. a Citta-mātra követői voltak, ennek az iskolának a 

tantételeiből indultak ki. Az episztemológiai iskola egyik alapvető tétele, hogy az állandó jelenségek (nitya = 

asmakpta) nem tényleges létezők, hanem úgynevezett tagadások, negatív jelenségek (pratisedha) – 

voltaképpen hiányok. Pl. A korsó, a nem korsó ellentéte, vagy tagadása. A tehén a nem‐tehén ellentéte, vagy 

tagadása. Így például a tér nem más, mint fizikai akadályok hiánya, nem léte. Ennek mintájára lehet 

fogalmakat alkotni a kétfajta megszűnésről (nirodha) és a nirvánáról.  

165  A későbbiekben erről részletesen szólok a Citta-matra - Yogacara téziseinek ismertetése részben. 

166 Itt ugyanazok a szövegek szerepelnek, mint a Sautrāntikáknál, lásd fentebb. 

167 A tibeti Madhyamaka korai doxográfiai ismeretetéséről és alirányzatokra való felosztásáról: Ruegg, David 

Seyfort: Three Studies in the History of Indian and Tibetan Madhyamaka Philosophy. Wien: Arbeitskreis für 

Tibetische und Buddhistische Studies. Univeristät Wien, 2000 (Studies in Indian and Tibetan Madyamaka 

Thought Part 1) értékes közléseket ad a Madhyamaka korai tibeti buddhista doxográfiai irodalomban 

megjelenő osztályozásáról, emellett forrás a tibeti gzhan-stong bölcseletre vonatkozólag (pp 72-86), és 

Tshong-kha-pa (1357-1418/19) pramāná-val kapcsolatos Mādhyamaka nézeteire vonatkozólag. 

168 Hopkins (1996) p. 176 
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csoportba való osztályozása egyértelműen tibeti sajátosság.169 Mint korábban említettem, a 

grub-mtha' szövegekben osztályozási szempont a buddhista szellemi út hierarchiája szerinti 

csoportosítás, az alapnézetek (gzhi), azaz az alapok – ontológiai és ismeretelméleti alapok, a 

tudatféleségek és tudattárgyak, majd az ösvény (lam) ismertetése, és végezetül az elért, 

elérendő eredmény ('bras-bu), a megszabadulás (nirvána, nirodha) megfogalmazásai. A 

dolgozat fő tárgyát képező Rol-pa’i rdo-rje grub-mtha’ műve ugyanezt a szerkezeti elemet 

veszi fel az egyes bölcseletek elemzésénél. A Madhyamaka iskola szerinti szövegek 

szempontjából adja vissza Hopkins cikke a teoretikus és gyakorlati elemeket.170 Dkon-mchog 

'jigs-med dbang-po sémáját is közli Hopkins, melyet az összes buddhista irányzatra használ.171 

                                                 
169 Hopkins p, 175: „The vision of Buddhist philosophy into four schools is itself largely an artificial creation.” 

az osztályozást a tibeti szövegek magától a Buddhától eredeztetik. Kőrösi Csoma Sándorhoz köthető egyik 

Alexader-könyv a négy fő buddhista bölcseleti iskoláról így szól: 

 „(p. 14) Két fajtája van a [Tanba] lépés kapujának. A[z egyik a] filozófiai irányzatok szempontjából va-

ló négyféle [iskola] bemutatás[a]. Ez a négy, ha osztályozzuk: az Osztályozok (Vaibhásika), a Szútra követők 

(Szautrántika), a Középút tana (Madhjamaka) és a Csak-tudat (Csitta-mátra).
 
A Buddha Győzedelmesen-

felülemelkedett a megtérítendők karakterét, gondolatait és hajlamait a valóságnak megfelelően ismerte, és 

azon okból, hogy kinek-ki- nek a saját értelmi szintjének megfelelő tanítást adjon, négy [filozófiai irányzatot] 

határozott meg számbelileg a mi belső buddhista filozófiai irányzataink
 
(...) esetén. Ennél többet nem szüksé-

ges meghatározni, és kevesebbe nem lehetséges összegyűjteni őket.” Uherkovich László: Kőrösi Csoma Sán-

dor buddhizmusra vonatkozó kérdései egy tibeti lámához: A Csoma-gyűjtemény 3. darabja: A Dris-lan grub-

mtha'i rgya-mtshor 'jug-pa'i gru-gzings [A különböző filozófiai rendszerek tengerére szálló hajó - kérdések 

és feleletek] című tibeti mű. In: Gazda J, Peti B, Szabó E (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor és a népek önazo-

nossága. Sepsiszentgyörgy: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, 2011. pp. 15-80.az idézett 

hely: p. 47. Tehét maga a tibeti hagyomány is a Buddha szándékának megfelellőnek látja a „csak” négy 

buddhista bölcseleti rendszer felsorolását. A publikációban megjelent formában adom meg a 

szakkifejezésket. 

170 Hopkins p 177. „The general structure of basis, paths, and fruits probably takes its lead from the emphasis in 

texts of the Mādhyamika School on three coordinated sets of twos: 

     (1) the two truths—conventional and ultimate—which are the basis 

     (2) the two practices—method and wisdom—which are the paths 

     (3) the two Buddha Bodies—Form Bodies and Truth Body— which are the final fruits of the path.” 

171 Hopkins pp 176-177, a magyar megfelelő kifejezéseket melléírtam. 

 1. Definition - Meghatározás 

  2. Subschools – Aliskolákra való osztályozás 

  3. Etymology – Az irányzat nevének eredeete 

  4. Assertions of tenets – A tantételek tételei 

       Assertions on the basis – Az alapról való tételek 

          Objects: the two truths, etc. - A megismerés tárgyai, a két igazság stb. 

           Object-possessors (i.e., subjects) – A tárgy-birtokosok (azaz alanyok 

                Persons - Személyiségek 

                Consciousnesses – A tudatosságok fajtái 

                Terms – Jelentéssel bíró kifejezések 

       Assertions on the paths - Az ösvénnyekkel kapcsolatos állítások 

           Objects of observation of the paths – Az ösvények szemléleti tárgyai 

           Objects abandoned by the paths – Az ösvény által elhagyndó tárgyak  

           Nature of the paths – Az ösvények természete 

  Assertions on the fruits of the paths – Az ösvények gyümölcseiről szóló állítások 

 Ez a séma-bemutatás egy igen egyszerű és közérthető szerkezetbe teszi egy tipikus grub-mtha' munka tartalmát, 

ami azért is fontos, mert a tibetiek, tibeti szövegek, értekezések, még ha szerkezetükben nagyon is bonyolultak, 

nem használnak tartalomjegyzéket, vagy tartalmi vázlatot, és ez a leggyakoribb esetben átláthatatlanná teszi a 

bonyolultabb bölcseleti írások mondanivalóját, az a rövidre szabott tartalomjegyzék (dkar-chag), mely egy-egy 

nagyobb lélekzetvételű értekezés első lapjain szerepel, csupán téjékoztató jellegű lehet. A későbbiekben ennek 

feloldására a témák részletekbe menő címszavakban való ismertetésére a decimális tartalomjegyzék módszert 

fogom alkalmazni. Hopkins publikációjában közölt tartalomjegyzék részletes ismertetésére és magyarázatára 

nem térek ki. Természetesen a tibetiek felől az irányzatok tantételeinek ismertetés esetén van egy 
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Fontos összefoglalója során a pudgala (gang-zag) mibenlétével is foglalkozik, mivel 

buddhizmus egyik fontos pontja az átman (ātman, páli atta, tib. bdag, nga) létének, mint 

állandó spirituális princípiumnak a vizsgálata és tagadása, és ennek a tagadásnak a 

kivitelezésében a különféle buddhista iskolák jelentősen eltérhetnek.172 De ugyanígy a tárgy-

                                                                                                                                                         
„egyszerűsítési” törekvés, de ez nem kell úgy vennünk, hogy ezek a szerzők ne értettek volna az általuk vizsgált 

bölcseleti tételekhez, hanem a végsőkig kiélezve (mtha') alapozták meg (grub-pa) azok tanításait, mintegy 

határhelyzetet felállítva, hogy a legjellemzőbb tanításokat interpretálják és könnyen meorozálható szerkezetbe 

tegyék. Hopkins (1996) p. 178.: „As Gung thang dKon mchog bstan pa'i sgron me (1762-1823),(...) who was the 

chief student of dKon mchog 'jigs med dbang po, says, the prime way that the Vaibhāṣika school and the 

Sautrāntika school delineate the meaning of the scriptures is by way of the Four Noble Truths, whereas the 

Cittamātra school accomplishes this through the doctrine of the three natures and the Mādhyamika school 

through the doctrine of the two truths (...). Thus, the emphasis given in this presentation of tenets to the four 

schools' delineations of the two truths derives from the system that the author and his tradition have determined 

to be the highest, the Mādhyamika school. This is not to say that the two truths are not important topics in all 

four schools, for they are; rather, the two truths are not the central topic in the other schools in the way that they 

are in the Mādhyamika school”. 

172 Lásd Hopkins (1996) pp. 178-179. „One might wonder why there is a section on persons if Buddhist schools 

advocate a view of selflessness. In this Tibetan delineation of Indian schools of Buddhism, the term "self" in 

"selflessness" refers not to persons but to an over-reified status of phenomena, be these persons or other 

phenomena. Consequently, even though it is said that in general "self" (ātman, bdag), "person" (pudgala, 

gang zag), and "I" (aham, nga) are coextensive, in the particular context of the selflessness of persons "self" 

and "person" are not at all coextensive and do not at all have the same meaning.[page 179] In the term 

"selflessness of persons," "self" refers to a falsely imagined status that needs to be refuted, and "persons" 

refers to existent beings who are the basis with respect to which that refutation is made. All of these schools, 

therefore, believe that persons exist. They do not claim that persons are mere creations of ignorance.”  

 A személy (pudgala, gang-zag) különféle megfogalmazásában is látja Hopkins pp 179-180 az irányzatok 

közötti különbséget, azt hogy ki, milyen szempontból határozza meg az atman-nal (bdag) nem azonosítható 

személyt, személyiséget. Amiatt fontos ez a kérdés, mert a buddhizmus szerint általában olyan, hogy önvaló 

(atman, bdag), Én (aham, nga) nem létezik, pontosabban nem fedezhető fel a létforgatag (samsāra, 'khor-ba) 

egyetlen szintjén sem, így egy, de tévedésből egységesnek tekintett személyiségen (pudgala, gang-zag) belül 

sem, mely így nem hordozója ennek, sem nem azonos vele. Így a személyiség tanítása szorosan összefügg a 

buddhista nem-én (nairātmiya, bdag-med) tanával. Szóval az egész személyiség, mint egységes öntudattal 

rendelkező individuum problémáját azért vetik fel, mert az birtokolja, vagy nem birtokolja az metafizikai 

abszolútumnak tekintett Önvalót, Ént, (bdag, nga) a különféle nem-buddhista bölcseletek szerint. A 

buddhista tanítás szerint ilyen nem fordul elő az individuum estén, ezért ahol lehet, tagadni kell ennek 

akármilyen formában való bújtatott módját is. A személyiség tehát nem egy Önvaló (atman, bdag), vagy Én, 

Önmagam (aham, nga), hanem olyan, mely összefogja magát az emberi öntudatot és testi-lelki kondíciókat. 

A személyiség vizsgálat a különféle bölcseleti iskolákban pont e miatta van, hogy az egyes iskolákban a 

vélt-és-tagadandó „Én” hordozó álláspontját megismerhessük. Az öntudat és Én-ség képzet centrumának 

tekinthető lelki-testi egységes személyiség emiatt van úgy bemutatva, mint ami nem is birtokolja ezt az Én-t, 

és annak nem is hordozója. A grub-mtha' szövegek épen ezért foglalkoznak ilyen kicsinek tűnő, de az 

anátman tanításával összefüggő kérdésekkel.  

 Hopkins igazából rövid és átfogó cikke ezt a problémát jól megragadja a buddhista bölcseleti iskolák erről 

vallott, és Dkon-mchog 'jigs-med dbang-po grub-mtha' szövegében kifejtett nézetek dióhéjban való 

interpretálásával. A tibetiek szerint az inkább Abhidharmikus alapokon álló Vaibharika, mely nézeteket a 

jelenlegi Théraváda buddhizmus tartja, azt tételezi a személyiségről, hogy az pusztán a mentális és fizikai 

aggregátumok, azaz az öt szkandha (pavcaskandha, phung-po lnga) együttese. Az öt Saṃmitīya aliskola 

közül néhányan azt tartják, hogy az öt aggregátum a személyiség (pudgala, gang-zag). Dkon-mchog 'jigs-

med dbang-po javaslata az, hogy az öt aggregátum mindegyike a személyiség, az Avantaka aliskola azt 

mondja, hogy egyedül a tudat (vijvana, rnam-shes) a személyiség. A Hinayana bölcseleti iskola, a 

Sautrāntika Szentszöveg követő (Agama-anusārin, Lung-gi rjes-su 'brang-pa) aliskola szerint az 

aggregátumok (skandhák, phung-po) folytonossága a személyiség, míg az Érvelést követő aliskola (Rigs-pa'i 

rjes-'brang) szerint a mentális tudatosság (manas, yid) a személyiség. A Citta-matra Szentszöveg követő 

(Agama-anusārin, Lung-gi rjes-su 'brang-pa) aliskolája azt a nézetet tartják fenn, hogy a mindenek-alapja 

tudatosság, azaz az alaya-vijñāna (kun-gzhi rnam-par shes-pa, vagy sokszor egyszerűen kun-gzhi) a 

személyiség (pudgala, gang-zag). Az Érvelés követő aliskolájuk (Rigs-pa'i rjes-'brang) értelmezésében a 

mentális tudatosság (manas, mano-vijvana, yid, yid-kyi rnam-shes) a személyiség. A Mādhyamika 

Prāsaṅgika azt állítja, hogy a személyiség egy megjelölés, tudattól és testtől függően, a személyiség sem 

nem tudat, sem nem test. 

http://www.thlib.org/encyclopedias/literary/genres/genres-book.php
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birtokos (yul-can) állításmódja tekintetében, az általános definíció szerint itt nem csak a 

tapasztaló tudatosságokról van szó, hanem. „tudatosságok, melyek megismerik a tárgyakat”; 

emellett egy ilyen „megismerő tudatosságot birtokló személyiség” (pudgala, gang-zag), és a 

tapasztalati „tárgyat kifejező, megfogalmazó hangok” (sgra) is ebbe a körbe tartoznak. A 

tudatosságok (citta, vijñāna, tib. sems, rnam-shes) esetén azok típusaira, a tudatot színező 

akarati, érzelmi ún. tudattényezőkre (caitta, sems-byung) gondolnak, melyek nélkül a tudat 

számára egyáltalán létre sem jöhet a megismerés tárgyai felé való irányulás, a tapasztalásban 

az érzés tényezője.173 Rol-pa’i rdro-rje feldolgozott szövegrésze ugyancsak az alanyi tárgyi 

kettősségbe osztályozza az alapokról (gzhi) szóló fejezetét, viszont a megismerő tudat (shes-

byed blo) esetén szó sincs olyan témákról, mint a „tárgy-birtokos” (yul-can) beosztásban, ahol 

a fentebbieknek megfelelően más tényezők is szerpelnek, mint a megismerő tudat. 

 Hopkins hivatkozik Dkon-mchog 'jigs-med dbang-po fő tanítványa, Gun-thang Dkon-

mchog bstan-pa'i sgron-me (1762-1823) álláspontjára174 a megismerés tárgyainak a négy 

buddhista bölcseleti irányzatban betöltött szerepére. A megismerés ontológiai és 

ismeretelméleti alapjai (gzhi) részről szólva sem egységes a négy buddhista irányzat, a 

megismerés tárgyai yul, vagy mint Rol-pa'i rdo-rjé-nél shes-bya yul: megismerendő tárgyak175 

tekintetében változnak a teoretikus megközelítések. A Vaibhasika iskola és a Szentszöveg 

követő Sautrantikák a Négy nemes igazságot helyezik fő szemléleti tárgyuknak. A Citta-mātra 

iskola a három természetet, vagy jellemvonást vizsgálja alapvetően, míg a Madhyamaka a két 

igazságot.
176

 Illetve mikor a két igazságot a négy buddhista bölcseleti iskola szempontjából 

konsziderálja, akkor eljut a két igazság magyarázata legmagasabb rendűnek tartott 

Madhyamaka szemléletéhez. 

A tudatosság típusokról, megismerő tudatokról alkotott bölcseleti vélemények szempontjából 

nincs akkora eltérés a négy buddhista irányzat között. Ez a témakör leginkább a hitelesen 

megismerő (pramāna, tshad-ma) és a nem hitelesen megismerő (tshad-med) tudattípusokat 

vizsgálja.  

Az ösvények (lam) esetén mind a buddhista bölcseleti iskola fenntartja szellemi megvalósítás 

következő szintjeit: a Hallgatók, Sravakák (śrāvaka, nyan-thos), akik egy mestertől hallgatják 

a buddhista tanításokat és így valósítják meg az arhatság állapotát. A magányos, egyedül 

                                                 
173 A későbbiekben foglalkozni fogok a buddhizmus tudattanával. Ennek előtte megjegyezhető, hogy a grub-

mtha' szerzők behatóan ismerték az ismeretelméleti (pramana, tshad-ma) szövegeket és az azokból derivált 

tibeti blo-rig (vagy blo-rigs, a tudattal és megismeréssel kapcsolatos érvelés), a „tudat és megismerés” 

irodalom szövegeit. 

174 Nem jelöli meg Gun-thang Dkon-mchog bstan-pa'i sgron-me forrását.  

175 Rol-pa'i rdo-rje grub-mtha' művében a megismerés tárgyaival kapcsolatos publikáció: Uherkovich László: A 

megismerés tárgyai a "Csak-tudat" irányzatban Lcsang-szkja Rol-pa’i rdo-rdzse meghatározásai szerint. 

Konferencia helye, ideje: Covasna, Románia, 2014.04.10-2014.04.12. Sepsiszentgyörgy: Kőrösi Csoma 

Sándor Közművelődési Egyesület, 2015. (Kőrösi Csoma Sándor és az Igazság Keresése) 

176 Hopkins (1996) p. 178.  
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gyakorolók (pratyeka-buddha, rang-sangs-rgyas), akik magányosan gyakorolnak, mesterük 

nincsen, vagy az nem látható, titkos
177

 A bódhiszattva szintet leginkább a Nagy hordozó 

(mahāyāna, theg-pa chen-po) irányzatok fogadják el, mégis a Nagy hordozót és a Kisebb 

hordozót (hinayāna, theg-dman)
178

 az különbözteti meg, hogy az én-nélküliség (anātman, 

bdag-med) szempontjából milyen teóriákat fogadnak el. A Hinayána bölcseletek, a Vaibharika 

és a Sautrāntika pusztán a személyiség Önvalótlanságát (gang-zag-gi bdag-med) fogadja el, a 

Mahāyāna irányzatok – a Citta-mātra és a Madhyamaka pedig emellett a dharmák 

Önvalótlanságát (dharma-nairātmya, chos-kyi bdag med) is tételezik, és ez a pont amiért a  

Mahāyāna kérdőre vonja a Hinayána irányzatokat, hogy azok nem tételezik a dharmák 

önvalótlanságát, és így rejtetten szubsztanciális létezéssel ruházzák fel a létező elemeket és a 

tapasztaló tudattól független létező állandósult entitásokat állítanak , vagy a Madhyamaka 

kritika szerint nem ismerik fel a jelenségek, dharmák üresség-természetét a személyiség 

üresség természetén túl, és ennek folytán ismét rejtetten egy szubsztanciális létezéssel 

ruházzák fel a jelenségeket (dharma, chos), azért illetik ezeket a bölcseleteket a „valódi 

létezést valló” (vastusat-padartha-vadin, dngos-smra-ba) irkoláknak, és néha még magát a 

Citta-matrát is ide vették, mint ami a „csak-tuda létezik” tanában felvett egy rejtetten 

valóságos létezőt. 

 A Citta-mātra szerint a dharmák (chos) pusztán a tudat lényegéből (sems-nyid, sems-

tsam) állnak, tudati lényegűek, és noha nem a tapasztaló tudat szolipszizmusát fogalmazzák 

meg, mégis az objektivitást tudati eredetűnek tekinti, mivel e nézet szerint az alap-

tudatosságból (ālaya-vijvana, kun-gzhi'i rnam-par shes-pa) bontakozik ki egyidejűleg, egy 

„tudatalatti” szinkronicitás folyamán a tapasztalati világ és a tapasztaló tudatok sokfélesége, 

azaz itt nem létezik az a vélt időbeli vagy szubsztanciális eltérés a tárgyiság és tudatiság 

viszonylatában, mint amelyet a Hinayána bölcseletek, és főként az Abhidhamma és 

Abhidharma dhamma és dharma osztályozásai sugallanak.
179 

 

                                                 
177 A magyarázatok szerint olyan világkorszakra is jellemző ezeknek a buddhista megvalósítóknak a jelenléte, 

mikor nem jelenik meg egy megvilágosodott lény, egy Buddha, vagyis az „üres” korszakokban. A Pratyeka-

Buddha szintet sokszor nem értik, de vannak olyan vélemények, hogy ez a Cakravartin, azaz a Világkirály, 

Kerékforgató király-uralkodó szintjének felel meg, aki uralja az egész létforgatagot. A Buddha-legendák 

hivatkoznak arra, hogy Sákjamuni Buddha, vagyis Sziddhártha herceg, aki a Gótama klánból származott, 

lemondott a Cakravartin poszt betöltéséről, azaz a Kerékforgató-király címről, ezt azonban nem pusztán 

szerénységből tette, hanem mert ez a szint kissé lejjebb valónak számítottt, mint a tökéletes Buddhaság 

szintje.  

178 A tibeti theg-dman kifejezés egy kissé lekicsinylő a Mahayana szempontjából, mert egy kisebb, alacsonyabb 

fokozatú utat fejez ki. A tibeti kifejezés sokkal élesebben fogalmaz ebből a szempontból, kisebbnek, 

alacsonyabbnak, alacsonyabb rendűnek fogalmazza meg a Hinayāna szemléletet a célja tekintetében, mely 

pusztán a tudati szennyeződések (nyon-sgrib) felszámolását tűzi ki céljának, s nem a mindentudás 

szennyeződéseinek (jñeyāvaraṇa, shes-sgrib) a felszámolását, és részvée kicsi és nem törekszik az összes 

lény felébredésének az elérésére. 

179 Nincs arra bizonyíték, hogy az Abhidhamma és Abhidharma filozófusai az általuk alkalmazott 

dhamma/dharma osztályozások során ezeket a lételemeket, entitásokat valamiféle végső, esszenciális, vagy 

szubsztanciális létmóddal látták volna el. Az Abhidhamma szerzőit leginkább a végső alaptényezőkre 
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 A tibeti rimé (ris-med, nem irányzatos, irányzatokat összeolvasztó) mozgalom jeles 

alakja, Kong-sprul Blo-gros mtha'-yas (1813-1899) Shes-bya mtha'-ya-pa'i rgya-mtsho [A 

Megismerendők végtelen tengere] című művéből az ok-alapú, azaz nem-tantrikus buddhista 

jánák-ra, ösvényekre vonatkozó fejezetet fordította le, látta el bevezetéssel és magyarázta 

Elizabeth M. Callahan, többek között a Citta-mātra szakaszt is.180 

Cozort, Daniel (1998): Unique Tenets of the Middle Way Consequence School. New-York: 

Snow Lion Publications, 1998 alapként két tibeti szerző, 'Jam-dbyang bzhad-pa'i rdo-rje és 

Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rje két grub-mtha' művét dolgozza és használja fel a Prasaogika-

Madhyamaka álláspont bemutatására
181

 és a Citta-mātra Prāsaogika kritikájának 

                                                                                                                                                         
lebontott jelenségek (dhamma) érdekelték, de leginkább a tudati mozzanatok, a tapasztaló tudat részletes 

elemzése. Anuruddha Abhidhammattha-saogah című munkája, a buddhista alaptanítások kivonatát adja, 

ehhez segítésg: Anuruddha: A Manual of Abhidhamma being Abhidhammattha Saohaga of Bhadanta 

Anuruddhacariya. Edited in the Original Pali Text with English Translation and Explanatory Notes by Pāli 

Text With English Translation and Explanatory Notes by Narada Maha Thera, Kandy:  Buddhist Missionary 

Society, 1968, ennek magyar nyelven is megjelent összegzése: Láma Anagarika Govinda: A korai 

buddhista filozófia lélektani attitűdje és annak szisztematikus bemutatása az Abhidhamma hagyománya 

alapján. Fordította Takács László. Budapest: Orient Press, 1992. 

180 Callahan, Elizabeth M. (trans., intr., and annotated) (2007) Jamgön Kogtrul Lodrö Tayé: The Treasure of 

Knowledge. Book Six, Part Three: Framework of Buddhist Philosophy. A Systematic Presentation of of the 

Caused-Based Philosophical Vehicles. New York: Snow Lion Publications, 2007. A buddhista irányzatok 

jánák (út, hordozó, kocsi, yāna, tib. theg-pa) szerinti osztályozás nem a grub-mtha' művek sajátja, inkább a 

Rnying-ma-pa kilenc hordozó osztályozási rendszeréhez tartozik, illetve az ok-jána nem-tantrikus utak, mint 

bevezető lépések és az eredmény-jána, tantrikus út osztályozási rendszeréhez. Értelemszerűen ebben az 

esetben soha sincsen szó nem-buddhista irányzatok, bölcseleti iskolák tételeinek szisztematikus 

bemutatásáról, elemzéséről, vagy cáfolatáról, noha elvétve találkozhatunk ilyen beszúrásokkal a 

szövegekben. A kilenc jána rendszerében a kezdő, előkészítő lépések a Hinayana (Sravakayana, Pratyeka-

buddha-yana) bölcseleti iskolák elsajátítása, majd a Mahayana bölcseletek (Citta-matra és Madhyamaka) és 

végül a tantikus rendszerek megismerése, melynek a csúcsán a Rnying-ma-pa rendben az atiyoga dzogcshen 

(rdzogs-chen, atiyoga) szerepel. A négy buddhista irányzat – ok-alapú filozófiai hordozók -  rendszerének a 

jánák vagy a kilenc  jána csoportba való besorolása nem a Dge-lugs-pa rendszer sajátja tehát. És van egy 

további sajátosságuk ezeknek az osztályozásoknak, előszeretettel vizsgálják és elemzik a shentong (gzhan-

stong, más-üres) irányzatot, mely Tibetben leginkább a Jo-nang-pa rend sajátja, emellett a Karma Kagyü 

rend is magáévá tette részlegesen ennek az elméletét, de az uralkodó Dge-lugs-pa rend nem vette fel 

bölcseletébe egyáltalán. Kong-sprul Blo-gros mtha'-yas egyértelműen a Madhyamaka egyik változatának 

tekinti gzhan-stong tanításokat, Shakya Chokden-t idézve megállapítja: „Ebben a doktrínában a 

Madhyamakának két típusa van: (1) a magasrangú (fennkölt) Maitreya szövegei végleges jelentésének végső 

esszenciája és (2) a tiszteletreméltó Nāgārjuna szövegei végleges jelentésének végső esszenciája.” 

Maitrayanatha művei a primordiális bölcsességet tanítják, mely mentes a felfogott tárgyak és felfogó 

alanyok dualitásától, ennek kiovnata, összegzése Maitreya 5 értekezése. A Nagarjuna által alapított irányzata 

a rang-stong és az Asanga alapította irányzat a gzhan-stong, mindkettő az ürességhez való valamiféle 

viszonyulásból nyerte el a nevét. A rang-stong szerint mind a konvencionális, mind a végső valóság egyaránt 

a lényegtől való ürességben áll; és a gzhan-stong rendszer azt határozza meg, hogy csak a konvencionális 

jelenségek üresek lényegében (rang-stong), amennyiben kiküszöbölik a végsőre vonatkozó fogalmi 

kialakításokat. 

181 Számos szentszöveget, szóbeli tanítást, kommentárokat, mint 'Jam-dbyangs bzhad-pa'i rdo-rje, Lcang-skya 

Rol-pa'i rdor-je grub-mtha' művét, Tshong-kha-pa műveit, 'Jam-dbyangs bzad-pa'i rdo-rje grub-mtha' művét 

kommentáló Ngag-dbang dpal-ldan művét és Blo-bzang dkon-mchog kommentárját. Számos útmutatást 

kapott a kolostori kollégiumok tanításmódozatáról. Ezek felsorolása Cozort (1998) pp 19-21. Számos értékes 

témát dolgoz fel és ötvöz egy egységbe a Prasaogika-Madhyamaka álláspont elsőbbségét bizonyítandó. 

Dolgozatunk szempontjából fontos része a munkának a Citta-matra 'idealizmus” Prasaogika kritikáját, annak 

teóriáit, mint pl az alap-tudatosságot (mind-basis-of-all), az alaya-vijvana tagadása, a hiteles megismerés 

(pramana) kérdése, az önmegismerő tudat problémája és tagadása. Könyve utolsó fő részében Lcang-skya 

Rol-pa'i rdo-rje grub-mtha'-jából a Prasaogika-Madhyamaka iskolára vonatkozó fejezetet fordítja le és 

vizsgálja: A mindenek alapja tudat tagadása, az ön-megismerő tudatosság tagadása, a Svatantrika nem-állító 

okfejtéseit, a külső tárgyak állítását, a Hallgatók és Ön-Buddhák által jelenségek önvalótlanságának 
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tolmácsolására. 

Guenther, Herbert (1976): Buddhist Philosophy in Theory and Practice
182

 címében az 

egész buddhista filozófiára vonatkozhat, viszont Guenther főként a grub-mtha' irdodalom 

jelen műveit használta fel és építette be egy tematikusan megszerkesztett könyvben: Dkon-

mchog 'jigs-med dbang-po (1728-1781) Grub-mtha'i rnam-bzhag rin-po-che'i phreng-ba [Az 

ékkőfüzér című irányzatok tételes bemutatása] fejezeteinek fordítása, Mi-pham 'Jam-dbyangs 

rnam-rgyal rgya-mtsho (1846-1914) Yid-bzhin mdzod-kyi grub-mtha' bsdus-pa [„A 

kívánságokat teljesítő drágakő kincstár” című irányzatokat összegző értekezés]
183

 a buddhista 

filozófiát grub-mtha’ műveken keresztül bemutató fejezetei, és Klong-chen Rab-'byams-pa 

(1308-1363) Rnying-ma-pa mester szövege is forrás a tantrizmussal foglalkozó fejezetben. 

Mittal, Kewal Krishan (1986) 
184

 a III. Thu'u bkvan kutuktu Blo-bzang chos-kyi nyim-ma She-

gyi me-long [Kristálytükör] című művének indiai buddhista és nem-buddhista irányzatokkal 

foglalkozó művét dolgozza fel, fordítja le és magyarázza az eredeti tibeti szöveg 

lefordításával. Segítség, az indiai bölcseleti irányzatok megismeréséhez, hogy indológusként, 

tehát az indiai hagyományok ismeretében nyúl hozzá a nem-buddhista bölcseleti 

irányzatokhoz.
185

 

Geshé Lhundub Sopa (2009) vállalkozott arra, hogy az egész Shel-gyi me-long-ot lefordítsa 

angol nyelvre, ezzel elődei munkáját is összegzi több tibeti szövegkiadás figyelembe 

                                                                                                                                                         
megértéséről szóló részt, különféle témákat:funkcionáló dolgok, a benne-rejlő létezés tagadása.  

182
 Guenther, Herbert (1976): Buddhist Philosophy in Theory and Practice. Bolulder & London: Shambala, 1976 

183 A szerző a Rnying-ma-pa rendhez tartozik, így nem teljesen a Dge-lugs-pa rend osztályozásait követi 

szigorúan a műve.  

184 Mittal, Kewal Krishan (1986) A Tibetan Eye-view of Indian Philosopy. Being translation of Grub mtha' Shel 

Gyi Me Long of Thu' U-bkwan Blo-bzang Chos-Kyi-Nyi-Ma (with introduction and notes by Kewal 

Khrishan Mittal in collaboration with Lama Jamspal) New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1984 
185 A Shel-gyi me-long rövid tartalmi elemzését adja: Vostrikov A. I. (1970) Tibetan Historical Literature 

translated by H. C. Gupta. Calcutta: Indian Studies, Past and Present, 1970. [1] Dr. Sarat Candra Das a 

Journal of Asiatic Society of Bengal 1881- és 1882-es megjelenésében publikálta a buddhizmus Tibetben 

való korábbi és későbbi elterjedéséről szóló második fejezet egy részének angol fordítását; valamint a Bon 

vallásról szóló 9. fejezet fordítását: Das S. Ch. Contribution on the Religion, History etc. of Tibet, in – 

Journal of Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1881. 18S3; Lao-ce és Konfuciusz tanításait bemutató 10. 

fejezet fordítását; a kínai buddhizmus eredete és tanításait tárgyaló 11. fejezet angol fordítását; a mongolok 

között és Khotanban elterjedt buddhizmusról, és Shambala legendás földjéről szóló 12. fejezet fordítását. [2] 

Prof. Helmut Hoffmann a 9. Bon vallásról szóló fejezet német fordítását adta a Quellen zur Geschichte der 

Tibetischen Bon-Religions című könyve egy részeként. [3] A tibeti Jo-nang-pa irányzattal foglalkozó 7. 

fejezetet Dr. David S. Ruegg: The Jonao-pas. A School of Buddhist Onlologists according to the Grub-mtha 

Sel-gyi me-long, In: Journal of the American Oriental Society, Baltimore, Maryland. No 1, Vol. 83 (1963) 

publikálta, kommentárjával ellátva.[4] A 11. fejezetet Lu Cheng adta ki 1942-ben a Chentuból való Studia 

Serica Series B, no. 1. (első számaként). [5] Az indiai nem-buddhista és buddhista rendszerekkel foglalkozó 

első fejezet fordítása önálló monográfiaként: Mittal, Kewal Krishan: A Tibetan Eye-view of Indian 

Philosophy being translation of Grub-mtha’ Shel Gyi Me long of Thu’ U-bkwan Blo-bzang Chos-Kyi-Nyi-

Ma, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1984 [6] Raisa Nikolevna Kaaripivna a Shel-

gyi me-long Sa-skya fejezetét fordította le orosz nyelvre: Thu'u-bkwan Blo-bzang Chos-kyi Nyi-ma. The 

Crystal Mirror of Tenets. The Sakyapa chapter [Туган Лопсан-Чойкьи-Ньима. Хрустальное зерцало 

философских систем. Глава Сакьяпа]. Edited and translated from Tibetan, with Introduction and Notes by 

Dr R.N.Krapivina. St Petersburg, 1995. 196 p. [7] Egy japán nyelvű kiadvány: Tukan. Issaishugi Sakya-ha 

no sho (The Sa skya pa Chapter of the Grub-mtha shel gyi-me-long by Thu'u-bkwan). Transl. from the 

Tibetan by M. Tachikawa. Studia Tibetica. Tokyo, Vol. 1, No 3 (1974)].  
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vételével.
186

 

Anne Carolyn Klein (1991) a Knowing, Naming and Negation
187

, ebben munkájában többek 

között Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rje grub-mtha' művének Sautrantika fejezetét is feldolgozza, 

és annak tibeti szövegét is közli könyve végén.
188

  

D. S. Ruegg (1963): The Jo nao pas: a School of Buddhist Ontologists According to the Grub 

mtha' šel gyi me loo189 című publikációja Thu'u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma grub-mtha' 

művének a tibeti Jo-nang-pa renddel foglalkozó részét dolgozza fel és adja meg annak 

fordítását angol nyelven. A Jo-nang-pa rend volt a fő letéteményese Tibetben a gzhan-stong 

(más-üres) tanításnak és így a tathagatagrabha (a buddhaság lényege, buddha természet). 

Számos tibeti irodalomtörténeti forrást megjelöl Ruegg ebben a cikkében. Azt írja, hogy 

Taranatha (sgron-mgon) Kun-dga' snying-po (1575-) gsung-'bum-ja tekinthető a Jo-nang-pa 

tanítások elsődleges forrásának.
190

 Mégis a Jo-nang-pa mesterek magyarázataik igazolására 

olyan kanonikus szövegcsoportra is hivatkoznak, mint a Lényeget (snying-po), azaz a 

tahāgatagarbhát tanító szútrák, melyek magukban foglalják a Tathagatagarbha-sutrát, 

Srimaladevisimhanada- sutrát és a Mahaparinirvana- sutrát.191 Ruegg értékes útmutatást ad a 

                                                 
186 Thuken Losang Chökyi Nyimya: The Crystan Mirror of Pilosophical Systems. A Tibetan study of Asian 

Religious Thought. Thuken Losang Chökyi Nyima; transl. by Geshé Lhundub Sopa with E. Ann Chávez and 

Roger R. Jackson; spec. contributions by Michael Sweet and Leonard Zwilling. Boston : Wisdom 

Publications, 2009 (The Library of Tibetan Classics ; Vol. 25.). 
187

 Anne Carolyn Klein (1991) a Knowing, Naming and Negation. A Sourcebook on Tibetan Sautrantika (trans.. 

annotated and intd. By Anne Carolyn Klein with oral commentary by Gshe Belden Drakba, Denma Lochö 

Rinbocay, Jambel Shenpen Rinbocay, Lati Rinbochay, and Kensur Yeshay Tupden) New York: Snow Lion 

Publications, 1991 

188 Bibliográfiai adati a Klein közölte tibeti szövegnek: Jang-gya (lCang-skya Rol-pa'i-rdo-rje), 1717-1786: 

Presentation of Tenets/Clear Exposition of the Presentations of Tenets Beautiful Ornament for the Meru of 

the Subduer's Teaching = Grub-pa'i mtha'i rnam par bzhag pa gsal bar bshad pa thub bstan lhun po'i mdzes 

rgyan. Sarnath, Varanasi: Pleasure of Elegeant Saying Press, 1970. Klein által közölt Sautantika fejezet 

felhasználta különféle tibeti jelenkori mesterek szóbeli útmutatásait is: Lati Rinbocay, Denma Lochö 

Rinbocay és Geshe Belden Drakpa szóbeli magyarázatait (pp 115-196) 

189 In: Journal of the American Oriental Society, Vol. 83, No. 1 (1963, Jan.) pp 73-91 

190 Ruegg (1963): „The best known and the most recent of original Jo nao pa sources is the gsung 'bum of 

Taranatha (sgrol mgon) Kun dga' sving po, who was born in 1575.”  

191 Ruegg (1963) 74-75. pusztán ezt a három lényegi (snying-po, de-bzhin-gshegs-pa'i snying-po) szöveget 

sorolja fel, míg a Jo-nang-pa hagyomány tízet említ meg, és szövegforrásaik között szerepel a Kalacakra 

tanításkör, valamint az öt vagy tíz végleges jelentésű szútra (nges-don mdo), közte az 500 verssoros 

Prajvaparamita-sutra; valamint Maitreya 5 munkája, Prajvaparamita kommentárok, és a bódhiszattva hármas 

tanításkör (sems-'grel skor-gsum) szövegei. A Jo-nang-pa rend befolyása a Dge-lugs-pa rend előretörésével 

egyre csökkent a dalai lámák Közép-Tibet feletti hatalmának megszilárdulásával. Felvethető lenne a rend 

bizonyos mongol kapcsolata, ugyanis Taranatha tulkujaként ismerte fel az 7. dalai láma a khalka mongolok 

nagy szentjét: „Tāranātha's spiritual successor, the 17th in the line, was the first Khal kha rje btsun dam pa 

Blo Bzao bstan pa'i rgyal mtshan, who lived from 1635 to 1723. Cf. Chandra Lokesh: Eminent Tibetan 

Polymaths of Mongolia (New Delhi, 1961), pp. 15-17; C. R. Bawden, The Jebtsundamba Khutukhtus of 

Urga (Wiesbaden, 1961). Zanabazar-t (Öndör Gegen Zanabazar), a 16. Jebtsundamba Kutuktu, és az első 

Bogd Gegeen (1623-1723), aki a Dge-lugs-pa rend legjelentősebb mongol alakja lett. Mindez nem jelentette 

azt, hogy a Jo-nang-pa Mongóliában valamiféle jelentős hatást fejtett volna ki. A Jo-nang-pa rendnek 

egyébként hasonlóképpen a tibeti Gtsang tartományba volt befolyása, mint a Sa-skya-pa rendnek, és a Bka'-

brgyud-pa rend néhány alrendjével rivalizált  lásd: Ruegg (1963) p. 76, és a Zha-lu–pa rendhez tartozó Bu-

ston (1290-1364) alatt tanult Phyogs-las rnam-rgyal. A források abban sem egyeznek, hogy vajon maga Bu-

ston milyen bölcseleti irányzat követője volt. Erről Ruegg (1963) p. 76. 3. lábjegyzete ad értékes útmutatást. 

Ruegg ugyan nem említette, de Bu-ston foglalkozott a tathagatagarbha tanításkörrel, mint pl. a De-bzhin 
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Jo-nang-pa rend történetéhez, és Grub-mtha shel-gyi me-long hatodik fejezetét fordította le.192 

Vizsgálja az a bráhmanizmus, Samkhya (Grangs-pa-can) és a Mimamsaka esetleges 

kapcsolódását a Jo-nang-pa nézetekhez.193 A fordítás eléggé kimerítően mondja el a rend 

történetét, a gzhan-stong tanítás eredetét, irodalmi vonatkozásait. 

 Nalinaksha Dutt (1998) Buddhist Sects in India
194

 című munkájában szanszkrit és páli 

nyelvű, és kis részben tibeti nyelvű források alapján dolgozza fel az Indiában korai időkben 

megjelenő buddhista irányzatokat, mind a Hínajána, mind a Mahájána korai fejlődését, mely 

utóbbi kezdeteire értékes forrásanyaggal szolgáltat, annak ellenére, hogy nem kimondottan 

siddhanta (grub-mtha') irodalmat, vagy témát dolgoz fel. 

 Jeffrey Hopkins (1983) Meditation on Emptiness
195

 című munkája a buddhisták által 

legfontosabbnak tartott témaköröket tárgyalja, mint pl a meditáció, az Én-telenség, a függő 

keletkezés, a négy véglet, buddhaság, a tantra, a négynemes igazság, és a dolgozatunk 

szempontjából a negyedik rész a könyvben: a buddhista és nem-buddhista rendszerek 

bemutatása.
196 Több grub-mtha' művet is felhasznált asz egész könyvében a választott 

témaköreit megtámogatandó, magyarázandó.
197

 Ugyancsak Hopkins (1987) Emptiness Yoga 

                                                                                                                                                         
gshegs-p'i snying-po'i bsdus-don: Rin-po-che gser-gyi lde-mig [Az Akként érkezett lényegének összegző 

jelentése: Nagyértékű aranykulcs címmel] című értekezésében, In: The Collected Works of Bu-ston Part 19 

(Dza). ed. By Lokesh Chandra from the Collections of Prof. Dr. Raghu Vira. New Delhi: International 

Academy of Indian Culture, 1971. (Sata-Pitaka Series Vol. 59) pp. 647-656, mely a Bka'-'gyur-ban (258) 

található  Tathāgatagarbha-sūtra néhány pontjának részleges magyarázata. Bibliográfiai adatai az Otani 

University Peking Tripitaka Online Search-ban http://web1.otani.ac.jp/cri/twrpe/peking/index.php : 

(Sanskrit) (ārya-tathāgatagarbha-nāma-mahāyāna-sūtra.) Author/Translater/Revisor [Tr] śākyaprabha., [Tr] 

Peking [P. No.] 0924, mdo sna tshogs, zhu, 259b4-274a1 (vol.36, p.240) Derge [D. No.] 0258, mdo sde, za 

245b2-259b4.  Narthang [N] wa 350b3-371a1. Bu-ston-nak még egy másik tahágatagarbhával folalkozó 

munkáját is megtalálhatjuk Shin-tu zab-ching brtag-par dka'-ba de-bzhin-gshegs-pa'i snying-po gsal-zhing  

mdzes-par byed-pa'i rgyan zhes-bya-ba [A szerfelett mélysége és megérteni nehéz tathagatagarbha 

megvilágítása és jól elvégzett [magyarázatának] diszítménye]. In: The Collected Works of Bu-ston Part 20 

(VA). ed. By Lokesh Chandra from the Collections of Prof. Dr. Raghu Vira. New Delhi: International 

Academy of Indian Culture, 1971. (Sata-Pitaka Series Vol. 60) pp. 1-78. Ez utóbbi nem egy 

szövegmagyarázatához kötött, mint az előbb említett. Bu-ston harmadik tathagatagarbha teóriával folakozó 

műve a terjedelmes De-bzhin-gshegs-pa'i snying-po'i mdzes-rgyan-gyi rgyan: mkhas-pa'i yid 'phrog ces-bya-

ba/ [Az akként érkezett lényege gyönyörű diszítményének ékessége: az elmét elbájóló című [értekezés]] In: 

The Collected Works of Bu-ston Part 28 (Sa). ed. By Lokesh Chandra from the Collections of Prof. Dr. 

Raghu Vira. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1971. (Sata-Pitaka Series Vol. 68) pp. 

161-281. Ez Bu-ston saját kommentárja korábbi művéhez, a  Shin-tu zab-ching brtag-par dka'-ba de-bzhin-

gshegs-pa'i snying-po gsal-zhing  mdzes-par byed-pa'i rgyan zhes-bya-ba-hoz.  

192 Ez a Tibeti irányzatok (grub-mtha') megjelenés módjával és tanításaival foglalkozó második fő fejezeten 

belüli hatodik: Le'u gnyis-pa/Bod gangs-can-gyi ljongs-su grub-mtha'i byung-tshul/ -  Jo-nang-pa. Thu'u-

bkvan Shel-gyi me-long-jának modern kiadása: Thu'u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyima: Grub-mtha' thams-

cad-kyi khungs dang 'dod-tshul ston-pa legs-bshad Shel-gyi me-long. [s. l..] 'Bras-spungs sgo-mang dpe-

mdzod, 2001 (vol. 73) (Repr.) Taipei: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 2007 

193 Ruegg (1963) p. 78-79. „In this critique the author first shows that the Jo naog pa doctrines are in several 

respects comparable to the to the doctrines of the Bramanical schools and that they are consequently open to 

the same criticism to which the latter were subjected by the great Buddhist teachers of India and Tibet.(...) 

Similarities are also pointed out in the ThG between the logical consequences of the Jo nao pa theories and 

some Mimamsaka and early Vedanta doctrines...” 
194

 Nalinaksha Dutt : Buddhist Sects in India. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1998 (Repr.) 
195

 Jeffrey Hopkins: Meditation on Emptiness. London: Wisdom Publication, 1983 

196 Hopkins (1983) p 305. 

197  Mint a többször már hivatkozott 'Jam-dbyang bzhad-pa'i rdo-rje Grub-mtha' chen-mo-ját, vagy Dkon-

mchog 'jig-med dbang-po ugyancsak többször hivatkozott grub-mtha' művét is felhasználta Hopkins, illetve 

http://web1.otani.ac.jp/cri/twrpe/peking/index.php
http://web1.otani.ac.jp/cri/twrpe/peking/tibet.php?key=peking_vol&word=mdo%20sna%20tshogs,%20zhu&page=0&re_num=-1
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című munkája fontos a grub-mtha' tanulmányozásához, saját bevallása szerint a korábbi 

művét, a Meditation on Emptiness (1983) használja fel, de inkább egy szerzőre, Lcang-skya 

Rol-pa'i rdo-rjé-ra, és az ő grub-mtha' művére, annak Prāsaogika-Madhyamaki irányzattal 

foglalkozó fejezetére koncentrál.
198

 Ezen munkája értékét az is növeli, hogy részletes életrajzát 

is közli Rol-pa'i rdo-rjének.
199

 

 A feldolgozott források között szerepel, Hopkins művétől kissé eltávolodva, és 

érdemes a megemlítésre: Cozort, Daniel and Preston, Craig (2003) : Buddhist Philosophy- 

Losang Gönchok's Short Commentary to Jamyang Shayaba's Root Text on Tenets
200

., ebben 

'Jam-dbyangs bzhad-pa'i rdo-rje Grub-mtha' chen-mo-jának alapverseihez, a Grub-mtha'i 

rnam-par bzhag-pa 'khrul-spong lnga'i sgra-dbyangs kun-mkhyen lam-bzang gsal-ba'i rin-

chen sgron-me-hez [A tantételek bemutatásával kapcsolatos tévedéseket kiküszöbölő öt arcú 

[oroszlán], a mindentudás jó ösvényét bevilágító értékes mécses-hez] Blo-bzang dkon-mchog 

(1742/43-1803/1804) írt kommentárt Grub-mtha' rtsa-ba'i tshig-tik shel-dkar me-long [A 

tantételek [nagy bemutatása] gyökérversei szóbeli kommentárja, Fehér kristály tükör [című]] 

címmel. A tibeti szöveg angol fordítása előtt tematikus bevezetést találhatunk az irányzatok 

megfogalmazásara, és arra vonatkozólag, hogy mi a hiteles megismerésre (pramana, thsad-

ma), a Buddha szó jelentése, és hogy az Arhatok és a Buddhák kik, mi a világ, személyiség 

(pudgala, gang-zag). Blo-bzang dkon-mchog a dolgozatom szempontjából fontos Mahayana 

fejezetén belül kitér a Citta-matra irányzatra is.201 Az indiai nem-buddhista rendszerek 

tanulmányozásához sok értékes közlést nyújt, mint például azon irányzatok nevének 

etimológiájára vonatkozólag, és felsorolásai részben eltérnek, és részben kiegészítik a más 

grub-mtha' művekben elénk tártakat.
202

 

 Guy Newland (1999) az Appearance and Relity című munkájában, mely ugyan nem 

egy grub-mtha' munkát dolgoz fel, vagy fordít le, viszont a négy buddhista irányzat két 

                                                                                                                                                         
Ngag-dbang dpal-ldan (1797-) kommentárját (Grub-mtha' chen-mo'i mtshan-'grel dka'-gnad mdud-grol blo-

gsar gces-nor [Az irányzatok nagy bemutatása kommentárja, „A nehéz pontok csomóját kibogozó 'Új 

értelem értékes drágakő”] és Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rje grub-mtha' művét (Grub-mtha'i rnam-par 

bzhag/grub-pa'i mtha'i rnam-par bzhag-pa gsal-bar bshad-pa thub-bstan lhun-po'i mdzes-rgyan [Az 

irányzatok tételes bemutatásának világos magyarázata, a Győzedelmes tanítása csodálatos ékkőfüzére]. 

198 Hopkins legtöbb grub-mtha'-val foglalkozó művében Dge-lugs-pa szerzők műveivel foglalkozik, és a Dge-

lugs-pa álláspontot, azaz Prasaogika-Madhyamaka szempontot igyekszik interpretálni. 

199 Hopkins (1987) pp. 15-35.  
200

 Cozort, Daniel and Preston, Craig: Buddhist Philosophy- Losang Gönchok's Short Commentary to Jamyang 

Shayaba's Root Text on Tenets. Ithaca, Boulder: Snow Lion Publications, 2003 

201 Cozort, Daniel and Preston, Craig (2003) pp 170-200. 

202 Sok esetben egyértelműbben fogalmaz ez a szöveg, mit más grub-mtha' értekezéseknél, és ebből az a 

következtetés vonható le, hogy mind a buddhista, mind a nem-buddhista irányzatok megismeréséhez nem 

elegendő egy szöveg ismerete, hanem összehasonlító értelmezésekre van szükség sok szöveg bevonásával. 

Ezen túl az érdekes kutatási téma lehet a darsanák, és a nem védikus eredetű rendszerek tanulmányozói és az 

indiai buddhizmus indológus kutatói számára a tibeti grub-mtha' szövegekben felmerülő elemzések 

vizsgálata. Sok esetben kérdéses, hogy az indiai buddhista eredetű szövegek feldolgozásán túl a tibeti 

mesterek honnan szerezték beható ismereteiket a Tibetben sohasem elterjedt, vagy sohasem megjelenő 

bölcseleti irányzatok tekintetében, és egyáltalán azok tanulmányozását miért tekintették fontosnak, annak 

ellenére, hogy semmiféle „veszélyes” befolyást nem jelentettek sohasem a tibeti hagyományok számára. 
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igazsággal (bden-gnyis) kapcsolatos téziseit veszi sorra, a Dge-lugs-pa rendben betöltött 

szerepüket is ecseteli, részben grub-mtha' művek alapján, részben más kanonikus szövegek 

felhasználásával. 

 Geshe Lhundup Sopa and Jeffrey Hopkins (1976) nem többre vállalkozott, minthogy a 

Dge-lus-pa hagyományhoz tartozó Dkon-mchog 'jigs-med dbang-po grub-mtha'-ját angol 

nyelvre átültesse a Practice and Theory of Tibetan Buddhism. London: Rider and Company, 

1976. pp 56-64 munkájában. Illetve ennek későbbi, kissé átdolgozott bővített kiadásában: 

Sopa, Geshe Lhundup – Hopkins, Jeffrey (1984) Cutting throught Appearance. The Practice 

and Theory of Tibetetan Buddhism.
203

. Teljes fordítását adják a tibeti műnek, mely ugyan 

terjedelmében nem jelentős, de mint ahogyan korábban kifejtettem, rövid, lényegre törő és 

memorizálható jellegéből adódóan a kolostori szerzetesi képzésbe is felvételt nyert. 

 Carstens, Carola S. (2006) Yogâcâra in autochthoner tibetischer Doxographie unter 

besonderer Berücksichtigungdes Thugs rje sems dpa'i theg pa der Bon-Tradition
204

 a Thugs rje 

sems pa'i theg pa-t bön doxográfiai szöveget feldolgozva a Yogācāra irányzatot mutatja be. 

Értékes forrásokat közöl a tibeti doxográfiai kutatások haladásáról.
205

 És áttekintést a tibeti 

grub-mtha' művekről, a Yogācāra (ral-'byor spyod-pa) iskola nevének jelentéséről, más 

elnevezésekkel való összefüggéséről, mint a cittamatra, vijvaptimātra (ram-rig-tsam) 

foglalkozik, majd a Yogācāra fő tanításai alapján az ālaya-vijvana (kun-gzhi'i rnam-shes), a 

manas (yid) szerepével, a három öntermészet (rang-bzhin, svabhāva, vagy lakrana) és a 

Yogācāra szóterológia princímpiuma az āsrya-paravptti (gnas-'gyur-ba), azaz az alap-

megfordításával.206  Olyan grub-mtha' műveket ismeretet szemelvényesen fordít, mint Rje-

btsun dpal-dbyangs chos-kyi rgyal-mtshan írta Grub-mtha'i rnam-gzhag [Az irányzatok 

tantételeinek bemutatás] , a Bka'-gdams-pa szerző Dbus-pa blo-gsal írta Blo-gsal grub-

mtha'
207

 és maga a Bon–po Shar-dza dkra-shis rgyal-mtshan Theg-dgu grub-mtha' rnam-gzhag 

nyung-'dus [A kilenc kocsi tantételei bemutatásának rövid össszegzése] című doxográfiai 

értekezése. Hivatkozik és ír még egy másik Bon-po doxográfiai szövegre, a Bon-sgo gsal-

                                                 
203

 The Practice and Theory of Tibetetan Buddhism. New-York: Snow Lion Publications, 1989. 
204

 Carstens, Carola S. : Yogâcâra in autochthoner tibetischer Doxographie unter besonderer 

Berücksichtigungdes Thugs rje sems dpa'i theg pa der Bon-Tradition. Dissertation zut Erlangung der Würde 

eines Doktors der Philosphie der Universität Hamburg, 2006. 

205 Carstens (2006) pp. 4-7. 

206 Cikke bevezetőjében még említi Schmithausen munkásságát, főleg a Yogācāra tanulmányokkal 

kapcsolatban. Majd említi a Yogācāra alapszövegeit, többek között a Samdhinirmocana-sutrát, a 

Yogācārabhumit, A Mahayanasamgrahát, a Vimsatikát és a Trimsikát, ez utóbbihoz a Hsüan-tsang írta 

Ch'eng wei shih lun című kommentárt; majd a Dharmadharmatāvibhāgát, a Madhyāntavibhāgát, mint a 

legalapvetőbb Yogācāra szövegeket. Carstens disszertációjában Shar-rdza-pa művét a Thugs-rje sems-dpa'i 

theg-pa-t [A részvétteli bódhiszattva kocsija] dolgozza fel. Emellett számos, a Yogācāra tanulmányozásához 

szükséges szöveget megemlít  pp 14-18. Érdekes része dolgozatának a Dharmakirti grub-mtha' osztályozása, 

ennek táblázata a Yogācāra aliskolákra vonatkozólag a pp. 21-22. 

207 Erről többször szólok dolgozatomban.  
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byed [A Bön ajtaját világosan felnyitó értekezés] című értekezésre is.
208

 

Hopkins (2003) Maps of the Profound. Jam-yang-shya-ba'i Great Expoistion of 

Buddhist and Non-Buddhist View on the Nature of Relaity
209

 című munkájában nem 

kevesebbre vállalkozik, mint 'Jam-dbyang bzhad-pa'i rdo-je Grub-mtha' chen-mo-ja teljes 

angol nyelvű fordítására.
210

 A nem-buddhista indiai irányzatok megértéséhez úttörő 

jelentőségű munka többek között a nihilistákat, a Samkhya, a Brahmana, Vaiyakarana, 

Vedantā és Guhyaka rendszerek, a Vairhnava és Mimamsaka, Vaiserika és Nyayika és 

végezetül a Jaina rendszer tantételeinek bemutatása és cáfolata. Majd a buddhista 

rendszerekhez fűzött általános bevezető után az alacsonyabb hordozók (Lesser Vehicle 

Systems) irányzataival foglalkozik (Vaibharika és Sutra iskola), és a nagy hordozó 

irányzatival folytatja, melyben a két Mahayana bölcseletet tanulmányozza, a Citta-mātra 

iskolát és a Madhyamaka bölcseleti iskolákat, fontosságban a kritika és cáfolat szempontjából 

érdemes tanulmányozni Hopkins könyvét. 

Hopkins (2006) Mountain Doctrine. Tibet's Fundamental Treatise on Other-Emptiness and 

Budda-Matrix. Döl-bo-ba Shay-rab-gyel-tsen
211

 nem kevesebbre vállalkozik, mint Shes-ryab 

rgya-mtshan Dol-po-pa (1292-1361) jelentős tibeti mester volt, akit a Jo-nang-pa rend 

alapítójaként is számon tartanak, és a gzhan-stong (más üresség) bölcselet egyik 

legjelentősebb alakjának tartanak, a tathāgatagarba (de-bzhin-gshegs-pa'i snying-po, bde-

bshegs-pa'i snying-po) tézisek egyik legfontosabb tibeti interpretátoraként. A munka a Ri-chos 

nges-don rgya-mtsho zhes-bya-ba mthar thug thun-mong ma yin-pa'i man-ngag [A nagy hegy, 

végleges jelentés[t magyarázó] című végső, egyedi útmutatás] fordítása, az alap-ösvény-

eredmény (gzhi lam 'bras-bu) hármasságára épít maga a tibeti szöveg és a fordítás is ezt a 

beosztást követi. Rendkívülien sok rész foglakozik az ālaya-vijvanával és a tahāgatagarbhával. 

Az egész tanításkör, mint a Nagy Madhyamaka néven vált ismertté. A tibeti mű nagyon 

                                                 
208 Tre-ston Rgya-mtshan-dpa (14. század): Bon-sgo gsal-byed. Ennek kiadása: Mimaki Katsumi, and Karmay 

Samten (presented): Bon sgo gsal byed. Two Tibetan Manuscripts in Facsimile Edition of a Fourteenth 

Century Encyclopedia of Bon po Doxography. Tokyo: Toyo Bunko The Centre for East Asian Cultural 

Studies for Unesco, 1997. Carstens ismerteti a Bon sgo gsal byed kilenc jána osztályozását p. 68. 
209

 Hopkins, J.: Maps of the Profound. Jam-yang-shya-ba'i Great Expoistion of Buddhist and Non-Buddhist View 

on the Nature of Relaity. Ithaca; Boulder: 2003 

210 Hopkins fordításában néha kissé elnagyoltnak tűnik, tekintve például a tathagatagarbhára, pontosabban a 

Srímálá-szútrára vonatkozó részt, mikor a 'Jam-dbyangs-bzhad-pa'i rdo-rje Grub-mtha' chen-mo szövegében 

szereplő részt nem fordítja le, hanem kipontozott rész szerepel ebben az estben. Maga a fordítás nagyon 

pontos egyébként és a tartalomjegyzékből látszik, hogy mekkora feladatra is vállalkozott a tibeti szöveg 

lefordítása tekintetében. Maga az eredeti tibeti szöveg is elég szövevényes, de az angol fordítás a nem-

buddhista irányzatokra vonatkozólag (pp 90-190) kimerítő elemzést nyújt.  

211 A szerző nevét nem tudom visszaadni az általam birtokolt betűkészletekkel, mivel Hopkins ebben a 

munkájában, mint számosban, egyedi átírást alkalmaz a tibeti kifejezéseknél. Hopkins, J.: (2006) Döl-bo-ba 

Shay-rap-gyel-tsen. Translated and Introduced by Jeffrey Hopkins. Edited by Kevin Vose. Mountain 

Doctrine. Tibet's Fundamental Treatise on Other-Emptiness and Budda-Matrix. Döl-bo-ba Shay-rab-gyel-

tsen. Ithaca – Boulder: Snow Lion Publications, 2006.  
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aprólékos részletekbe menő tartalmi áttekintését is közli.
212

 A Citta-mātra tanulmányozása 

szempontjából igen kevés forrással rendelkezik ez a munka, viszont a Yogācāra Maitreyanātha 

hagyományáról lényeges sokkal többet árul el, mely ugyancsak forrása a tibeti tathagatagarba 

gzhan-stong magyarázatának. Az alap (gzhi) fejezetben nem másra vállalkozik szerzőnk, mint 

a: Buddha primordiális állapota meghatározására, és a mindenek alapja tudat (ālaya-vijvana) 

meghatározására, a tathagatagarbha (vagy sugatagarbha, bde-gshegs snying-po; de-bzhin-

gshegs-pa'i snying-po) helyes szemlélete meghatározására. A munka tartalomjegyzéke alapján 

vizsgálódva számos Yogācāra szöveget említ a szerző az Uttaratantrá-t,  vagy a Lankāvatāra-

sutrát
213

, Matreyanātha, Vasubandhu műveit. Az ösvény (lam) esetén a szellemi út 

mozzanataival foglalkozik a mű, az üresség helyes szemléletével, a helyes meditáció 

módozataival.
214

 Az üresség és nagy üresség, illetve a nem-üres vagy más-üresség (gzhan-

stong) problémájánal megköztelítése után, az eredmény, vagy gyümölcs ('bras-bu) részben a 

Mahayana ösvények általános meghatározása után tantrikus megvalósítási gyümölcsöt 

elemzi.
215

 

                                                 
212

 pp 733-769 

213 „Mahāmati said, „The matrix-of-one-gone-thus taught in other sutras spoken by the supramundane victor 

was said by the supramundane victor to by naturally radiant, pure, and thus from the beginning just pure. 

The matrix-of-gone-thus is said to possess the thirty-two marks [of buddha] and to exist in the bodies od all 

sentient being” p. 117.  

214  A grub-mtha' szövegek mikor a lam – ösvény – szakaszhoz érnek, akkor nem foglalkoznak a gyakorlás, 

meditáció technikai lépéseivel, hiszen a céljuk a bemutatás, tételes elmagyarázás, teoretikus alap nyújtása a 

későbbi gondolkozáshoz, elmélkedéshez, és a kolostori képzésben a grub-mtha' művek tanulmányozása a 

tanulás kezdeti fázisai kötődik, tehát mintegy bevezető, fogalommegadó és feltáró célzattal a bonyolultabb, 

nehezebb lélegzetvételű szentszövegek tanulmányozása előtt. A szerzetestanonc mintegy 3 évig halad a 

következő témakörökben: (1) bdus-grwa – összegyűjtött vitatémák (2) blo-rig – a tudat és megismerés 

témaköre (3) rtags-rigs – a bizonyítás típusai. És ezek után jön a grub-mtha' (siddhanta) témakör 

tanulmányozása. Lásd: Dreyfus (2001): Tibetan Monastic Education „This propaedeutic phase of the 

curriculum is often completed by the study of doxography (drupta, siddhānta), which examines Buddhist and 

non-Buddhist systems of belief. In this way, students acquire a sense of the shape of the tradition as a 

whole—its main ideas and its most important distinctions.” eredeti forrása: Georges B. J. Dreyfus, The 

Sound of Two Hands Clapping: The Education of a Tibetan Buddhist Monk (Berkeley: University of 

California Press, 2003). A tibeti kolostori filozófiai történetéről és átfogó ismertetéséről még: Liberman, 

Kenneth: Philosophical Debate in the Tibetan Academy. In: The Tibet Journal Vol. 17, No. 1 (Spring 1992), 

pp. 36-67. A p. 37 a szerzetesi képzés alaptényezőit is felsorolja (a bsdus-grva – összegyűjtött vitatémák; 

blo-rigs – a megismerés módjai; grub-mtha' – a bölcseleti iskolák tantételei; rtags-rigs – a logikai elemzés 

módozatai; és az idealisztikus iskola (sems-tsam-pa) majd a nem-dualista (dbu-ma-pa) bölcseleti 

hagyományok bemutatása a fokozatos gyakorlandó tárgy. A dialektikus vitáról szól alapvetően Liberman 

cikke. p. 44. Megjegyzi, hogy a végső cél ugyanaz mindegyik tibeti renddél csak a gyakorlat tér el, lásd p. 

45. Külön fejezetet szán a „hiteles megismerés” (pramana, tshad-ma) tanításainak, melyek különösen 

fontosak a tibeti logikai vitákban, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag erre vannak kiélezve a kolostori 

viták és a vita során ebben az irodalomban fellelhető érvelési módszereket alkalmazzák a Sautrantika 

(Liberman hibásan „Sautratika” szót ír!) és a Svatantrika-Madhyamaka módszerek alapján. Alapvető szöveg 

ennek gyakorlatára Dharmakirti Pramānavārttiká-ja (Tshad-ma rnam-'grel). A konkrét vita öt lépését is 

ismerteti a pp 47-48. Ennek leírása meghaladja a dolgozat kereteit.  

215 A legtöbb grub-mtha' szöveg ezt a hármas beosztást alkalmazza alapként. A gzhi nyugati fogalmakkal úgy 

adható vissza, hogy a „megismerés ontológiai és ismeretelméleti alapjai”, azaz a megismerés buddhista 

szempontból fontos tárgyi kategóriái. A gzhi részletesebb felosztása az egyes buddhista irányzatoknál 

különbözhet, mint pl. Vaibharika a megismerendő tárgyakat öt kategóriában osztályozza: „gzhi'i rnam-

gzhag/lugs 'dis shes-bya thams-cad gzhi lngar 'dus-bar 'dod-pa yin-te/gzhi lnga ni/snang-ba gzugs-kyi 

gzhi/gtso-bo sems-kyi gzhi/'khor-sems-byung-gi gzhi/ldan-pa ma yin-pa'i 'du-byed-kyi gzhi/'dus ma byas-kyi 

gzhi rnams-so/ de-dag-las dang-po bzhi ni mi rtag-pa dang /phyi-ma ni rtag-pa yin/ - Az alap bemutatása 
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Jackson, David P. (1985) Two Grub-mtha' Treatise of Sa-skya Pandita – One Lost and One 

Forged
216

című munkájában Sa-skya Pandita nevéhez köthető két grub-mtha' értekezésről 

cikkezik, az egyik a Grub-mtha' rnam-'byed [A tantételek magyarázata], mely ugyan elveszett 

az évszázadok során, viszont a szerző egyéb műveiben hivatkozásokat találhatunk róla.
217

 Sa-

skya Pandita összegyűjtött munkái között található a Gzhung-lugs legs-par bshad-pa [A 

szöveges hagyományok jó magyarázata]
218

 című munka, ez ugyan címe alapján nem grub-

mtha' mű, de a témafelvetése és stílusa alapján ebbe a témakörbe sorolható.  

 Jackson a fennmaradt előző szöveg, és a Sa-skya Pandita műveiben fragmentumokban 

fellelhető grub-mtha'-ja közötti eltérést kutatta, a kolofonban található utalások alapján, és 

tibeti szerzők vizsgálata alapján arra a következtetésre jut, hogy ez Sa-skya Pandita igazi 

értekezése, mely saját alkotásnak tekinthető, és fragmentumokban és hivatkozásokban 

„létező”; míg az összegyűjtött munkáiban fennmaradt Gzung-lugs leg-bshad gyakorlatilag 

hamisítvány.
219

 Mindenestre a dolgozatom szempontjából inkább érdekes, hogy Jackson ezen 

publikációja, mind a Gzhung-lugs legs-par és a többi fentebb hivatkozott Sa-skya Pandita 

értekezés a nem-buddhista iskolákra vonatkozó osztályozási szempontjait is közli, és új 

                                                                                                                                                         
esetén: ez a rendszer az összes megismerendő (shes-bya) öt [kategóriába való] osztályozását állítja, azaz az 

öt [megismerési] alap: a látható forma alap, a fő-tudatok alap, a kísérő tudattényezők alap, a nem-társuló 

összetevő tényezők, nem összetett tényezők alalp. Azok közül az első négy összetett és a későbbi nem-

összetett.” In: Snyan-bzang-pa dge-'dun: Nang-don rigs-pa'i spyi-bshad skal-bzang bye-ba'i 'jug-ngos/ 

Beijing: Krung-go'i bod-kyi shes-rig dpe-skrun-khang, 1997. [Gedun, An Introduction to Buddhism, China 

Tibetology Publishing House, Beijing, December 1997.] Dolgozatom számára érdekes rész a tudatok 

definitív része (gtso-sems). „gtso-bo sems-kyi gzhi ni/shes-bya gang-zhig yin-rung de'i ngo-bo myong-bar 

shes-pa gzhan-la rag ma las-par rang-stobs-kyis myong-thub-pa'i rig-pa zhig-la zer/dbye-na/mig-gi rnam-

shes/rna-ba'i rnam-shes/sna'i rnam-shes/lce'i rnam-shes/lus-kyi rnam-shes/yid-kyi rnam-shes-dang drug 

yod/ A fő tudat-alap: azon bármely megismerendő alkalmas tárgy lényegét átélő tudat, mely mástól nem 

függően a saját ereje révén tapasztalásra képes  megismerő. Ha osztályozzuk [ennek fajtáit], akkor van a: 

látás tudatosság, a hallás tudatosság, a szaglás tudatosság, az ízlelés tudatosság, a tapintás tudatosság és az 

elme-tudatosság.” p. 178. A tudatosságok osztályozása itt ugyan a Vaibhāṣika nézete szerint került 

ismertetésre, de gyakorlatilag ebben a pontban egyezik az összes buddhista irányzattal, kivéve, hogy a Citta-

mātra az említett hat tudatosságon kívül még kettőt: a szennyezett elme-tudatosságot (klirtamanas, nyon-

mongs-can-gyi yid) és az abszolút tudatosságot (mindenek alapja tudatosság, tárház tudatosság, alaya-

vijvaana, kun-gzhi'i rnam-shes) is megemlíti, és az utóbbinak szoterológiai vonatkozásaira is felhívja a 

figyelmet. Emellett, még a dolgozatom vizsgálata szempontjából a tudattényezők (caitta, sems-byung) 

ismertetése is fontos pont lesz. A gyümölcs ('bras-bu) estén összefoglalva a „megszabadulás és mindentudás 

szintjé”-nek a megvalósításáról (thar-ba dang thams-cad mkyen-pa'i go-'phang) van szó. 
216

 Jackson, David P. : Two Grub-mtha' Treatise of Sa-skya Pandita – One Lost and One Forged. In: The Tibet 

Journal Vol. 10. No 1 (Spring 1985), pp. 3-13 

217 Jackson (1985) p 3. „He refers to it as such in major writings that span hus mature scholarly career- 

hisTshad ma rigs-pa'i gter gyi rang 'grel, Mkhas pa rnams 'jug sgo, and Thub pa'i dgongs gsal- and also in 

the closestthing we have to an autobiography, hsi Nga brgyad ma'i 'grel pa.” Jackson megadja az ehhez 

fűzött lábjegyzetében (1. p. 8.) Sa-skya Pandita pontosabb hivatkozási helyeit. 

218 Jackson forráshivatkozása: Sa skya pa'i bka' 'bum, vol. 5. pp. 61.3.1-77.1.6.  

219 Jackson (1985) „We will probably never know why the ZhL [Gzhung-lugs legs-par bshad-pa] was included 

in the Derge printed edition of the Sa sky bka' 'bum. But this much clear: The ZhL was a coscious forgery 

thar dates to the 16 th century or before. It was either froged from start to finish or else someone took an 

early, unknown grub mtha' treatise and added at least the colophon and two internal references to works by 

Sa-pan” p. 7. A hamisítvány jellegre vonatkozólag előhozza Kuijp, Leonard van der: Contributions to the 

Development of Tibetan Buddhist Epistemology from Elevent to the Thirteenth Century. Alt-und Neue-

Indische Studien, 26 (Wiesbaden: 1983), p. 304, note 295. Hivatkozik itt egy cikkre is: „On the Autorship of 

the Gzhung lugs legs par bshad pa Attributed ti Sa-skya Pandita” In: Journal of the Nepal Research Centre, 

vol 7. (1983) 
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elemeket is felvet, mint például a felfogott tárgyak és felfogó alanyok (tudatok) kettősségét 

elfogadók (gzung-'dzin gnyis-su smra-ba)
220

 megemlítése. És hogy, az egyik csoportba sorolja 

az öt öröklét nézetre támaszkodó (rtag-par lta-ba'i phyogs-la brten-pa) nem-buddhista 

irányzatokat, és egy másikba a két megszűnés nézetre támaszkodó (chad-par lta-ba'i phyogs-

la brten) irányzatokat. Ez utóbbi azért is érdekes, mert a grub-mtha' szövegekben mindig 

egyetlen megszűnés végletet, nihilizmust valló irányzat szerepel, de itt kettő: a Lokayata 

irányzat és a Mimamsaka indiai irányzat, bölcselet szerepel.
221 

Azok, akik nem tartják fenn az 

alany-tárgy ketősségét (gnyis-su med-par smra-ba) a Vedānta (Rig-byed-kyi mtha' gsang-bar 

smra-ba) és azok a Tirthikák, akik egy Madhyamakához hasonló eljárást követnek (dbu ma'i 

tshul du smra ba)
222

. Jackson cikkében Sa-skya Pandita másfajta osztályozását is említi korai 

tibeti mestereket követve
223

. Öt fő dialektikus-logikai iskolát (rtog-ge sde-lnga) sorol fel. A 

Mkhas-pa rnams 'jug-pa'i sgo című munkájában a nem buddhista iskolák esetén pusztán öt 

irányzatot sorol fel a nem-buddhsta bölcseleti irányzatok közül.
224

 Az első négy az állandóság, 

vagy öröklét (rtag-par smra-ba) tanításának körébe tartozik, míg a maradék ötödik a 

megszűnés tanítását (chad-par smra-ba) követi.
225

 Sa-skya Pandita Nga brgyad-ma'i 'grel-pa 

[Az ötvennyolcas kommentárja] hasonló osztályozást tart fenn, melyet az itt előbb említett 

műve nem közöl.
226

 Sa-skya Pandita Thub-pa'i dgongs-gsal [A Muni világos gondolata] című 

műve osztályozási rendszerét is közli Jackson.
227

 

                                                 
220 A „tapasztaló tudatok és tapasztalati tárgyak kettősségét vallók”. 

221 Érdekes ebben az esetben a Mimamsaka irányzat nihilista irányzatok közé sorolása, holott ez az ind hat 

darsana rendszerében a Vedanta iskolával van párosítva, mely egyáltalán nem tekinthető nihilistának, sőt a 

Védák betetőző magyarázatát tekintő iskolának számít az Mimamsa-Vedanta darsana-páros kettősségében, 

mely az „isteni befolyás” szertartások révén való megvalósítását tűzi ki gyakorlatának, így ez a kérdés nyitva 

marad új kutatási területként.  

222 Teljesen nem tisztázott ez a rész. Jackson így adja meg: „B. Tirthikas who follow a Madhyamaka – like 

procedure (dbu mai tshul du smra ba) (65.1.5).” p. 4.  

223 Jackson (1985) p. 9, 7 lábjegyzet. 

224 Jackson (1985) p. 4 :  (1) Vaidika (Mimāmsaka) (rig byed pa) (2) Samkhya (grags can pa) (3) Aulukya 

(Vaiserika) ('ug phrug-pa) (4) Krapanaka (Jaina) (zad byed pa) (5) Krapanaka (Jaina) (zad byed pa) (5) 

Cārvāka (tshu rol mdzed pa ba). Mkhas pa rnams 'jug pai'i sgo, p. 106.3.2: mu stegs byed la rtog ge lnga.” 

Sa-skya Pandita Mkhas-pa rnam p. 107.1.3. szövegrészt is idézi lefordítva Jackson, melyben a tibeti tudósok 

más szempontjairól is szó van. Ismételten a forrásban közölt módon adom meg a szakkifejezésket. 

225 Jackson (1985):  

226 Jackson (1985) p. 5.: (1) Samkhya (grags can pa) (2) Nyaya (rigs pa can) (3) Vaidika (Mimāmsaka) (rig 

byed pa) (4) Krapanaka (Jaina) (zad byed pa) (5) Cārvāka (tshul rol mdzes pa). 

227 I. Öröklétet vallók (rtag-par  smra-ba) 1. Vaidika ( Mimāmsaka) (rig-byed-pa) 2. Samkhya (grags-can-pa) 

3.Vaiserika (bye-brag-pa) 4. Krapanaka (Ajina) II. Megszűnést vallók (chad-par smra-ba) 1. Cārvāka (tshu-

rol mdzed-pa-ba)., itt egyetlen rendszer van, holott máshol maga Sa-skya Pandita ké rendszeret említ. 

Érdekes még, hogy egyes esetekben a Nyay a, máskor meg a Vaiserika (vagy Aulukya) irányzat szerepel a 

felsorolásokban, holott ezek nem ugyanazok és nem keverhetőek önálló hagyományaik folytán sem, mégis 

van bizonyos szoros kapcsolat köztök, az ind hat darsana rendszerében ezeket párba szokták állítani, de 

sohasem keverik és nem használják a neveiket ekvivalenskét, s nem cserélik fel soha. A tibeti szövegek meg 

mintha ezt tennék, így sokszor leegyszerűsítik ez a dolgot. Bár vannak kivételek, mint a dolgozatomban 

hivatkozott és idézett III. Thu'u Bkvan Blo-bzang Chos-kyi nyi-ma Shel-gyi me-long [Kristálytükör] című 

értekezése, mely teljeskörű tájékozottságot mutat a nem-buddhista irányzatok tekintetében. Lásd ott. 

 Jackson p.11. Sa-skya Pandita két tanítványára is hivatkozik, akik a Tirthika (mu-stegs-pa) iskolák 

osztályozását figyelembe vették. Zhang Rgyal-ba dpal írta Sa-pan életrajzában, a Dpal ldan sa skya pandita 
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 A grub-mtha' témával kapcsolatos magyar szerzőségű művek közül az elsőnek 

tekinthető Kőrösi Csoma Sándor közleménye érdemli meg a figyelmet: Notices on the 

Different Systems of Buddhism, extracted from the Tibetan Authorities: JASB VII (1838), pp 

142-147.
228

 Noha elő sem fordul közleményében a grub-mtha' kifejezés, mégis a négy 

buddhista bölcseleti irányzat lényegi jellemzőit ismerteti, valamint kitér a három jána (Thég-

pa-sum, Tri-yánam)
229

 rendszerére, és magába olvasztja a szerinte Tsong-kha-pá-ig 

visszanyúló lam-rim (Lám-rim) hagyománynak a buddhista törekvők három embertípusba 

való osztályozását. Magyar fordításban is megjelent a közlemény: Duka Tivadar 

(összegyűjtötte és életrajzzal bevezette): Körösi Csoma Sándor dolgozatai. Negyedik 

közlemény: A buddhismus különféle felekezetei.
230

  

 Minden bizonnyal Csoma felhasználta a számára korábban (1824-ben) Tshul-khrims 

rgya-mtsho által összeállított Dris-lan grub-mtha’i rgya-mtshor ’jug-pa’i gru-gzings [A 

különböző filozófiai rendszerek tengerére szálló hajó – kérdések és feleletek] című szövegét, 

mely mint a Csoma -gyűjteményben a 3. szám alatt található Alexander könyv vált ismertté a 

tudományos világ számára. Ez a terjedelmében összesen 45 oldalnyi értekezés számos 

buddhistákat érdeklő témával foglalkozik, Csoma kérdéseire válaszolva a tibeti tudományok 

közül leginkább a buddhizmus (nang-pa, belső tudomány) a témakörét ecseteli. Dolgozatom 

szempontjából pedig fontos része a különféle buddhista és nem-buddhista bölcseleti 

rendszerek ismertetése
231

, köztük a Citta-mātra irányzat téziseinek ismertetése központi 

kérdés. 

 Terjék József (1976) tesz először magyar nyelven említést az Alexander-könyvekről, 

                                                                                                                                                         
chen po'i rnam par thar pa, Sa skya pa'i bka' 'bum (Tokyo: 1968), vol. 5, p. 431.1: (1) Rig-byed-pa (Vaidika, 

azaz a Mimāmsaka) (2) Ser-skya-pa (Kāpila, azaz a  Samkhya) (3) Gzegs-zan [-pa] (Kanada követői, azaz a  

Vaiserika) (4) Rgyal-ba dam-pa (Jainisták) (5) Phur-bu [-pa] (Bārhaspatya, azaz a Cārvāka). Egy másik 

tanítvány és Sa-pan életrajzírója, Lho-pa kun-mkhyen Rin-chen-dpal a Bodhisattvacaryāvatāra 

kommentárjában ötrétű rendszer osztályozást említ. A munka a Spyod-'jug 'grel-pa gsung gsros-ma, és a 

közlés szerint Sa-skya Pandita szavait őrzi. Az általa osztályozott rendszerek: (1) Ser-skya[-pa] (Kāpila, azaz 

a Samkhya) (2) Rig-byed-pa (Vaidika, azaz a Mimāmsaka) (3) Gzegs-zan [-pa] (Kanada követői, azaz a 

Vaiserika) (4) Rgyal-ba dam-pa [-ba] (Jaina) (5) Phur-bu [-pa] (Bārhaspatya, azaz a  Cārvāka).  

228 Elektronikusan hozzáférhető: http://www.archivum.kcst.hu/studies/articles-11.pdf [megtekintés 

2017.04.09.]. Csoma összegyűjtött munkáit kiadta: Tibetan studies : being a reprint of the articles 

contributed to the Journal of the Asiatic Society of Bengal and Asiatic Researches / by Alexander Csoma de 

Kőrös. - IX, 459 p. - Reprint, eredeti kiad.: Calcutta : Baptist Mission Press, 1912. In: Terjék József (szerk.) 

(1986): Collected works of Alexander Csoma de Kőrös / ed. by J. Terjék. - Reprint. - Budapest : Akadémiai 

Kiadó, 1986. 

229 Az idézés szabályainak megfeleően Csoma közleményében található formában adom vissza a kifejezéseket, 

mely a lényegi interpretációt nem érinti. 

230Duka Tivadar (összegyűjtötte és életrajzzal bevezette): Körösi Csoma Sándor dolgozatai. Budapest: Magyar 

Tudományos Akadémia, 1885. pp. 193-200 : Negyedik közlemény: A buddhismus különféle felekezetei.Duka 

könyve először angol nyelven jelent meg: Duka, Theodore: Life and Works of Alexander Csoma de Körös. 

London: Trübner & Co., 1885, ebben a XI. Notices on different systems of Buddhism extracted from Tibetan 

authorities pp. 195-198 nem a teljes eredeti közleményt adja vissza, hanem csupán egy tömörítvényét, mint 

a többi közlemény esetében, és ez a magyar fordításra is vonatkozik. 

231 Erre később részletesen ki fogok térni. 

http://www.archivum.kcst.hu/studies/articles-11.pdf
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annak utána, hogy azok fakszimile kiadását elvégezte232, többek között az előbb említett 

Alexander-könyvről, mely tágabb értelemben a grub-mtha' műfajba sorolható: Terjék József: 

Kőrösi Csoma dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményében.
233 

 

 A magyar szerzőségű munkák közül a grub-mtha' irodalommal kapcsolatban 

kiemelkedő Fehér Judit (2003) Two Main sort of Nihilism Distinguished by Rol-pa'i rdo-rhe 

Relying on rJe Tsong-kha-pa című publikációja
234

. A rövid életrajzi felvezetés után a két-

véglet (mtha'-gnyis) Madhyamaka cáfolásának Rol-pa'i rdo-rje és Tsong-kha-pa szerinti 

módozatait tanulmányozza eredeti szövegforrások alapján. Fehér Judit (2001) Ki az igazi 

mādhyamika? (lCang-skya Rol-pa’i rdo-rje definíciója)  is Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rje 

Mdzes-rgyan-ját használja fel a hiteles Madhyamika nézet elemzéséhez
235  

Fehér Judit (2005) 

Neyārtha és nītārtha tanítások a madhyamaka hagyomány alapján. Lcang-skya Rol-pa'i rdo-

rje értelmezése
236 

című publikációja két pontban is érdekes a dolgozatom szempontjából. 

Egyrészt Rol-pa'i rdo-rje grub-mtha' művéből vesz idézeteket, másrészt a Yogācāra 

véglegesnek tekintett, azaz a Tan kerekének harmadik megforgatása alkalmával kifejtett 

tanítások véglegességének Mādhyamaka cáfolataira is felhívja a figyelmet ugyancsak Rol-pa'i 

rdo-rje grub-mtha' műve egy részének fordításával.
237

 

                                                 
232 Terjék, József (ed.): Tibetan compendia written for Csoma de Koros by the Lamas of Zans-dkar (manuscripts 

in the Hungarian Academy of Sciences). Society of Csoma de Koros and the Hungarian Academy of 

Sciences, New Delhi, 1976. Ez a publikáció tartalmazza az összes Alexander-könyv fakszimile kiadását és a 

hozzájuk írt rövid bevezetést és tartalmi ismertetést.  

233 Terjék József: Kőrösi Csoma dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményében. Magyar Tudományos 

Akadémia Könyvtára, Budapest 1976, pp 76-78. Terjék József pp 86-90 megadja a mű fizikai jellemzőit és 

rövid tartalmi ismertetését, majd a kolofon tibeti szövegét és annak magyar fordítását is. Angol nyelven is 

megjelent: Terjék József: Collection of Tibetan MSS and xylographs of Alexander Csoma de Kőrös. 

Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1976 (Keleti Tanulmányok 3.) 

234 Fehér Judit: Two Main sort of Nihilism Distinguished by Rol-pa'i rdo-rhe Relying on rJe Tsong-kha-pa. In 

Sárközi, Alice and Rákos, Attila (ed.): Altaica Budapestinensia MMII. Proceeding og the 45
th

 Permanent 

International Altaistic Conference (PIAC). Budapest, Hungary, June 23-28, 2002. Budapest: Research Group 

for Altaic Studies, Hungarian Academy of Sciences, Department of Inner Asian Studies, Eötvös Lóránd 

Univeristy, 2003 

235 Fehér Judit (2001) Ki az igazi mādhyamika? (lCang-skya Rol-pa’i rdo-rje definíciója) In: Keletkutatás, 

1996/ősz–2001/Ősz, pp 35–54. 

236 In: Birtalan Ágnes – Rákos Attila (szerk.): Bolon-un gerel. Kristályfény : Tanulmányok Kara György 

Professzor 70. születésnapjának tiszteletére. Budapest: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Belső-ázsiai 

Tanszék; Magyar Tudományos Akadémia, Altajisztikai Kutatócsoport, 2005 pp. 1. kötet pp. 279-299. 

237 Fehér Judit (2005) ezt írja műve születéséről: „A jelen tanulmányban közzétett, tibeti nyelvből fordított 

szöveg lCang-skya Rol-pa’irdo-rje mester A tanrendszereket bemutató világos kifejtés, A Buddha tanításai 

Méru hegyének gyönyörű füzére (…) című filozófiatörténeti munkájának ama részlete, melyben Rolpa’i 

rdo-rje elsődlegesen az Aksajamati szútra és a legnagyobb indiai mādhyamika mesterek (különösképpen 

Nāgārjuna) műveiből vett idézetek magyarázatával röviden, lényegre törően ismerteti a madhyamaka 

hermeneutikai hagyomány főbb jellemzőit. Az adott szövegrész (Hogyan különböztette meg Nāgārjuna 

mester és szellemi utódai a tovább értelmezendő és a végleges jelentésű szútrákat, Klu-sgrub yab-sras-kyis 

mdo’i drang-nges phye-tshul bshad-pa) fordítása két kiadás felhasználásval készült: 

 1. The Pleasure of Elegant Sayings. Printing Press, Sarnath 1970, pp. 313–321. 

 2. Krung-go’i bod-kyi shes-rig dpe-skrun-khang. Chinese Tibetan Cultural Printing Press, Peking 1989, pp. 

215-221. 

 A magyar nyelvre ültetett alfejezetnek egyetlen, angol nyelvű fordítása létezik: Lopez, D. S.: A Study of 

Svātantrika. Snow Lion Publications, New York 1987, pp. 281–289. Lopez fordítását több helyen 

korrigáltam, vagy egyéb, a fordításától eltérő értelmezési lehetőséget felvetettem: okfejtéseim, indokaim a 

szöveghez kapcsolódó lábjegyzetekben találhatók.” p. 282.  
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Dkon-mchog 'jig-med dbang-po grub-mtha' műve Citta-mātra részét ismertettem és 

fordítottom le a tibeti szöveg alapján: A Citta-mātra iskola bemutatása Dkon-mchog ‘jigs-med 

dbang-po-nál című cikkemben238. 

Egy későbbi publikációmban: Uherkovich László: A megismerés tárgyai a "Csak-tudat" 

irányzatban Lcsang-szkja Rol-pa’i rdo-rdzse meghatározásai szerint
239

 A cikk témája: „a II. 

Rol-pa’i rdo-rdzse doxográfiai (grub-mtha’) művének a „Csak-tudat” iskolát bemutató 

fejezetében található, „Az alapról vallott tételek bemutatása” (Gzhi’i rnam-bzhag bstan-pa) 

című alfejezet egyik szakaszának fordítása, mely szakasz a megismerés tárgyait elemzi. 

Lényegében a dolgozatom egyik előtanulmányaként született ez a cikk. 

Csoma fent említett közleményéről esik szó, és ismerteti a Csoma-gyűjtemény 3. 

darabját, a Tshul-khrims rgya-mtsho által összeállított Dris-lan grub-mtha’i rgya-mtshor ’jug-

pa’i gru-gzings című tibeti értekezést, belőle részleges fordítást ad: Uherkovich László: A 

buddhista és nem-buddhista filozófiai iskolákra vonatkozó tézisek az egyik Alexander-

könyvben: A Kőrösi Csoma Sándor hagyatékában fellelhető Dris-lan grub-mtha’i rgya-mtshor 

’jug-pa’i gru-gzings [A különböző filozófiai rendszerek tengerére szálló hajó – kérdések és 

feleletek] című tibeti mű elemzése
240

 

A Csoma gyűjtemény 3. darabjának számító Alexander könyv teljes körű tartalmi 

ismertetésére, exegézisére és teljes fordítására vállalkozik: Uherkovich László: Kőrösi Csoma 

Sándor buddhizmusra vonatkozó kérdései egy tibeti lámához: A Csoma-gyűjtemény 3. 

darabja: A Dris-lan grub-mtha'i rgya-mtshor 'jug-pa'i gru-gzings [A különböző filozófiai 

rendszerek tengerére szálló hajó - kérdések és feleletek] című tibeti mű.
241

 

                                                                                                                                                         
 Értékét az is adja ennek a publikációnak, hogy nyelvészeti alapokon is javítja Lopez hivatkozott 

fordításának pontatlanságait, és szanszkrit fogalmi párhuzamokat, és eltéréseket is előhoz a tibeti 

szakkifejezésekre vonatkozólag. 

238 In: Birtalan Ágnes, Rákos Attila (szerk.) Bolor-un gerel : Kristályfény = Crystal-Splendour: tanulmányok 

Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére I-II. = essays presented in honour of professor 

Kara György's 70th birthday, 1-2. kötet. Budapest: ELTE BTK, 2005. pp. 377-390. 

239 Ez a konferenciaelőadás később megjelent nyomtatásban is Kovásznán: Konferencia helye, ideje: Covasna, 

Románia, 2014.04.10 - 2014.04.12. Sepsiszentgyörgy: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, 

2015. 41 p. (Kőrösi Csoma Sándor és az Igazság Keresése) 
240

 Uherkovich László: A buddhista és nem-buddhista filozófiai iskolákra vonatkozó tézisek az egyik Alexander-

könyvben: A Kőrösi Csoma Sándor hagyatékában fellelhető Dris-lan grub-mtha’i rgya-mtshor ’jug-pa’i gru-

gzings [A különböző filozófiai rendszerek tengerére szálló hajó – kérdések és feleletek] című tibeti mű 

elemzése In: Szilágyi Zsolt (szerk.) Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből: Szerb János-

emlékkötet. 199 p. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2011. pp. 15-38 

241 Uherkovich László: Kőrösi Csoma Sándor buddhizmusra vonatkozó kérdései egy tibeti lámához: A Csoma-

gyűjtemény 3. darabja: A Dris-lan grub-mtha'i rgya-mtshor 'jug-pa'i gru-gzings [A különböző filozófiai 

rendszerek tengerére szálló hajó - kérdések és feleletek] című tibeti mű. In: Gazda J, Peti B, Szabó E (szerk.): 

Kőrösi Csoma Sándor és a népek önazonossága. Sepsiszentgyörgy: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési 

Egyesület, 2011. pp. 15-80. 
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5. A Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas grub-mtha' fejezetének ismertetése és részlegesen 

fordítása 

 

Dolgozatom szempontjából esik közelebbi vizsgálat alá Rol-pa'i rdo-rje Dag-yig mkhas-pa'i 

'byung-gnas szótárának ötödik, grub-mtha' (mon. Taγalal-un ayimaγ, Siddhānta) fejezete, a 

Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas zhes-bya-ba-las grub-mtha'i skor bzhugs-so/ (fol. 1a-11b) 
242

. 

Magáról ez egész műről és jelentőségéről a korábbiakban részletesen szóltam. Ez a fejezet, 

pontosabban „témakör” igyekszik átfogni az akkoriban ismert nem-buddhista és buddhista 

bölcseleti irányzatok szinte teljes szókincsét, és hasznos eszközként szolgált az ezzel 

kapcsolatos szókincs állandósító lefektetésében, majd később mongol nyelvre valós 

átültetésében. Már első rátekintésre látszódik, hogy nem egyszerűen egy szószedetről, vagy 

szótárról van szó, mint pl. a Mahavyutpatti esetében, hanem az egyes szakterminusokat 

igyekszik egy magyarázatos környezetbe helyezni, az egyszerű fogalmi felsorolásokon túl, 

meégreteni az egyes témakörök összefüggéseit. Mondhatni azt is, hogy a Dag-yig mkhas-pa'i 

'byung-gnas egyéb fejezetei is különálló értekezések. Az itt vizsgált fejezet rögtön a kezdetén 

törekszik megmagyarázni a grub-mtha' (siddhānta) fogalom használatának miértjét: 

„Általában véve a grub-mtha’ az alap, ösvény és eredmény hármassága vagy e három: a 

nézet, meditáció és cselekvés (életmód) hármassága bemutatása szempontjából az 

érveléssel elemezve a saját értelmünk előtt itt bizonyosság lesz.”- [erre] gondolva végső 

bizonyosság egy tényezőjére mondják, és az azt tanító jelentést kifejező szóra van a „grub-

mtha’ „kifejezés.” (fol. 1a) 

Ez volt tehát a grub-mtha' kifejezés meghatározása. A Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas ezután 

rátér az irányzatok, bölcseleti iskolák (grub-mtha') osztályozására: 

„Az irányzatok tanítása szempontjából, ha osztályozzuk, akkor a kettő van: a kívülálló 

(phji-rol-pa) és belső irányzatok (nang-pa’i grub-mtha’) tanításából az elsőre 

használatos más elnevezések: kívülálló, eretnek (mu-stegs-pa), nem ehhez a tanhoz 

                                                 
242 Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas zhes-bya-ba-las grub-mtha'i skor bzhugs-so/ „A Bölcsesség forrása 

nevezetű szótárból a Tantételek bemutatása témakör”. Rol-pa'i rdo-rje gsung-'bum-ja Ja kötetében található,  

a grub-mtha' fejezet számozása:  Ja: grub-mtha' gcig - bcu-gcig, azaz 11 folió terjedelmű szakasz, összesen 

11x2 (a és b fólió), és ehhez adódik a címoldal foliója.    Lcang-skya összes műveinek pekingi kiadásában: 

(4) Grub-pa’i mtha’ rnam-par bzhad-pa’i thub-bstan lhun-po’i mdzes-brgyan zhes-bya-ba bzhugs-

so//Lcang ska rol pa’i rje ye shes bstan pa’i sgron me’i gsung ‘bum (Collected works of lCang skya 

Rol pa’i rdo rje Ye shes bstan pa’i sgron me). Vol. VII (Ja) [Reproduced from a Peking edition preserved 

at the library of the Office of His Holiness the Dalai Lama] Dharamshala 2003. pp  465-86. A szöveg másik, 

és önálló facsimile kiadása a pekingi kiadás alapján: Dag yig mkhas pa’i ’byuo gnas. The monumetal 

Buddhist terminological lexicon under the inspiration of Lcao-skya Rol-pa’i rdo-rje (Ye-shes-bstan-pa’i-

sgron-me). Repr. and ed. by C. R. Lama (’Khor-gdoo Gter-sprul ’Chi-med-rig-’dzin). Leh, 1975 (Smanrtsis 

Sherig Spendzod, Vol. 59, Published S. W. Tashigangpa), ez a kiadvány tartalomjegyzéket is közöl. A grub-

mtha’ fejezet: pp 239-260 az oldalszámozása a fóliókon. 
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tartozó (chos ’di-pa ma yin-pa) [kifejezések] azonos jelentésűek.” (fol. 1a) 

A grub-mtha' szövegek tipológiájáról korábban részletesebben szóltam, ennek előtte 

megjegyezhető, hogy a tibeti műfaj egy szoros hierarchiát követ abban az esetben is, mikor 

nem pusztán a buddhista és nem buddhista rendszerek elválasztásáról és azonosításáról beszél.  

A hierarchia, és ezekkel az irányzatokkal való foglakozás egy „összehasonlítás” és 

„inspiráció” értelmében volt fontos a grub-mtha’ szerzők, mint szerzőnk szempontjából, 

mindez a „buddhista üdvtörténet” szempontjából vallási értelemben szólva nyer értelmet. A 

valóság (paramartha-satya, don-dam-pa’i bden-pa), és az elérendő cél (nirvána) érdekében 

ezek a szövegek egyfajta fokozatiságot állítanak fel, természetesen az olyan szerzők, mint 

Rol-pa’i rdo-rje a saját iskolája, a Prasaogika-Madhyamaka bölcseletet tartja a 

legüdvösebbnek, és ez nem is kérdőjelezhető meg, hiszen a Dge-lugs-pa rendszerbenszerplő 

grub-mtha’ művek beletagozódtak az oktatási rendszerbe, és így egyfajta standard  

A kívülálló irányzatokat Rol-pa'i rdo-rje a szokásos buddhista szempontból a két véglet 

(mtha'-gnyis) csoportjaiba osztályozza. Véglet abból a szempontból, hogy a buddhista 

középutat két szempontból hiányoló nihilizmus vagy megszűnés végletet (chad-mtha') vallják-

e, vagy az állandóság, öröklét végletet (rtag-mtha'). Röviden összefoglalva, akik tagadják 

bármiféle princípium halál utáni átvándorlását, de ennek előtte az azt generáló tett és 

eredménye (karma-vipaka, las dang ’bras-bu) relációját, és közvetve a teljes-tökéletes 

megszabadulást, nos az az irányzat tartozik a megszűnés végletet (chad-mtha') tételező 

csoportba. Azok a bölcseleti irányzatok, melyek felvetik valamely állandó princípium létét az 

emberi lényben (atman, purusa, vagy egy állandó abszolút istenséget, mint példának okán 

Brahmát, Visnút, Sívát), nos azok az irányzatok ugyanúgy végletesek és az állandóság 

végletet (rtag-mtha') tételezők közé sorolandók. Mindkettő végletet valló irányzatok azért 

számítanak eretneknek buddhista szempontból, mert nem vetik fel a függő keletkezés 

(pratitya-samutpada, rten-cing 'brel) középútját.  

Általános ezekben a szövegekben a leggyengébbnek, „legeretnekebbnek” tartott 

rendszerekkel, pontosabban egyetlen ilyen rendszerrel, az indiai Lokayatika (Carvaka) 

rendszerrel kezdeni, mely még nyomokban sem tartalmaz semmi érdekeset egy buddhista 

megvalósító részére, inkább alacsonyrendűségének negatív példája a fontos számukra, és 

szélsőséges nihlizmusa, a karma és eredményének szigorú tagadása.  

Magában a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas grub-mtha' témakörében nem találhatunk arra 

vonatkozólag utalást, hogy mi okból kell tanulmányozni a különféle bölcseleteket, bölcseleti 

rendszereket (grub-mtha'). Ennek a tanulmányozásnak pragmatikus szempontjait is 

figyelembe veszik – ne felejtsük el, hogy az összes tibeti buddhista szöveg egyetlen gyakorlati 

célból íródott, s a különféle műfajok, műfajokban írt értekezések bölcselete, a tibeti 

tudományok, mintegy a „teológia szolgálóleányai”, azaz a legfőbb buddhista célt, a 
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felébredést (bodhi), a felébredés céljának elérését, a buddha-állapot (sangs-rgyas-pa) 

megvalósítását segítik. Rol-pa'i rdro-je tanítványa, Thu'u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi nyi-ma 

Shel-gyi me-long-jában a más iskolák (phyi-rol-pa), tanulmányozásának a szükségességéről 

írva megjegyzi: 

„[Következik az eretnek nézetek elmagyarázása szükségességének (céljána) taglalása]. 

 A harmadik rész: ezek a más (idegen) csoportok állandóság és megszűnés tanok 

tételezésmódját, és azokat tagadó érveléseket, melyek a Mahāyāna alapszövegekbe sok 

helyütt megjelennek, helyesen ha megismerjük, akkor a saját rendszerünk
243 

tanítása és 

tanítója (= Buddha) hibátlanul helyes
244

 ösvényén vezető hit [bennünk] 

visszafordíthatatlanul létre fog jönni, ezzel a Viśera-stava így tanítja: 

   A más eretnekek értekezéseire 

  ahogyan egyre többet gondolok 

  úgy akként Oltalmazó, te benned 

  az én hitem benned nő. 

Másrészt az ok nélküli szenvedés, az eltérő okból létrejövés fogalmának és a nem ösvény 

ösvényként való megragadása (fogalma), a nem megszabadulást megszabadulásként 

akként megragadás  stb. kifordult elképzelését megszüntetni, és a többi
245

 

újraszületésben a Lokāyatikamara és többi irányzat rossz értekezéseit tanulmányozása 

folytán megszerzett benyomások magjait elpusztítani, a jövőbeli újraszületésekben a 

kifordult nézetek végleteitől elfordulni, és a tökéletes nézeteket gyorsan a 

tudatfolytonosságba megteremtett hajlamokat megalapozni.
246

  És emellett
247

  a Tibetben 

elterjedt eme sokféle irányzat közül, némelyik nézetének állításmódja, az eretnek 

rendszerekhez hasonlónak is látszik, ezáltal azok közötti különbséget jól megismerve, a 

saját rendszerünk nézete, mely nem képes félrevezetni, és [a helyes nézetek] biztosan 

szilárd megteremtése stb. miatt nagyon szükséges. „Ezek az eretnekekkel való 

vitatkozáskor, pusztán az ellentétes nézetek [megismerése miatt van], de gyakorlásuknak 

nincsen hasznossága.”
248

 – ezt nem gondolva, a megszabadulásra vágyók a Mahāyāna 

alapszövegei és Tsong-kha-pa, valamint szellemi fiai helyes magyarázatait hallgassák, 

róla gondolkodjanak és vegyék komolyan, mert ennek szükségszerű tudása nagyon 

fontos dolog.”
249

 

                                                 
243  vagyis a buddhista rendszerek; a gzhan-sde (más-csoportok) a phyi-rol-pá-val és a mu-stegs-szel 

kifejezéessel szinoním 

244  itt a rigs-pa nem a logikai érvelés értelmében, hanem a helyes, tökéletes értelmében használatos 

245  azaz az előző születésekben 

246  vagy: megerősíteni 

247  der ma zad, szószerint abban [ebben] ki nem merülve = továbbá, ezen kívül 

248  vagy: Gyakorlásuk nem fontos dolog; gyakorlásuknak, nincsen fontossága, jelentőssége stb. 

249  vagy: nagyon lényeges dolog 
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Rol-pa'i rdo-rje szövege a bevezető részben nem pusztán filozófiai értelemben sorolja fel a 

különféle irányzatok, iskolák elnevezését, hanem a nézetek (lta-ba) szempontjából 110 

különféle nézetet sorol fel, kezdve a buddhista nézettel (sangs-rgyas-pa), folytatva különféle 

indiai rendszerekkel.
250

 És 96 furcsa nézetre is hivatkozik, pl. a Tarkajvala2 5 1  indiai forrás 

alapján, valamint a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas Abhidharma és Madhyamaka fejezetében 

magyarázandó.
252

  

Most nézzük meg, milyen szakaszok találhatóak a Dag-yig grub-mtha’ fejezetében. A 

szövegnek más osztályozási szempontja, mint korábban említettem az egyes irányzatoknak az 

ún. „két véglet” (mtha'-gnyis) szerinti osztályozását követi, vagyis abból a szempontból, hogy 

van-e egy maradandó elem, princípium, átman (önvaló, átman, tib. bdag), purusa (lélek, tib. 

skyes-bu), megkülönböztetik a „állandóság véglet” nézetét (rtag-smra) és a „megszűnés 

végletet” (chad-smra), természetesen mindezt pusztán a kívülálló, azaz nem-buddhista 

tantételeket tételezők esetén (phyi-rol-pa'i grub-mtha') áll fenn.
253

  

Az kívülálló (phyi-rol-pa) nem-buddhista irányzatok közül egyetlen megszűnés tant (chad-

smra) azonosít ismertet, a Lokayatika vagy Carvaka
254

 un-ortodox indai bölcseleti rendszert, 

mely nihilizmusáról, hedonizmusáról és a karma és eredménye tagadásáról a legismertebb 

(fol. 3a4-3b2). 

A buddhista szempontból állandóság végletét (rtag-mtha') tételező 11-féle állandóság-tanítást 

azonosíthatunk Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas grub-mtha' témakörében, úgymint: 

(1) Samkhya (Grangs-can-pa, Kategória számlálók) rendszert (fol. 3b2-4b3)  

(2) Brahmavadinok (Tshangs-pa, Brahma isten követői) (fol. 4b3-4b5)  

(3) Vaiyakaranikák (Brda-sprod-pa, Nyelvtaniak) (fol. 4b5-5a2)  

(4) Vedanta követői (Rig-byed mtha', a Vedák vége, Vedanta bölcselet követői) (fol. 5a2-5a3)  

(5) Guhyavadinok (Gsang-ba-pa, Tisztaságra törekvők) (fol. 5a3-5a4)  

(6) Virnu (Vasinavák, Khyab-'jug, Virnut fő istennek tartók, Visnú követői) (fol. 5a4-5b3)  

 (7) Mimamsa rendszer (Rgyal-dpog, vagy Dpyod-pa-ba), a (fol. 5b3-6a1)  

(8) Siva isten követői (Zhi-ba-pa, Saivisták, Siva isten követői) (fol. 6a1-6a5) 

                                                 
250 A 110 nézet (nézet-alap, nézetek közül alapvető) inkább vallási alapon álló felsorolása az egyes iskolák 

neveinek. Sajnos ezek nem mindegyikét sikerült beazonosítanom, emiatt a későbbi fordítási kísérletem a 

Dga-yig grub-mtha' fejezetéből nem lehet hiánytalan.  
251

 Teljes címén: Maadhyamakahṛdayavṛttitarkajvālā, Bhavya, azaz Bhavaviveka műve 

252 Dolgozatom hatóköre nem terjed ki ezek felsorolására, mivel itt leginkább a grub-mtha' fejezetet vizsgálom. 

253 phyi-rol-pa'i grub-mtha'-la dbye-na/chas-smra gcig dang/rtag-smra bcu-gcig-te bsdoms-pas bcu-gnyis-so/ 

„Ha a kívülálló irányzatokat (tantételeket vallókat) osztályozzuk, akkor egy megszünés tanítás és tizenegy 

állandóság tanítást [találunk].” 

254 Lokayata, Carvaka és Bṛhaspatya ugyanazon bölcseleti irányzat különféle elnevezései. Alapvetően az ind 

„materializmus” nézetét fűzik hozzájuk, valamint a tett (karma, las) és eredménye (vipaka, 'bras-bu) 

tagadását, így áttételesen ez előző és következő életek tagadását is. Tagadják valamely teremtő isten létét, 

vagy pontosabban, hogy a világ jelenségeit valaki vagy valami, mint pl. az előző tettek (karma, las) hozták 

létre. Előszeretettel hozzák a tibeti grub-mtha' szövegek őket, mint legnegatívabb példát, az eretnekek (mu-

stegs) a legszélsőségesebbikét. 
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(9) Vaiserika (Bye-brag-pa, Osztályozók, „Különös”, „Partikuláris” nézeteket követők) (fol. 

6a5-fol7a1) 

(10) Nyaya rendszer (Rig-pa-can, az Érvelés szabályait követők) (fol. 7a1-7a2) 

(11) Jainisták (Zad-byed-pa, Gcer-bu, Jina kővetői, Meztelenül járók)
255

 (fol. 7a1-7b5) 

És végül a budddhista rendszerek (nang-pa): 

(1) Vaibhasika (Bye-brag-smra-ba, Osztályozók) (fol. 8a2-9b2) 

(2) Sautrantika (Mdo-sde-pa, Szútra-követők) (fol. 9b2-9b5) 

(3) Citta-matra (Sems-tsam-pa, Csak-tudat) (fol. 9b5-10b3) 

(4) Madhyamaka (Dbu-ma-pa, Középút tana) (fol. 10b3-11b2) 

 

Magának Rol-pa'i rdo-rje itt vizsgált grub-mtha' művében nem jut sorra ezen összes irányzat 

tantételeinek ecsetelése
256

, pusztán a következő szakaszok szerepelnek:  

sa-bcad dang-po / phyi rol-pa’i lugs-kyi grub-mtha’i rnam-bzhag bstan-pa / 

 
Első fejezet / a külső (= nem-buddhista, eretnek) rendszerek filozófiai tanrendszereinek tételes 

bemutatása 

 dang-po / gzhan-sdes
257

 chad-par smra-ba dgag-pa /  

 1. § / más csoportok által [fenntartott] megszűnés tanok258 tagadása 

 gnyis-pa / gzhan-sdes rtag-par smra-ba dgag-pa / 

 2. § / más csoportok által fenntartott állandóság tanok (rtag-smra) tagadása / 

1. grangs-can-pa dgag-pa / 

A Samkhya cáfolása (v. a Samkhya iskola követői tételeinek cáfolata) 

2. tshangs-pa dgag-pa / 

A Brahmat elfogadók cáfolata (v. a Brahmat legfőbb istenként elfogadók tételeinek cáfolata) 

                                                 
255 Rol-pa'i rdo-rje Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas-ában legrészletesebb a Samkhya és a Vaiserika rendszerrel, 

valamint a Jainistákkal foglalkozik. A Samkhya talán közvetlen előfutára, inspirálója lehetett a 

buddhizmusnak, és az indiai darsanák rendszerében a Yoga, mint darsana elméleti alapjaként szolgált. a 

Vaiserika pedig egyfajta „természetbölcselet” a hindu hat darsana (satdarsana) rendszerében, de inkább a 

párja, a Nyaya (Logikai érvelés iskolája) nyert különösebb figyelmet az indo-tibeti buddhista mesterek 

körében. A tibeti buddhista szövegek, a grub-mtha' szövegeket is beleértve, szinte egy esetben sem említik a 

satdarsana, azaz a hat darsana, hat létszemlélet rendszerét, a Védák alapján álló „igazhitű”, ortodox hindu 

bölcseleti rendszert. A hat bölcseleti rendszer nem pusztán elméletieskedő bölcselet, hanem magába foglalja 

egyrészt a metafizikai megvalósítás, vagy megszabadulás (mukti, moksa) elméleti és gyakorlati aspektusait, 

legyenek azok a napi rituálékhoz, áldozat felajánlásokhoz, mágikus befolyások alkalmazásához, jógikus 

gyakorlatokhoz, logikai érveléshez, kontemplatív szemlélődésekhez kötődő gyakorlatok teoretikus alapjai. A 

hat darsanát emiatt három párba szokás említeni: Samkhya-Yoga, Nyaya-Vaiserika, Vedanta-Mimamsa . A 

tibeti szerzők nem említik ezeket az idiai párosításokat, de még a Védák (Rig-byed) ortodoxiáját sem ezen 

bölcseleti irányzatok esetében. A Samkhya rendszer megismeréséhez egy mérvadó tudományos igényű 

munka: Ruzsa Ferenc: A klasszikus szánkhja filzófiája. Budapest: Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1994. A 

munka a szerző 1994-ben beadott kandidátusi disszertációjának átdolgozása, és a Samkhya rendszer 

Samkhya-karika című alapművét dolgozza fel, interpretálja.  

256 A fentebb említett 11 állandóság tant vallók és egyetlen megszűnést valló irányzat 

257  = nem buddhisták 

258  = nihilizmus, akik nem vallanak semmilyen maradandó princípiumot az emberben; a halál után, a test 

feloszlásakor a tudat vagy szellem is eltűnik; nem vallják a karma törvényét, általában hedonista vallások. A 

buddhisták ide a hindu Lókájátika = Csárvaka nem-ortodox iskolát sorolják, mely gyakorlatilag materialista. 
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3. khyab-’jug-pa dang dpyod-pa-ba dgag-pa / 

A Virnu követők [tételeinek] cáfolata 

4. dbyang-phyug-pa
259

 dang bye-brag-pa
260 

rig-pa-can
261

 gsum dgag-pa 

A Sivát (= Isvara istent) követők, és a Vaiserikák, [valamint] Nyaya rendszert követők tantételeinek 

cáfolata 

5. gcer-bu-ba dgag-pa / 

A „Meztelenek” = Digambarák
262

 tantételeinek cáfolata 

Rol-pa'i rdo-rje tehát nem foglalkozik az itt vizsgált doxográfiai művében azon összes 

bölcseleti-vallási irányzatokkal, melyeket a gsung-'bum-jában közvetlenül ezen munkája után 

beszúrt Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas szótárában említ meg részletesebben. Ez két okból is 

lehetséges, egyrészt nem találta fontosnak olyan indiai rendszerek ismertetését, melyek még 

nyomokban sem, azaz még a szanszkrit nyelvből fordított tibeti buddhista irodalomban sem 

szerepelnek, másrészt semmiféle tényleges súllyal nem bírtak a rendje, a Dge-lugs-pa 

dogmatikájának a vele ellentétes tantételek cáfolása szempontjából.
263

 Rol-pa'i rdo-rje 

közvetlen és egyik fő tanítványa, a II. 'Jam-dbyang bzhad-pa kutuktu Dkon-mchog 'jigs-med  

dbang-po (1728-1791) talán észlelhette a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas-ban felsorolt, de 

mestere grub-mtha' művében nem-elemzett ind bölcseleti irányzatok nem-elemzésének a 

hiányosságát, és talán pótlólag saját grub-mtha' művébe, a Grub–pa'i mtha'i rnam-par bzhag-

                                                 
259  Dbang-phjug Síva, Isvara isten 

260  Vaiserika 

261  Nyaya darsana  

262  Digambara = ”levegő ruhások,” azaz meztelenül járók; a grub-mtha’ szövegekben általánosan a Jainizmus 

(Dzsainizmus) követőire használatos fogalom; noha ők a Dzsainizmusnak csak az egyik alirányzatát 

kélpviselték. A Dzsainizmus másik alirányzata a „fehér ruhások” (Svetambara). Jellemzője a grub-mtha' 

szövegeknek a „leegyszerűsítés”, egyfajta puritánság az iskolák és tantételeik ismertetésénél. Ez a 

felületesnek tűnő vizsgálódás betudható annak is, hogy némely bölcseletet maguk az indiai szanszkrit nyelvű 

buddhista források sem említenek, így nem kerülhettek át a tibeti buddhista irodalomba, másrészt soha nem 

voltak jelen Tibetben, vagy a tibeti buddhizmust követő területeken. 

263 Érdekes felvetés, hogy miért foglalkoznak olyan doxográfiai tételekkel ezek a típusú művek, mint példának 

okául a Samkhya vagy a Vaiserika rendszer, melyek Tibetben nemhogy nem vetődtek fel a történelem 

folyamán egyáltalán, hiszen nem voltak képviselőik egyáltalán ebben a környezetben. A válasz egyszerű: 

számos szanszkrit nyelvből és indiai vallási környezetből hozott tibetire fordított szöveget vettek be a tibeti 

buddhista kánonba jóval a Dge-lugs-pa rend regnálása előtt, s melyeket az itt regnáló korábbi vezető rendek 

autentikusnak fogadtak el, és építettek be képzési programjukba, és ezek megértéséhez feltétlenül szükség 

volt „szókincs-teremtő” szövegekre az egyszerű fordításokhoz használatos szótárakon, mint pl. a 

Mahavyutpattin túl. Az itt vizsgált grub-mtha' műfaj ebből a szempontból nem csupán az indiai buddhista és 

nem-buddhista iskolák bölcseleti szókincsét hozta át, hanem magyarázatokat is adott az egyes 

rendszerekhez, mintegy hierarchiába helyezve őket elsőrendűen a buddhista tanítás, majd később (a 17. 

század végétől) a Tibetben uralkodó Prasanghika-Madhyamaka bölcselet szempontjából. Az ok másrészt 

abban is kereshető, hogy egyes szanszkrit buddhista szövegek, melyek Tibetben a fordítások után 

jelentőségre tettek szert, behatóbban foglalkoznak ezekkel a rendszerekkel, mivel keletkezésük idején 

Indiában azok a buddhista bölcselettel szemben állóak voltak és fontos volt a velük való vitában a tantételeik 

ismerete. Ennek egyik ismert példája Dignaga Pramanasamuccaya című munkája önkommentárjának 

Pratyaksapariccheda fejezeti, melyekben részletes elemzését és cáfolatát találhatjuk mind a Samkhya, mind a 

Nyaya , mind a Vaiserika, és végül a Mimamsaka téziseknek. Erről bővebben lásd: Hattori, Maasaki: 

Dignāga, On Perception, being the Pratyaksapariccheda of Dignāga’s Pramānasamuccaya from the 

Sanskrit fragments and the Tibetan versions, translated and annotated by ~, Cambridge, Massachusetts, 

Harvard University Press, 1968. A grub-mtha' művek, mint Rol-pa'i rdo-je monumentális alkotása 

kivonatolja, összegzi és rendszerbe szedi ezeket a szentiratokban szétszórtnak tűnő tanításokat. 
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pa Rin-po-che'i 'phreng-ba [A 'Drágakő füzér' című irányzatok tantételeit bemutató értekezés] 

című munkájában igyekezett ezt a vélt hiányosságot pótlásként próbálta kijavítani. Dkon-chog 

'jig-med dbang-po doxográfiai műve terjedelmében sokkal szerényebb munka, mégis 

jelentőségét a Dge-lugs-pa oktatási rendszerben a szerzetestanoncok által könnyen 

memorizálható voltánál fogva elnyert fontos szerepe adja. Dkon-mchog 'jigs-med dbang-po 

grub-mtha' művének kívülálló (phyi-rol-pa) irányzatokra vonatkozó fejezetei a 

következőek
264

: 

 phyi-rol-pa'i grub-mtha'i dbye sogs bshad-pa/ 

A kívülálló tantételek osztályozása és a többi [velük kapcsolatos tantételek] magyarázata. 

 bye-brag-pa dang rig-pa-can-pa gnyis bshad-pa/ 

 E kettő: a Vaiserika és a Nyaya magyarázata. 

 grangs-can-pa'i lugs bshad-pa/ 

 A Samkhya rendszer magyarázata. 

 dpyod-pa'i lugs bshad-pa/ 

 A Mimamsa rendszer magyarázata 

 gcer-bu-ba'i lugs bshad-pa/ 

 A Digambara (Jainista) rendszer magyarázata. 

 rgyang-'phen-pa'i lugs-bshad-pa/ 

 A Lokayata (Carvaka) rendszer
265

 magyarázata. 

Visszatérve a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas-ra, annak grub-mtha' témakörét úgy 

vizsgálhatjuk azt, mintha az egy önálló doxográfiai értekezés lenne, és ennélfogva a Bstan-

'gyur mongol nyelvre fordításasinak lexikográfia segédeszköze, egy érthető, logikus és 

teljeskörű teoretikus értekezés. 

A következőekben megkísérelem a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas grub-mtha' témakörének 

                                                 
264 Ennek a tartalomjegyzék részletnek a forrása: Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rje: Grub-pa'i mtha' rnam-par bzhag-

pa thub-bstan Lhun-po'i mdzes-rgyan. Drepung Gomang Library, [é. n.] ('Bras-spung sgo-mang dpe-mdzod 

deb-phreng) Vol. 74. (Facs.)  Taipei: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, [é. n.], 

noha ez a kiadás közli Dkon-mchog'jig-med dbang-po grub-mtha' művének teljes szövegét is, sajnos ennek a 

kiadásnak még a címében sincsen benne az ő művére való utalás, ennek ellenére a kiadó és a sorozat 

autenticitása miatt el kell fogadnunk a kiadványban található adatokat a mű beosztására vonatkozólag, ez az 

egész a kötet tartalomjegyzékének C oldalán szerepel. Maga a hivatkozott szövegrész közlése a pp 456-459. 

Guenther, Herbert V.: Buddhist Philosopy. Theory and Practice. Boulder & London: Shambala, 1976 

részeleges lefordította Dkon-mchog 'jigs-med dbang-po grub-mtha' művét, annak Vaibhasika, Sautrantika, 

Citta-matra és Mādhyamaka fejezeteit, de nem ismerteti a nem-buddhista rendszereket, viszont ezt megteszi 

egy teljes angol nyelvre való fordításban, magyarázatokkal ellátva: Sopa, Geshe Lhundup and Hopkins, 

Jeffrey: Practice and Theory of Tibetan Buddhism. London: Rider and Company, 1976. pp 56-64. Illetve 

ennek későbbi, kissé átdolgozott bővített kiadása: Sopa, Geshe Lhundup – Hopkins, Jeffrey: Cutting 

throught Appearance. The Practice and Theory of Tibetetan Buddhism. New-York: Snow Lion Publications, 

1989 pp 155-170. 

265 Rgyang-'phen = 'Jig-rten rgyang-'phen – a Lokayata Iskola, a két véglet (mtha'-gnyis) közül az egyetlen 

megszűnés (chad-mtha', vagy chad-smra) nézetét vagy végletét valló irányzat, melyet a buddhista szövegek 

megemlítenek. A szakirodalom rövid áttekintése után sem találtam olyan ind szemléletet, mely a megszűnés, 

azaz a halál pillanatában való teljes megszűnés elméletét valló más iskolát, bölcseleti rendszert jelent, s az 

erősen „egyszerűsítő” tibeti felfogásban is csupán ezt az egyetlen ilyen rendszert találhatjuk meg.  
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részleges fordítását. Rol-pa'i rdro-rje Dag-yig beli osztályozása 1 megszűnés (nihilizmus) 

végletet (chad-mtha') fenntartó indiai bölcseletet tart számon, valamint 11 állandóság végletet 

(rtag-mtha') valló irányzatot.
266

 Az, hogy nem teljes a fordítás, annak tudható be, hogy nem 

sikerült azonosítanom eddig néhány kifejezést, szempontot az eredeti szövegforrásban 

leginkább a grub-mtha' témakör bevezető részében, mikor Rol-pa'i rdo-rje 110 nézetet sorol 

fel a bevezető részben. Úgy vélem, hogy ezek inkább vallási nézetek, nyugati szóhasználattal 

vallási „felekezetek”. 

 

5.1. A nem-buddhista irányzatok 

A kívülálló nézetek közül Rol-pa'i rdo-rje először a nézetek „legalján” álló karma és 

eredménye, azaz az előző és következő életeket tagadó, „istentelen” (lha-med) vallást, az 

indiai Lokāyata rendszert tárgyalja. Minden rendszer esetén az eltérő neveiket is felsorolja, 

alapítóik és mestereik nevét hozza elő, és alirányzataikat. A Lokayata rendszerről így 

értekezik: 

4.1.1. A  Lokayata rendszer 

„[Ezek közül az első] a megszűnés tanítás esetén: a mesterük Lha-yi bla-ma vagy Phur-bu-pa, 

’Jig-rten-mig risi, ’Jug-stobs risi, Lva-ba-can, Rta-mcshog. 

[Az irányzat] névváltozatai: Chu-rol-mdzes-pa-ba, Chad-smra-ba, Med-smra-ba, Lha-yi bla-

ma-pa, Phur-bu-pa, Rgyad-pan-pa, Ngo-bo-nyid smra-ba, Rang-bzhin smra-ba. 

Ha [ezt az irányzatot alirányzatokra] felosztjuk, akkor kettő van: a Logikát követők és a 

Koncentrációt követők. 

Ha terminológiailag osztályozzuk, akkor három van: a Megszűnés nézetben kifejeződő, 

a Titkos beszédben kifejeződő és a Fogalmiságban kifejeződő. Ez [az irányzat] a korábbi és 

későbbi születések a mindentudás, valamint az ok és eredmény stb.-t nem létét állítja.”(fol. 3a-

b) 

                                                 
266 Dolgozatomban a „bölcseleti irányzat”, „irányzat”, „tantétel-rendszer” fogalmakat amiatt használom, mert 

kidolgozott tantétel rendszerrel bíró iskolákat vizsgálok, melyek nem egyszerűen vallások, vagy vallási 

szekták, annak ellenére, hogy az összes itt említett bölcseleti irányzatnak voltak és vannak vallásgyakorlási 

aspektusai, azaz szinte mindegyikét, talán a Lokayata rendszert kivéve, tekinthetjük úgy, mint a 

megszabadulás, metafizikai szabadság (mokra, mukti, bodhi, nirvana) valami mérvű leírását, 

megfogalmazását. A tibeti buddhista megközelítés ezt bizonyos szempontból értékeli, kivéve talán az előbb 

említett Lokayata rendszerrel, melyek, ha nem is kártékonynak, de legalábbis 'pirimitívnek' tart, hiszen olyan 

alapelveket (mint a karma és eredménye las dang 'bras-bu tanítása) is tagad, mely univerzálisnak tekinthető a 

megszabadulást keresés útján. A többi rendszer esetében van valamiféle „elnézés”, mégis buddhista 

szempontból azok nem ragadják meg tökéletesen a megszabadulás felé vezető nézeteket, és végletekbe 

(mtha'-gnyis) kerülnek, így a megszabadulásra vezető ösvényük sem lehet tökéletes. A buddhizmus ösvénye 

is hierarchikus értékelés alá esik, tekintve, hogy a Dge-lugs-pa grub-mtha' szerzők saját Madhyamaka, de 

kifejezettebben a Prasaogika-Madhyamaka módszereiket tekintik a legjobbnak a felébredés elérése (bodhi) 

szempontjából. A Lokayata rendszert elnagyoltan hedonistának is mondják, volt mégis valamiféle 

ismeretelmélet (pramana) a tanításaikban, és megtalálták a helyüket az akkori és mostani indiai 

társadalomban, vállalva a világi „politikai szereplő” szerepet, így sok politikai közszereplő került ki követői 

közül. 
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A Dga-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas grub-mtha' témakörében a második buddhista szempontból 

eretnek irányzat a Samkhya rendszer. Itt a szöveg nagyon belemerül ennek az iskolának a 

kategóriai elemzésében, ami nem véletlen, mivel maga a Samkhya neve értelmileg 

visszaadva: „Számlálók”, pontosabban „Kategória számlálók”, akik a létesülés és a tudatiság 

világát pontos kategóriákba osztályozva tárják fel, és ezeknek a kategóriáknak az ismerete 

szükséges az egész rendszer ontológiájának elsajátításához és a megszabadulásra mutató 

tanának a felfogásához. A Samkhyát nyugaton leginkább a dualisztikus filozófiájáról ismerik, 

az „anyag” (prakpti, tib. rtsa-ba, vagy pradhāna, tib. rtsa-ba'i rang-bzhin), és „szellem” (vagy 

lélek, purusa, tib. skyes-bu) kettősségének tételezéséről. Mikor a filozófiai kézikönyvek 

„anyagról” beszélnek a Samkhya bölcseletét ismertetve, akkor leegyszerűsítenek egy sokkal 

ősibb valóságot, egy őstermészetet, a prakpti-t, mely inkább a természet egy potenciális, 

teremtés, manifesztálódás előtti transzcendens állapota. A „dualitás” másik pólusa, a purura 

pedig a szellem természetfeletti állapota jelöli inkább, mint egy egyszerű lelket vagy 

szellemet.  

 Ha röviden akarjuk összegezni ennek a dualitásnak a létrejöttét összesen akkor a 

purura (skyes-bu) nem-aktív jelenlétének, tárgyi világ felé vonzódásának, vágyának a hatására 

a prakpti különféle manifesztációkat bontakoztat ki, és kialakulnak a különféle létkategóriák, 

mint pl. a szubjektivitás szintjén a buddhi (értelem, blo), abból az én-csináló (aham-kāra, 

nga-rgyal), azaz az individualitás, elkülönülés princípiuma és ebből bontakozik ki a 11 indriya 

(dbang-po bcu-gcig), vagyis a cselekvés öt szerve (karmendrīya, las-kyi dban-po lnga), ehhez 

jön még az érzékelés öt szerve (jnānendrīya vagy buddhindrīya, blo'i dbang-po lnga) és egy 

szellemi szerv, a manas (tib. yid-kyi dbang-po) a gondolkodás szerve. Az objektivitás szintjén 

bontakozik ki a purura és a prakpti egymásra hatásából az öt tanmatra (de-tsam lnga), az 

elemek ősképisége, mely fizikalitás feletti alapja lesz a tapasztalati világ elemiségében, az öt 

mahabhuta (tib. 'byung-ba lnga) alkotta tárgyakban való megnyilatkozásnak. Így a purura és 

prakpti egymásra hatásából kibontakozik mind a tapasztaló szubjektívitás rétegzettsége, mind 

a tapasztalt objektivitásé, egyidejűleg. Metaforaszerűen úgy is kifejezik ezt, mint a nyugodt, 

de a prakpti felé vágyat érző purura (skyes-bu) hatására a prakpti „táncosnő” táncba kezd, és 

változatos táncformáival megjelenik a létesülés sokrétű világa.
267

 A 25 tattva közötti 

felsorolásban nem említik meg azt a három minőséget, a rajas, sattva és tamas ez a három 

minőség (guna, tib. yon-tan gsum) az őstermészet (prakpti, pradhāna) sajátja, és mintegy 

színezik, befolyásolják a különféle manifesztációkat: „Az mula-prakpti három gunája 

                                                 
267 A pururát az egész Samkhya metafizikai férfi elvként kezeli, míg a sokrétű manifesztációkat „táncával” 

kibontakoztató prakpti-t, a táncosnőt, női elvként értelmezi. Messzire nyúlna, ha ennek az elvnek a hindu 

tantrizmusra vonatkoztatható shakti-shakta kettősségét vizsgálnám, és még messzebbre, ha a buddhista prajva-

upaya kettősségét elemezném.  
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(minősége): rajas (tevékeny), tamas (sötét) és a sattva (fényesség).”
268

 

A Samkhya rendszer vizsgálatához álljon itt egy részlet a Dag-kyig mkhas-pa'i 'byung-gnas-

ból: 

4.1.2.  A Samkhya rendszer 

[Az eretnek irányzatok közül] a második, [és] a tizenegy állandóság tanítás
269

 közül az 

első a Samkhyá-t követőknek a mestereik: Ser-skya risi
270

, Mchod-’oz risi, Chu-klung 

tanító. [Az irányzat] névváltozatai: Samkyak, az Öntermészetet alapként tanítók, Gtso-

bo-pa, és Kapilyák (Kapila bölcs követői). Némelyek a Kapilyákat és a Samkhya 

követőit két különböző [irányzatnak] mondják. Ha [ezt az irányzatot alirányzatokra] 

osztályozzák, akkor úgy magyarázzák, hogy létezik: az Isten nélküli (lha-med), Istenes 

(lha-bcas) stb. [alirányzat]. Ez az irányzat minden megismerendőt az anyag és a 

megismerő kettősségébe [osztva] állít. Az Önvalót (bdag) így állítják: a tudatos lényeg, 

nem-született jellemvonású, állandó, az „ízlelő (evő)”, mindent átható, minőségtelen, 

nem-cselekvő és egyedüli, és a végtelen jellemvonással rendelkező
271

. 

Az Én (bdag) névváltozatait így mondják: átélő, tudatos megismerő, purura (skyes-bu), 

mélységes, akaratos. 

A huszonöt megismerendő
272

: a gyökértermészet (mula-prakpti, rtsa-ba'i rang-bzhin), a 

nagy (mahat, chen-po), az én-csináló (aham-kara, nga-rgyal), a tizenegy indriya 

(képesség, dbang-po bcu-gcig), az öt tanmatra (lényegi elem, de-tsam lnga), az öt nagy 

elem (mahabhuta, 'byung-ba lnga), a purura (skyes-bu) együtt huszonöt.  

Az öntermészet, a létezés-mód, és az őstermészet (pradhana, gtso-bo) és a végső 

valóságok (dom-dam bden-pa-rnams): [ugyanazon] névváltozatok. A nagy (mahat, 

chen-po) az értelem (blo, buddhi). Az három én-csináló (aham-kara, nga-rgyal): a rajas-

szal (rnam-par 'gyur-ba-can) telt, a sattvikus (snying-stobs-can), és a tamasztikus (mun-

pa-can)   

Tizenegy szerv van: a cselekvés öt szerve (karamendriya, las-kyi dbang-po lnga): a 

                                                 
268 /rtsa-ba’i rang-bzhin-gyi yon-tan gsum ni/rdgul/mun-pa /snying-stobs-so/ / 
269  vagy örökkévalóság tan, örökkévalóság nézet; a nézetekre és tanításokra használatos kifejezések: lta-ba - 

nézet, smra-ba – tan, tanítás, mtha’ - véglet 

270 Sárgás-szürke hajú mester, más néven Kapila volt a Samkhya rendszer legendás alapítója. 

271 A Samkhya rendszer a pururát Önvalónak, Átman-nak tekinti.  

272  vagy: a megismerés huszonöt tárgya  
 grangs kategóriák (a 25 tattva): (1) gtso-bo   pradhāna = prakpti őstermészet (2)    mahat = buddhi  a 

nagy = az értelem (3) nga-rgyal  ahamkāra (ego)  én-tudat, „én-csináló” (individualizáló princípium) (4-

8) de-tsam lnga   az öt tanmātra: lényegi elem (9-13) ’byung-ba lnga   az öt mahābhuta : elem (14-24) 

dbang-po bcu-gcig   a 11 indrīya – a 11 szerv:  (a) az érzékelés 5 szerve — jnānendrīya (blo'i dbang-po 

lnga) vagy buddhindrīya, a szem (látás), a fül (hallás), az orr (szaglás), a nyelv (ízlelés), a bőr (tapintás) 

szerve.és (b) a cselekvés 5 szerve— karmendrīya (las-kyi dbang-po lnga) - a beszéd, a kéz, a láb (járás), 

az ürítés, a nemzés szerve és (c) a  manas — gondolkodás  (25) skyes-bu   purura: szellem, lélek 
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beszéd, a kéz, a láb (járás), az ürítés, a nemzés szerve. Öt érzékelő
273

 szerv van: a szem 

(látás), a fül (hallás), az orr (szaglás), a nyelv (ízlelés), a bőr (tapintás) szerve. 

Mindkettő lényege
274

 az értelmi megismerés belső szerve (manas-indriya, yid-kyi dbang-

po). Az öt tanmatra öntermészet
275

 olyanság. Mindkettő: öntermészet és manifesztáció, 

manifesztáció-olyanság, és egyik sem.
276

 Az mula-prakpti három gunája (minősége): 

rajas (tevékeny), tamas (sötét) és a sattva (fényesség).” (fol. 3b-4a) 

Rol-pa'i rdo-rje ezzel a Samkhyā 25 tattváját mondta el, és a továbbiakban az 50 

jellemvonásról, jellemzőről beszél, melyek színezik-jellemzik a létforgatagot és az üdvösség, 

szellemi megvalósítás lépcsőfokainak is számítanak (mtshan-nyid lnga-bcu): 

„Az 50 jellemvonás a következő. Ez a kilenc: a víz, víz-folyam, folyam, eső (vízesés), jó-

átmenet (legs-brgal), jó-szem, fénylő, a nagy látása (che-mthong), a megszabadulás 

öröme (boldogsága), kiváló test/fahéj. [Ehhez adódik] a helyes/jó megszabadulás, 

befejezés/végére érni, boldogság (üdv), tényleges boldogság (üdvérzés), magasrendű 

öröm, gyönyör teli élvezet, állandó öröm/élvezet/üdvérzet, ezek a nyolc 

megvalósítás/megvalósulás. A tizenegy érzékszerv (dbang-po) irányába tizenegy ártó 

képesség (gnod-pa’i nus) kilenc élvezetes kilenc különböző osztálya, a megvalósítás 

nyolc különböző osztálya, ezek a huszonnyolc képesség (shakti, nus-pa).  

Nem-másra mást önhitten ráfogni. A nem-helyesre helyest bizonyítani, a nem-boldogra 

boldogként önhittnek lenni, nem-képességre képesség tudata, a nem-tűrhetőt/türelmet 

tűrhetőnek/türelemnek hinni: az öt kifordultság. Ezek így együtt 50-et tesznek ki.” 

(fol4a-4b) 

A Samkhya rendszer üdvútjára vonatkozólag Rol-pa'i rdo-rje a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-

ban nem ad útmutatást, ezt inkább a grub-mtha' szövegében teszi ezt meg.  

A Dag-yig-mkhas-pa'i dbyung-gnas grub-mtha' témakörének fejezetének harmadik állandóság 

végletet (rtag-mtha') tételező irányzata a Brahma isten követői, akik a fő istennek Brahmat, a 

világ teremtőjét fogadják el, és legfőbb szövegbeli autoritásként a Védákat (Rig-byed) 

tételezik.  

4.1.3.  A Brahmavadinok 

[A tizenegy állandóság tan közül] a második, a Brahmavadinok mesterei: Brahmā, és az 

                                                 
273  vagy: megismerő szerv, blo'i dbang-po 

274  vagy: alapja, irányítója; manas = az értelmi megismerés belső szerve, a buddhiindriyák és a karmendriyák 

irányítója, az észlelések értelmezője, kapuőr. (lásd: Héjjas István: Ókori indiai bölcselet, Budapest: Orient 

Press, 1994. 64. old.) 

275  vagy: lényeg, olyan, mely nem manifesztálódik, puszta potencialitás 

276  „Az öt tanmatra -  A tanmātra összetett szó, amelynek tagjai: tan = »az« és mātra = »csak«. Szó szerinti 

jelentése tehát »csak-az«, de mondhatnák így is »csak-az-ság«. Az öt tanmātra jelenti azon potencialitások 

megteremtődését, amelyek lehetővé teszik, hogy érzetek és érzékszervek létezhessenek. „ Héjjas 63. old. 
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őt követő risik.  

[Az irányzat] névváltozatai: brahminok, Véda követők, és Brahmā követői. [Eme 

irányzat] úgy állítja, hogy minden a világon Brahmā mágikus varázslata; és az ősatya 

négy arcából jött létre a négy Véda, és a testének négy részéből született az emberek 

négy kasztja, és a Védák az önteremtette éterhez hasonlóak, és a Védák alapszövegeiben 

magyarázott égő áldozat,
277

 és ló áldozat tisztító áldozata és a többi a megszabadulás 

útja – így állítják.” (fol. 4b) 

A következő nem buddhista indiai irányzat a Vaiyākaranika, melynek a nevét a tibetiül Brda-

sprod-pa-nak, azaz „Nyelvtant követők”-nek adhatjuk vissza. Itt egy nyelvi kifejezés, vagy 

inkább vallási fogalom áll a középpontba, mely ebben a vllási-bölcseleti képzetben a szent 

OM szótag, és ez Brahmaval, a teremtő istennel azonos; a hang kiejtésével Brahma testet 

öltése, a vele való azonosulás és a világ teremtése megy végbe.  

4.1.4. Vaiyākaranika rendszer 

„A harmadik [rész] a Vaiyākaranika278 bemutatása a korábbiakhoz hasonló, és [ennek 

az irányzatnak]a névváltozatai: Vaiyākaranika, Sgra-bjed-pa, Lung-ston-pa és más. 

Eme [irányzat] azt állítja, hogyminden létező a hangzó
279

 Brahmā, az OM szótagból 

született; és az áldozati háziállat áldozatát,
280

 és az öt tűz általi aszkézist, az ejakuláció 

égő áldozatát
281

 és a többit állítják a megszabadulás útjának”. 
 
(fol. 5a)  

A negyedik rész az állandóság tanok (rtag-mtha') közül a Vedānta (Rig-byed mtha'-pa) 

rendszerrel foglalkozik röviden. A Vedānta szó jelentése a „Védák vége”, a Védákhoz (négy 

Véda, rig-byed bzhi) fűzött kommentárirodalom Upanishad-jainak bölcseletét összegző 

bölcseleti-vallási irányzat, melynek legfőbb tétele az átman (Önvaló, Önmagam) tételezése, és 

a végső átman (paramatman) és az egyéni lélek (jivātman) nem-kettősségének (advaita, 

gnyis-med) felismerése folytán való megvalósítás magasrendűségét vallja. 

4.1.5.  A  Vedānta 

„A negyedik rész: a Vedānta szempontjából a mester az előbbivel azonos, az [irányzat] 

névváltozatai: Vedānta, a Brahminok legkiválóbbjai. Felosztásukban két [alirányzat] 

van: a mindent betöltő Átmant, és a finom Átmant elfogadók. Ösvényük jellemvonása a 

                                                 
277  Homa; égő áldozat, tűz áldozat 

278 „Nyelvtaniak” 
279  vagy: hang alakjában megjelenő… 

280  THU’U-BKVAN-NÁL: phyugs-kyi mchod-sbyin-gyi sbyin-sreg    - áldozati háziállat égő-áldozata 

281  Szó szerint: a férfiúi szubsztancia=sperma nőbe való becsepegtetése, befröccsentésének égő áldozata, mikor 

a női hüvelyt tűzhelynek = égő áldozati helynek tekintik, és a spermát a feláldozottnak 

 nang bud-med-kyi bha-ga'i thab-du  

 a belső: a női nemi szervbe a  

 khams 'dzag-pa'i sbyin sreg-byed-pa-la 'dod-cing /  

 férfiúi szubsztancia becsepegtetésének égő áldozata, 
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korábbihoz nagyrészt hasonló.”(fol. 5a) 

Az ötödik pedig hasonló tételeket vall az előbbikkel, ezért együtt közlöm a Dag-yig mkhas-

pa'i 'byung-gnas ide vonatkozó szakaszát. 

4.1.6.  A Guhyavadinok 

„Az ötödik rész: a Guhyavadinok
282

 esetén a mesterük az előbbivel azonos 

névváltozatai: Rig-byed gsang-ba-pa, Advaita-vada, a Tudatosságot Brahmānak vallók. 

Ők a Bdud-rci thig-pa szövegre támaszkodva, a tudatos megismerő, állandó részek 

nélküli
283 

valóban megalapozott Átmant állítják.” (fol. 5a) 

Rol-pa'i rdo-rjé-nél, mint általában a grub-mtha' szövegekben szereplő iskolák esetében sem, 

és alapvetően az ind, de akár tibeti, mongol, kínai stb. buddhizmusok esetén sem választható 

el élesen a bölcselet és a vallás, tekinthetjük ezeket az irányzatokat úgy is, mint a vallás 

alapján álló bölcseleti rendszerek. A következő irányzat, ami bemutatásra kerül a Visnu isten 

követőinek irányzata, vagy vallása. Ennek a szakasznak legkiemelkedőbb mondatai lehetnek, 

ahol Visnú tíz avatáráját veszi számba a szöveg. A történeti Buddha ezen avatárák között 

foglal helyet az ind szemlélet szerint: 

 

4.1.7. Virnu követői 

„A hatodik, Virnu követői esetében: a mesterük: Nor-lha,
284

 Narayana és más sokféle 

elnevezéssel létező Virnu követők, valamint Bla-ma zla-ba, Gson-nu ma-len elnevezésű 

Virnu követők vannak. Ennek az irányzatnak a névváltozatai: Vaisnavák, Zla-ba-pák, 

Klu’i cho smra-bák Virnu tíz avatárája (khyab-’jug-gi ’jug-pa bcu): Nya (Matsya), Rus-

sbal (Kurma), Phag-rgod (Varaha). Mi-yi seng-nge (Narasimha), Mi’u-thung (Vamana), 

Sing-rta bcu-pa’i bu-ra-ma-na (Parashurama), Ja-mad-agni’i bu-rama-na (Rama) Nag-

pa (Krisna), Sákjamuni Buddha, és Rigs-ldan Karki-rtse (Kalki). Az utóbbira a Ka-pa-

li-val bíró (=Emberi koponyás) nevet is mondják. Ez a körülmények és lények
285

 

teremtője.  

[Tételeik szerint az] állandó, osztatlan Átman állandó idejű,
286

 valóság, elemek 

öntermészete, sattva és a többi minőség (yon-tan) hasonló/azonos dolog ezáltal üres, a 

megteremtendő/megteremtett és megteremtő függő keletkezést és a többit elfogadják, és 

az ösvény [szerintük] az OM szótagon való meditáció és a átköltözés ('pho-ba/halál 

utáni máshova menés) a szél stb. hat jógáján való meditációval Virnu tényleges 

                                                 
282 Vagy Upanisadvādinok, az Upanishadok követői. 
283  Azaz osztatlan 

284  a Gazdagság istene 

285  A tibeti kifejezés: snod-bcud szóösszetétel szó szerint: az edény és a lé (ami benne van). A tudat nélküli 

körülmények (hegyek, erdők, fák, füvek, kövek stb.) és a tudattal, vagy lélekkel rendelkező érző lényeket 

(emberek, állatok stb.) jelenti.  

286 rtag-pa (?) 
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megvalósítását adja” - így állítják, és úgy állítják, hogy ez [az állapot] szintén a 

létforgatag végére éréssel bír.”(fol. 5a-5b) 

 

4.1.8.  A  Mimamsa 

„A hetedik, a Rgyal-dpog követők esetén a mester Virnu risi, és Rgyal-dpogs risi és a többi. Az 

[iskola] elnevezéseinek felsorolása (aspektusai): Mimamsa, Rgyal-dpog (Összemérő/-vető 

győzedelmes). Ezek a Védá[ka]t hiteles megismerés[i forrásnak] állítják és a szennyeződést a 

tudat öntermészeteként mondják. (…) A [spirituális] feleséggel való kapcsolódás 

végrehajtandó cselekedet és a többi bizonyos (zhig) végtelen. A hites megismerés (tshad-ma) 

esetén ezt a hatot állítják: a közvetlen tapasztalás, következtetés, analogikus példák/példák 

analógiája, a hangból keletkező/felmerülő, dologi (dngos-po-ba), és nem-dologi (dngos-po 

med-pa) hiteles megismerése.
287

 A Pg-vedát, Yajur-vedár, Sama-vedát, Atharva-vedár együtt 

elfogadják, ezt a négy Védát minden siddhantha (grub-mtha') gyökerének mondják”.  (fol. 5b-

6a) 

A nyolcadik fejezet állandóság véglettel (rtag-mtha') foglalkozó részben a Síva isten követő 

irányzat, a Saivák tantételeinek tömör bemutatásával folytatja.  

4.1.9. Siva isten követői 

„A nyolcadik a Saivák (Siva követői) estén a tanítómester Nagy-Isten (lha-chen-po) Isvara, a 

bölcs Láb-szemes
288

. Az elnevezése felsorolásai (szinonímái): Isvara, a Létezés ura, a Békés és 

a többi. Ha felosztjuk [ezt a vallási irányzatot, akkor vannak a]: Istenes Samkhya követők, a 

Világossá tevők
289

, a Nem-betakart fülűek (Rna-ba ma phub-pa) ez a három [van együtt], így 

mondják. A szentszövegük: Isvara dicső hangja tantra Smre-brtsegs tantra, és a többi tantra.  

Isvara nyolc jó tulajdonsága (guna): finom, kiterjedt (széleskörű), tisztelendő (az imádat 

tárgya), Úrként lévő, uralmat elért, bárhova eljutó,hajlott-görbülettel bíró, önhatalmú állapot. 

Ez által az összes körülmény és a lények Isvara által teremtettek. Az ösvény a korsóhoz 

hasonló (kumbhaka) vitális energia/szél (rlung, prana) meditáció, Siván elmélkedve az OM 

kiejtése, és a rettenetes (erős) Isvarát tisztelni, a férfi mag befröccsentésének (khams-'dzag-

pa)
290 

boldogsága, a szexuális egyesülésből keletkező boldogságokat/gyönyöröket a 

                                                 
287 A Mimamsa iskola tehát hatféle hiteles megismerést tart számon a buddhistákhoz képest, ahol is szerepel, a 

közvetlen tapasztalás és a következtetés (pratyaksa és anumāna). Ez utóbbi kettőn túl a Mimamsa az 

analógikus példák révén valóhiteles megismerésen túl a Védák hallgatásából felmerülő (sgra-las byung-ba) 

hiteles megismerést is elfogadja, tehát a szentszövegek autoritását és hiteles tudást adó voltát. 

288  Aksapada - Rkang-mig 

289  Vyańjani 

290 A szövegben található ez a fogalom már szerepelt a Vaiyākaranikák részben, ahol is a szexuális egyesülés 

során az ejakuláció boldogsága szerepel: khams ’dzag-pa’i sbyin sreg. Ezzel már rátérünk a nő és férfi 

egyesülésének metafizikai síkjára, az Isten és Istennő – Shakta és Shakti egyesüléséből eredő metafizikai 

boldogságra. A dolgozat még távolról sem érinti az irányzatok tantrikus aspektusait, így részletes 

magyarázatokat nem nyújt erre vonatkozólag. 
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megszabadulás ösvényének állítják”. (fol. 6a) 

A kilencedik szakasz az állandóság tanok bemutatásának környezetében a hat darsana közül a 

Vaiserika bölcseleti irányzat tételeinek ismertetése. Az ind környezetben ez az irányzat a 

természetbölcseletéről ismert, valamint ontológiai kategóriáiról. Rol-pa'i rdo-rje a mestere 

nagy alakjait is elénk hozza. 

4.1.10. A  Vaiserika 

„A kilencedik, a Vaiserika szempontjából, a tanítómesterük a bölcs (muni) Ug-pa, 

Gabonaszemet-ételként evő risi. [Ennek az irányzatnak] a névváltozatai: Gabonaszemet-evőt 

követők, Lábát-nézőt követők Vaiserikák, Lung-cam-pá-k. Ez és a Bagoly kabátot öltő, e kettő 

nem azonos. Ezen [iskola] által állított megismerendők hat kategóriája: szubsztancia, gúnák, 

általánosság, partikularitás, összegyűlés.  Hat szubsztancia van, mégpedig: föld, víz, tűz, 

levegő, tér, idő, irány, és az Átman.  24 gúna van, mégpedig: a forma, az íz, az illat, tapintási 

tárgy, a szám[szerűség], teljes méretű[ség], az individualitás, az összegyűlés, a nem-

más[ság], öt értelem, boldogság, szenvedés, vágy, hajlam (bag-chags), fennállás, megszűnés, 

törekvés. (…)   

A karma (mozgás/átalakulás, változás)
291

 öt fajta: felemelkedés, lefelé mozgás, összehúzódás 

(összenyomás), szétterjedés és az általános mozgás. Ezen korábbira kettőn felül kivesz/kihúz 

és a lentebbit elnyomja – így mondják. Az univerzalitás pedig: sokféle megjelenés 

(manifesztáció, gsal-ba) esetén általánossá tevő, a másik általános jelentés részek nélküli. (…) 

A birtoklás, találkozás, összegyűlés ez a három egy jelentésű. Ha osztályozzuk, akkor eltérő 

hely (terület) és nem eltérő összegyűlés, e kettő. 

Az ösvények: kusa-fű/tisztító fürdő, beavatás (abhireka), kevés evés
292

, tiszta vallásos életvitelt 

folytató guru házában tartózkodni.”(fol. 6a-6b) 

A tizedik állandóság véglet (rtag-mtha') tételező irányzat Rol-pa'i rdo-rjé-nél Nyaya 

bemutatása, ez az irányzat a hat darsana rendszerében a Vaiserikával álíttják párban, míg az 

előző egyfajta természetbölcseletet fogalmaz meg, és a neve alapján a „megkülönböztetés”-t, 

azaz a létezést uraló végső alany, Átman (Önvaló) és a nem-végső tényezők, temporális és 

kondicionált létezők egymástól való megkülönböztetését, addig a  Nyaya mindezekhez logikai 

keretet igyekszik adni. A tibeti közlés ebben a műben három-négy mondatnyira szűkül. Rol-

pa'i rdo-rje tanítvány Thu'u-bkvan korábban többször hivatkozott erre az iskolára a She-gyi 

me-long [Kristálytükör] című értekezésében. 

                                                 
291  A Vaiserikában a karma (tib. las) nem a tettet jelenti, hanem a „mozgás” princípiumát.  

 las rnam-pa lnga | (1) 'degs-pa | (2) 'jog-pa | (3) bskum-pa | (4) brkyang-pa | (5) 'gro-ba | (T-162) 

[http://szotar.terjek.hu/cgi-bin/search.cgi] 

292 bsnyung gnas zas nyung ngur bsten pa'i sdom pa'am cho ga zhig [Tshig-mdzod chen-mo elektronikus 

kiadása] 

http://szotar.terjek.hu/cgi-bin/search.cgi
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4.1.11. A   Nyaya 

„A tizedik, a Nyaya estén: a mesterük a Lábát-néző (Láb-szemes), és a tudat általi tárgy-

megragadás (tapasztalás) módja, és az és az ösvény puszta néhány bemutatását nem 

tartalmazva nagyrészt a korábbiakhoz hasonló, ennélfogva az elnevezések járulékos 

aspektusai ritkák.”
293

 (fol. 7a) 

A 11. és utolsó állandóság tant valló irányzat a Dag-yig-mkhas-pa'i 'byung-ba szövegében a 

Digambarák, azaz a Jainisták bölcselete,
294

 pontosabban a Jainisták egy aliskolájának a 

bölcselete. Ezt a szakasz szokatlanul hosszú az egész grub-mtha' témakörön belül. Ennek oka 

talán arra vezethető vissza, hogy a korai indiai buddhistáknak a Digambara, Jaina irányzat volt 

a legfőbb ellenfele. Mahavira, a Jaina irányzat alapítója a Buddha kortársa volt, és számos vita 

folyt a buddhisták és Jaina követők között a korabeli történeti korszakban. 

4.1.12. A Digambarák 

A tizenegyedik a Zad-byed-pa
295

 esetén, a mesterük Rgyal-pa dam-pa, a Khyu-mchog 

ldong család és a többi 25. Az elnevezések felsorolása/aspketusai: Zad-byed-pa 

(Megszűntető), Tiszteletre érdemes (Mchod-'os) követői, Meztelenek (Gcer-bu), 

Mindenhova barangolók (Kun-du rgyu), Égtáj-(phogs)-ruhájúak, Ég-ruhájúak, [Tiszta] 

Életvitelűek/[Igazán] Élők, Óvatosak (Szégyenlősek),
 
Porosak.  

Ha osztályozzuk, akkor vannak: a Lámpással bírok csoportja, kilencként állított, és 

hatként állított, ez a kettő; A szentszövegük: „Bőség földje (India) csillaga” értekezés és 

a többi. A kilenc szójelentés fűződik hozzájuk: tisztátalan (zag) beszéd, 

összegzés(fogadalom), öreg, bilincs (béklyó), rossz (bűnös) cselekedetek, érdemek, 

megszabadulás. Vagy életttel bíró, éléttel nem bíró, szennyezett/szennyeződés, 

fogadalom, elhagyás (feladás), csomó (bog), megszabadulás, menés/eljutás (vhova) és 

jövés, együtt kilenc. A hat szubsztancia:élet (erő), személyiség, idő, tér (éter), érdem és 

bűn. Az életerővel bíró hat csoport: föld, víz, fa, tűz, szél, rovar (féreg), kő, méh és az 

emberek. Az ösvények esetén az életvitel/cselekedet fogadalma, a beszéd fogadalma, a 

hajlam-kicsapongás fogadalma, az érdemek elpazarlása nem elhárításának fogadalma, 

a megközelítő megszentelés (beszentelés) fogadalma, a nem-ártás esküje (brtul-

zhugs/fogadalma), az valóságnak megfelelő (igaz) beszéd esküje, a puszta adott 

elvételének esküje, a tiszta (erkölcsös) életvitel esküje, a tökéletes adás (adományozás) 

                                                 
293 A Nyaya rendszer a hiteles megismerés – pramana – forrásának négy dolgot fogad el: (1) pratyakra – 

(mngon-sum) – közvetlen tapasztalás (2) következtetés – anumann (rjes-dpog) (3)  upamana (dpe-nyer ’jal)  – 

összehasonlítás, analógiára épülő következtetés (4) sabda  - (sgra-las 'byung-ba), ez utóbbi a Védák hangjaira, 

mint hiteles forrására vonatkozik. A Nyaya rendszer legfontosabb írott forrása a Nyaya -sutra, Gótama, akit 

Akrapadának is hívtak (tib. rkang-mig-pa)  
294 A tibeti grub-mtha' művek, és itt 

295  Mahavyutpatti: Krapana  
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esküje, ez az öt és a többi. A megszabadulás a hármas-világon a szféra esernyőjének 

aspektusa, a színek és a fehér utpal(a) lótuszhoz hasonlóan fehér, élet(erő) létezése, 

ezáltal dologi létező (dngos-po), a létforgatagból felszabadul, ezáltal nem dologi létező. 

„Világot összegyűjtő” elnevezéssel is állítják. Ekként volt a küldő eretnek irányzatok 

elnevezései felsorolása összegzése (tömör vázlata),viszont attól tartva, hogy a részletes 

leírás túl hosszúra nyúlna, nem írom le részletesen. (fol. 7a-7b) 

5.2. A buddhista irányzatok 

A Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas grub-mtha témakörének második fő fejezete a buddhista 

követőkről szól. Számos grub-mtha' szöveg osztályozása ismert a buddhizmuson belüli 

irányzatok felosztásáról, ezek a lényegi pontokban nem térnek el egymástól. A Hinayana 

irányzatok estén nem találunk nagy eltéréseket, és osztályozási különbségeket. 

A Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas is kimagasló ebből a szempontból, hiszen ahogyan 

korábban kifejtettem, nem egy egyszerű szószedet, hanem inkább egy lexikográfiai értekezés, 

melyet később mongol nyelvű párhuzamokkal, fordítással láttak el, alkalmassá téve a mongol 

buddhista szókincset a tibeti kanonikus irodalom átültetésére.
296

 A buddhista iskolák 

rendszerezése a legtöbb esetben kaotikusnak tűnhet, a Hinayana iskolákat a korabeli indai 

területi elhelyezkedés és mestereik alapján veszik számban ezek a szövegek.  

„Annak a mélységes függő keletkezés (rten-’brel) öt arcú [oroszlánja] ordítása folytán a rossz 

tanok vadállatainak azon tömegeit legyőző Bölcsek királyának hívott oroszlánt követő 

tantételeket tételezőknek elnevezése pedig a következő név változatokkal [szerepel]: saját-

rendszer [tételezői] (rang-sde), Buddha-követői (sangs-rgyas-pa), ehhez a Tanhoz tartozóak, 

Shákja régi rendszerét követők, ezek a kifejezések egy jelentésűek.  

 Ha osztályozzuk [őket aliskolákra], akkor ez a négy van: az Osztályozók (Vaibharikák), 

a Szútra-követők (Sautrantikák), a Csak-tudat követői (Citta-matra), és a Középút követői 

(Madhyamaka). Vagy [más szempontból] kettő van: az Alacsonyabb rendű hordozó 

(Hinayana) bölcseleti iskolái, és a Nagy hordozó (Mahayana) bölcseleti iskolái. Az 

Alacsonyabb rendű hordozó tantételeit tételezők és Alacsonyabb rendű hordozó személyisége 

nem azonos jelentésű, ezzel ugyanezt a mintát alkalmazzuk a Nagy hordozó estén is.
297

 (fol. 

7b-8a) 

A Vaibhásika esetén csupán tantételeik legjellemzőbbjét ismertettem, mivel a rengeteg 

                                                 
296 Dolgozatom nem tudja vizsgálni ennek teljességét, és ha hiányosságokkal is rendelkezik, mégis azt a 

nyilvánvaló szándékot fejezi ki, hogy támpontot nyújtson a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas további és 

elmélyült tudományos tanulmányozásához.  
297

 Ez a beszúrás azt fejezi ki, hogy lehet valaki az alsóbb hordozó rendszerének tételezője, de gyakorlása alapján 

magasabb gyakolratokat végez, vagy fordítva is. 
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aliskola nevének ismeretése nem férne bele a dolgozat keretében. A Vaibharikáknak 4 fő 

irányzata jö9tt létre és 18 alirányzata, legalábbis a tibbeti feljegyzések szerint. Afő irányzatok 

között szerepel a Sthaviravada, vagy Mahasamghika. 

4.2.1. Vaibharikák 

„Az első az Osztályozók estén: a négy gyökér-csoport
298

 van. (…) 

 A négy alapcsoportra a Minden létezését mondók, úgymint a beszéd vagy sri-ta, a 

mesterük ksatrija Ráhula, a felső ruhájuk sarkának jelzése (jegy)
299

: udpala, padma, drágakő, 

falevél, ez a négy. A névadásuk (ragadványnevük, becenevük) módja: Dicső, Fény,  Jó véggel 

bírók. 

 A Mahasamghika (Nagy gyülekezet) prakrit nyelvű, a mesterük: a brahmana kasztba 

tartozó Kasyapa (»od-srung), a ruha-sarkuk jelzése: tengeri kagyló; a neveik 

(ragadványneveik, beceneveik): Bölcsesség (Ye-shes), Titkos, Szív véggel (széllel) bírók.  

A Mahásammitiya (Nagy tiszteletben állók) nyelve az  a-va-bhra-sa, Mesterük a súdra 

kasztból származó Nye-bar 'khor-ba, ruhájuk szegélyén a szo-rci-ka virág, a névadás 

(becenév, ragadványnév) módja: Törvény, Hold, Oroszlán, Titkos véggel (széllel) bírók. A 

Sthaviravada (Öregek) nyelve pi-sa-ca, mesterük az arisztokrata kasztbeli Katyana, a ruhájuk 

szegélye kerék (csakra), neveik: Isten, Forrás, Fegyverzet véggel (széllel) bírók.  

Másrészt, a Vaibhasika (Osztályozók) estén kettő van: a Kasmíriak és Nyugati határMásrészt, 

(Más szempontból) [van ez a kettő]: a Nagy hordozó szútráit kinyilatkoztatásként elfogadók és 

nem elfogadók.  

Bármi [dolog], ami szétverésre/lerombolásra és elpusztításra alkalmas, viszont az azt felfogó 

értelem nem alkalmas arra, az a végső igazság. Az azzal ellentétes a konvencionális igazság, 

így állítják. A három [időben fennállás] szubsztanciaként való bizonyítása, az érzékszerv a 

tárgyat [tárgyi] aspektus nélkül kapcsolódva ragadja meg. Minden egyes finom atom az 

érzékszervi tárgyból felkelő/felmerülő/felemelkedő dologi tárgyi tény (artha). A nem-kísért 

összetevő tényezők és az anyagi alaphoz hasonlóak. A Buddhának formateste van, buddha[-

teste] nincsen, és a maradék nélküli nirvánát elérik, azonban a nagy anyag és a tudat (az 

anyag megismerése) a jelleg/tulajdon kezdettől fogva adott hibájának elvágása/elmetszése, az 

állandó dolgokat elfogadják és a többi egyedi bölcseleti irányzat/tantétel: Azok az állandó, 

egységes, és független személyiség én nélküliségét is állítják. (fol. 8a-9b) 

4.2.2. Sautrantikák 

                                                 
298 Bu-ston a Buddha nirvánába távozása után 137 évvel megtartott harmadik zsinathoz köti ezen az irányzatok 

vagy szekták közötti eltérések tisztázását, a fő csoportból az indiai vagy tibeti szerzők szerint vagy két vagy 

három, vagy négy alcsoport jött létre. Lásd Bu-ston: The History of Buddhism in India and Tibet. II. Part. 

Translated by E. Obermiller. Heidelberg: In Kommission bei O. Harrassowitz,1932 (Materialien zur Kunde 

des Buddhismus, 18. Heft) pp 97-101 nagyon részletes leírással szolgáltat. 

299   Az iskolák egymás szerzeteseit a szerzetesi ruhájuk sarkára vart szimbólummal különböztették meg. 
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„Második, a Sautrantika bölcseleti irányzat tekintetében: a név-változatai: Sautrantika 

(Szútra-követők), Dpstantika, (Példákkal tanítók). Ha osztályozzuk, akkor kettő van: a 

Szentszövegeket követők és az Érvelést követők. Vagy, az aspektusok (rnam-pa) szempontjából 

három van: a Megragadott [tárgyak] és a megragadó [tudatok] egyenlő számának tételezői, a 

Nem-pluralitást (a sokrétű-nem kettősséget) vallók, a Fél tojást számlálók, vagy három van: 

korábbi kettő és a Sokrétűséget fokozatosan megragadó [tudatot] vallók. Ezek közül az 

Érvelést követők szerint: a funkciót betölteni képes dolgok, a végső igazság, a végső 

értelemben megalapozott és az önjegyű tárgyak egy jelentésűek. A konvencionális igazság, a 

funkcionálni nem képes dolgok, a konvencionálisan megalapozott jelenségek, és az általános 

jegyű tárgyak egy jelentésűek. Azt úgy is állítják, hogy: a végső értelemben funkcionálni képes 

dolog: az önjegyű tárgy, annak ellenkezője az általános jegyű tárgy. A részekkel rendelkezőnek 

állított finom-atom és részek nélkülinek állított atom, e kettő van. A részek nélküli [érvelés 

esetén ezt is alkalmazzák]: a középső [atom] létezik és nem kapcsolódik hozzá [a többi atom], 

és körbeveszik azt, ennek a fennállását állítók és noha a középső [atom] nem létezik, mégis 

nem érintkeznek, ily módon állított kettő van. Másfelől, az ösvény és az eredmény bemutatása 

a korábbiakban nem nagyon összegyűjtött.” (fol. 9b) 

4.2.3. Citta-matra 

„A harmadik, a Citta-matra esetén elnevezéseik fesorolása: Citta-matra, Dologi létezést 

vallók (Dngos-smra-ba), Vijvapti-matra (Csak-elképzelés), Vijvana-vada (Csak-tudatosság), a 

Megismerendő tárgyakat belső[tudati lényegű]ként mondók, a Kettősség nélküliséget vallók és 

a Jóga útját követői, ezen [elnevezéseik] egy jelentésűek. (…) Ha osztályozzuk, akkor vannak 

a Szentszöveg követők és az Érvelést követők, ez a kettő. Az aspektus szempontjából vannak a 

Valódi aspektus tételezői és a Hamis aspektus tételezői, ez a kettő. A Valódi aspektus tételezői 

esetén ez a három [alirányzat] van: a Felfogott tárgyak és felfogó tudatosságok azonos 

számának tételezői, a Nem-pluralisták, a Fél-tojást számlálók.  

 A [Citta-matra] Hamis aspektus [aliskolának] esetén ez a kettő alirányzat van: a 

Szennyezett hamis aspektust vallók és a Szennyezetlen hamis aspektust vallók. A tudatosságok 

állításmódja szempontjából kettő van: a nyolc tudatosságként való állítás, a hat 

[tudatosságként] való állítású [alirányzatok]. Másrészt a hatos csoport és az egyetlen [tudat]-

ként állítás magyarázata [is előfordul náluk]. 

 A három Tankerék forgatás esetén [ezek léteznek]: az első kinyilatkoztatás a négy 

nemes igazság Tan-kerekének megforgatása, a középső a jellemvonás-nélküliség Tankerekének 

a megforgatása, és a végső kinyilatkoztatás; a helyesen való megkülönböztetés közül az első 

kettő [Tan.kerék forgatás] átmeneti jelentésű [tanítás], az utolsó végső jelentésű [tanítás].
300

 

                                                 
300

 A három Tan-kerék forgatásról a későbbiekben részletesen szólok. 



84 

 

Ez alkalommal a négy támaszt is felvetik: nem a személyre támaszkodni, hanem a Tanra 

támaszkodni; nem a szavakra támaszkodni, hanem a jelentésre támaszkodni; nem az átmeneti 

jelentésre támaszkodni, hanem a végleges jelentésre támaszkodni; nem a tudatra támaszkodni, 

hanem a bölcsességre támaszkodni. 

 Az átmeneti jelentés és a végleges jelentés közötti különbség: ahogyan mondják, úgy 

megragadni alkalmasnak (helyénvalónak) és nem alkalmasnak (nem helyénvalónak) [tartott 

tézisek]. 

A három hordozó családját és a bizonytalankodók családját, és a családtól elszakadtak 

családját, együtt ötöt, és három végső hordozót állítanak.  

 A konvencionális igazság és a végső igazság közötti különbségre sok magyarázat-mód 

van [szerintük], mégis a két igazság [magyarázatának] ezen alkalmával: az elnevezés-

terminológia eszközével meghatározott dharmaként megalapozott a konvencionálisan 

megalapozott [jelenség], ami nem ily módon megalapozott, az a végsőként megalapozott 

[jelenség]; a tulajdonított [jellemvonás] a korábbinak, a mástól függő és tökéletesen 

megalapozott [jellemvonást] a későbbiként állított [jelenség meghatározása]. 

 Másrészt az a fogalmilag meghatározott szemléleti tárgyi dharma, ami alkalmas a 

teljes körű szennyeződések megteremtésére, az konvencionális igazság meghatározása. Az, 

amely a megtisztulás ösvényének végső szemléleti tárgya, az a végső igazság meghatározása, 

és a megragadott tárgy és megragadó tudat másságától való üresség: a dharmák végső 

énnélkülisége – így állítják.” 
301

 (fol. 9b-10b) 

4.2.4. Mādhyamaka 

„A negyedik, a Középső ösvény (Madhyamaka) esetén vannak a következő elnevezések: 

Középső út (Mādhyamaka), Lényeg nélküliséget vallók (Nihsvabhavavada, Ngo-bo-nyid-med 

smra-ba)), ezek egy jelentésű [fogalmak]. [Ennek] az rendszernek (kocsinak) a módszer-

feltárója Dpal-mngon 'Phags-pa Klu-sgrub (Nāgārjuna).  

Ha aliskolákra osztjuk fel [ezt az irányzatot], akkor ez a kettő van: Svatantrikák, és a 

Prasaoghikák. Az első esetén ez a kettő további alirányzat van: Yogacara-Madhyamaka-

Svatantrika és a Sautrantika-Madhyamaka-Svatantrika. Nagarjuna és Aryadeva, kettejükre 

használatos a Modell-szövegek Középső útja [elnevezés], és a többire használatos a Részleges 

(Szektáriánus) Madhyamaka [kifejezés]. Ők úgy állítják, hogy a három Tankerék-forgatás 

közül a középső a végleges jelentésű [tanítás], a korábbi és későbbi [Tan-kerék forgatás 

pedig] átmeneti jelentésű, és az átmeneti és végleges jelentés közötti különbséget úgy 

magyarázzák, hogy az a végső igazságot a kifejezendő alapként funkcionálva mutatkozik meg 

                                                 
301

 Ennek a kissé érthetetlen résznek az érelme a későbbiekne, Rol-pa’i rdo-rje alapszövegének az elemzésekor 

teljesen világossá fog válni. 
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és a megmutatkozásra magyarázatot hoznak. 

 A Sautrantika-Madhyamaka-Svatantrika, a részek nélküli atomokat az érzékszervi-tudatosság 

tárgy-támaszaként javasolják és nem-javasolják, ez a kettő [tételező] van [köztük]. És 

mindkettő elfogadja a külső tárgyakat, az ön-megismerő tudatosságot (svasamvedana, rang-

rig) nem fogadják el. A hat tudatosságot elfogadják
302

, az alacsonyabb ösvényt korábban nem 

járják, ezáltal a szennyeződések akadályát a hetedik szinttől szüntetik meg, a mindentudás 

akadályait a nyolcadik szinttől kezdve küszöbölik ki és a többi dolgot [ezen kívűl] állítják. A 

Yogacara-Madhyamaka-Svatantrika esetén szóbeli konvencióként/konvencionálisan e 

kettőhöz: a Valódi aspektust valló Citta-matrinokhoz hasonlóak és a Hamis aspektust valló 

Citta-matrinokhoz [is] hasonlóak. 

 A későbbiek esetén, azok szintén e kettőhöz: a Szennyezett [hamis] aspketushoz 

tételezőihez hasonlóak és a Szennyezetlen [hamis] aspektus tételezőihez hasonlóak. Azok 

konvencionális megjelölésként (szóbeli konvencióként) a Citta-matrinokhoz hasonlóan 

elfogadják a megragadott [tárgy] és megragadó [tudat], mint különböző szubsztanciaként 

való üressége én-nélküliségét, és a külső tárgyakat nem fogadják el, valamint az ön-

megismerő tudatosságot tételezik. Úgy állítják, hogy az alacsonyabb ösvényeken
303

 nem 

haladnak előzőleg, ezáltal a két akadályt egyidejűleg (szimultán) küszöbölik ki. 

 A Prasaogika-Mādhyamaka névváltozatai: Prasaogika, Mások által elismert/dicsőített; 

Jól megalapozott Középső út. Tanítómesterük: Buddhapalita, Candrakirti, Santideva és 

mások. Ezen rendszer által a saját jegyű [tárgy] (svalakrana, rang-mtshan) még szóbeli 

konvencióként sem létezik, és a megjelenés általi létezés végletének kiküszöbölése, és az 

üresség folytán való nem-létezés végletének a kiküszöbölése és a többi nem általános/egyedi 

tantétel (grub-mtha') sok van a rendszerükben. Az elnevezéseik felsorolásait (aspektusait) 

korábban, a Középső út [bemutatása] alkalmával már elmagyaráztam
304

. Ez volt a középső 

utaknak az egyedüli végső hordozóként megalapozottnak (létezőnek) való egyedüli állítása.  

Ez volt a bölcseleti irányzatok (iskolák) általános alapszövegeinek fordításához szükséges 

elnevezések tömör összegyűjtése.” (fol. 10b-11a)  

Mindez volt a Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas grub-mtha' fejezetének részleges fordítása, 

mely mintegy összegzése és előrevetítése egy szempontból Rol–pa'i rdo-rje grub-mtha' műve 

magyarázatának. Annyi megállapítható, hogy nem mindenben azonos a Dag-yig mkhas-pa'i 

'byung gnas bölcseleti iskolákra vonatkozó osztályozása és a szerző grub-mtha' művében 

található osztályozási szempotja. Az a kérdés vetődik fel ilyenkor, hogy miért csökkentette le 

                                                 
302 A hat tudatosságról a későbbiekben. 

303 dman-lam, azaz a Sravakayana és a Pratyeka-Buddhayana 

304 Azaz a 2. Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas zhes-bya-ba-las dbu-ma'i skor bzhugs-so/ 1a-10a fejezetben. 
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a nem-buddhista irányzatok vizsgálatát a szerző, mikor megírta nagyszabású értekezését? Erre 

két feltételezést tudok felvetni: Rol-pa'i rdo-rje teljesen tudatában volt a korábban összeállított 

Dag-yig mkhas-pa'i 'byung-gnas osztályozásának, de a tibeti grub-mtha' művekre jellemző 

„egyszerűsítő” eljárást követte, a legszükségesebb témabeosztásokat vette fel csak; másik 

magyarázat, hogy más személy volt a szótár és a doxográfiai mű szerzője, emiatt van eltérés a 

két szöveg témabeosztásai között, az utóbbi felvetés még egy későbbi kutatás tárgya lehet, a 

szakirodalom hivatkozásaiból ez a feltételezés mindenesetre nem következtethető ki 

egyértelműen. De az is felvethető, hogy ugyanaz a személy volt, legalább is az életrajzi adatok 

ezt bizonyítják, és a később írt grub-mtha’ értekézésében nem találta fontosnak az össze olyan 

bölcselet felsorolását és magyarázatát, amit korábban a szótárában megtett. 

 

 

 

 

 

 

 

6. A Csak-tudat irányzat 

 

Az iszlám térhódítása a 11-12. századól gyakorlatilag megfosztotta a korabeli indiai buddhista 

kolostoregyetemeket a továbbműködés lehetőségétől. A buddhista Tan továbbélésére nem 

akadt más lehetőség, minthogy a kolostoregyetemeket, ha intézményesen nem is, de 

tanításbelileg más területekre helyezzék át. Az indiai buddhizmus nem volt térítő vallás, s nem 

alakítottak ki missziós központokat, és nem voltak ennek megfelelően központi törekvések 

annak tekintetében, hogy a Tan fennmaradjon, de mindez nem gyengeségből hanem mertaz 

általános indiai hozzáállás sohasem ismerte a vallás általi halatomszerzés eszközeit. Az india, 

nagyrész Mahayana és Vajrayana alapokon álló tanítások továbbélésre, megmentésére 

szolgált, hogy számos indiai buddhista mester Tibetbe menekült, vagy Tibetbe „hívták” a Tan 

elterjesztése kapcsán, ahol lefektették a helyi, tibeti kolostorrendszer alapjait. Mondhatni azt, 

hogy az indiai jól kialakított buddhista kolostori oktatási rendszert Tibetbe importálták, 

mentették át. Ennek előtte nem kizárólagosan ez történt, mert néhány tibeti gyakorló Indiába 

tett utazást, hogy onnan a Tibetben éppen halódó Tant vagy jelentősen leromló tanítások 

helyett az eredeti, autentikust elhozza és kialakítsa annak egy jobb környezetben való 

továbbélését. A Tibetbe hívott indiai mesterek alkalmasabb környezetet találtak a Mahayana 

és Vajrayana tanok továbbélésére, mint az egyre kényelmetlenebbé váló indiai környezetben. 
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A buddhista Tan 10-11. századi tibeti újjáéledésnek, a Tan második elterjedésének (tib. phyi-

dar, a Tan későbbi elterjedése) ez adott fő inspirációt. Tibetben ezek után szilárdult meg az a 

nagy kolostori és kolostori oktatási rendszert, ami szinte a mai napig élt. 

 

6.1. A Csak-tudat iskola története 

 A Mahāyāna buddhizmus elméleti alapjait tekintve két nagy filozófiai rendszerre 

vezethető vissza. Az egyik a Mādhyamika (Dbu-ma-pa), vagy más névvel Śūnya-vāda, 

Üresség-tan rendszere. Ezt a rendszert a 2-3. században élt Nagarjuna
305

 dolgozta ki, aki a 

tibeti hagyomány szerint az egész Mahāyāna első útkészítője
306

 volt. Élete, mint a későbbi 

másik rendszerelapító Mahayana mesteré, a 4. században élt Asangáé, hemzseg a mitikus és 

legendába hajló elemektől. A korabeli Indiában a Mahāyāna tan szinte teljesen ismeretlen volt, 

és Nagarjuna a kigyódémonok, kigyóistenek, nágák világába száll alá, hogy onnan az 

emberiség megmentése érdekében a Buddha által elrjetett Prajvaparamita-sutrákat, a 

Transzcendentális bölcsességet kifejtő szentszövegek csoportját elhozza, természetesen 

vállalkozása sikerrel jár. Tevékenysége folytán gyökerezik meg az a tanításkör a Mahāyānán 

belül, melyet sunya-vada-nak, azaz „üresség-tannak” nevezünk. A Mahāyāna másik 

„útkészítője”, vagy kocsi útjának felnyitója, feltárója, Asanga élettörténete szintén tartalmaz 

mítikus és transzcendens elemeket. Ő Maitreya Buddha, az eljövendő Buddha világába 

emelkedik fel, és onnan hozza el az emberiség számára a Yogacara alaptanításait. 

 A Madhyamaka mellet tehát, a másik irányzat az itt vizsgált Vijvana-vāda (Rnam-par 

shes-pa smra-ba) „Tudatosság-tan”, más néven Yogācāra, azaz "A jóga útján haladók" (Rnal-

'byor spyod-pa); illetve Vijvapti-matra, "Csak-elképzelés" (Rnam-par rig-pa-tsam-du smra-

ba)
307

 tanítás. Erre az iskolára a tibeti szövegekben a leggyakrabban használt elnevezés a 

Citta-mātra, "Csak-tudat" (Sems-tsam-pa)
308

.  

 A két iskola közül a Mādhyamika a régebbi, történetileg körülbelül a Kr. u. II. 

században jelenhetett meg. Noha a Citta-mātra, mint önálló rendszer megjelenése kicsit 

későbbre tehető, mégis alapszútrái korábban jelentek meg, mint Nagarjuna, és az ő írásai, 

                                                 
305  Vannak elméletek, melyek szerint Nagarjuna közvetlenül megelőző mestere maga Asvaghosha volt, kihez 

az egyik első Mahāyāna-śāstra (a Mahāyānaśraddhotpāda-śāstra, a tibeti kánonban nincs meg) kapcsolódik, 

mely már igen jelentős egyezéseket mutat a későbbi Citta-mātra elméletekkel. Lásd HAKEDA, Y. S.: The 

Awakening of Faith New-York and London, Columbian University Press, 1967 teljes művet. 

306  Rol-pa'i rdo-rje szerint: "Mngon-po Klu-sgrub a Mahāyāna fatörzsének alapján álló." Lásd Grub-mtha' p. 

105 

307 A későbbiekben bővebben szólok ezen irányzat neveinek eltéréséről, ezelőtt megjegyezhető, hogy a a Csak-

elképzelés ( Rnam-par rig-pa-tsam-du smra-ba, Csak-elképzelést vallók) elnevezés lényegében a Csaak-

tudat, vagy Tudatosság-tan egy más aspketusból való megközelítésére utal, mely a lényeget nem változtatja 

meg: ”Csak-elképzelés” minden csak a tudat elépzelése, képe, vetülete. 

308  Igen ritkán használják a Vijvanamātra kifejezést is, mint ahogyan Nakamura hivatkozik rá. Lásd 

NAKAMURA, H.: Indian Buddhism New  Delhi, Motilal Banarsidass, 1996 p. 260 
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értkezései. A Yogācāra iskola az „idealista”
309

 szútrák tanításaihoz kapcsolódik, melyek közül 

a legrégebbi a Samdhinirmocana-sūtra (Kr.u. II. sz.)310, a Laogkāvatāra-sūtra (VI. sz)311, a 

Pratyutpanna-sūtra
312

 (I. sz), a Dasabhumika-sūtra (III. sz).
313

 

Jelen pillantban a tibeti buddhista kánon Bstan-'gyur része Sems-tsam-pa fejezetében 

és köteteiben találhatóak mindazon indiai értekezések fordításai, melyek ehhez az irányzathoz 

tartoznak a kanonikus sutrákon kívül, itt találhatjuk Maitreyanātha, Asanga, Vasubandhu 

értekezésit, hogy csak a legjellemzőbb tanítómestereket emeljem ki.  

A mai napig Nakamura (1996)
314

 munkája az egyik legjobb bevezető a Csak-tudat iskola 

történetére és forrásaira vonatkozólag.
315 

 

                                                 
309

 Elsőrendűen a szubjektív idelaizmusára gondolok ennek a tanításkörnek, emiatt az „idealista” szóhasználat. 

310 Clearly, Thomas: Buddhist Yoga. A Comprehensive Course (Sandhinirmocana-sutra) Boston: Shambala, 

1995 szinte teljesen hiányolja a magyarázó jegyzeteket, és a szövegkiadásokra vonatkozó utalásokat, ennek 

ellenére a teljes szútrát lefordította. Powers, John (trans.): Wisdom of Buddha. The Samdhinirmocana Sutra. 

Berkeley: Dharma Publishing, 1995 (Tibetan Translation Series, Vol. 16) a teljes szútrát lefordította és 

nagyon részletes végjegyzeteket, szómagyarázatokat nyújt, valamint a tibeti szöveg dergei kiadását is közli 

az angol szöveggel tükörben. Keenan, John (trans.): The Scripture on the Explication of Underlying 

Meaning. Translation from Chinese of Hsuan-tsang (Taisho Vol. 16, No. 676). Berkeley: Numata Center for 

Buddhist Translation and Research, 2000 (BDK English Tripitaka 25-IV) a kínai szövegforrásból fordítja le 

a szútra teljességét, toldalékként glosszáriumot is közöl, valamint részletes indexet a kifejezésekhez.  

311 'Phags-pa lang-kar gshegs-pa'i theg-pa chen-po'i mdo – Arya-Laokavatara-mahayāna-sutra (D. Ca 56a1-

191b7). Ennek fordítása: Suzuki, Daisetz Teitaro (trans) : The Laokavatara Sutra. A Mahāyāna Text. London: 

George Routledge and Sons, 1932. Magyar fordítása: Szív szútra. Mahájána buddhista szentiratok. összeáll. 

Daisetz Teitaro Szuzuki ; [ford. és a bev. írta Migray Emőd], [Budapest]: Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 

2001. A szútrára vonatkozó tanulmánykötet: Suzuki, Daisetz Teitaro: New Delhi: MunshiramManoharlal 

Publishers, 1998 (Oroginally published in 1930). 

312 'Phags-pa da-ltar-gyi sangs-rgyas mgon-sum-du bzhugs-pa'i ting-nge-'dzin zhes-bya-ba theg-pa chen-po'i 

mdo – Arya-Pratyutpanne Buddhasammukhāvasthitasamadhi-nama-mahayanasutra (D. Na 1b1-.70b2) 
313

 A későbiekben ide lehet sorolni a tathagatagarba (de-bzhin gshegs-pa’i snying-po), azaz a buddhatermészet 

szentszövegeit is. 

314 Nakamura, Hajime: Indian Buddhism. A Survey with Bibliographical Notes. Delhi: Motilal Banarsidass 

Publishers, 1996 (Repr.) Az eredetileg japán kiadása feldolgozza az indiai buddhizmus történetének és 

iskoláinak szinte egészét. Itt a Vijvana-vada irányzattal foglalkozó részt pp. 253-291. Számos szakirodalmi 

hivatkozással rendelkezik, japán nyelvű munkákat is felsorol és nyugati forrásokat a p. 254. Köztük Suzuki, 

D. T.: Philosophy of the Yogācāra, Biblothèque de Muséon, Louvan, Boreaux du Muséon, 1904.; 

Schmithausen, Lambert: Zur Literaturgeschichte der älteren Yogācāra-Schule, ZDMG. 1969, Supplementa, 

No. 3, Teil 3, S. 811-823; Chatterjee, Asokh Kumar: The  Yogācāra Idealism, Banaras Hindu University 

Darsana Series, No. 3, Varanasi. Banaras Hindu University, 1962. Tripathi, Chhote Lal: The Problem of 

Knowledge in  Yogācāra Buddhism, Varanasi, Bharat-Bharati, 1972. Fontos publikáció: Yoshifumi Uyeda: 

Two Main Streams of Thought in Yogācāra Philosophy, Moore Comm. Vol., 155-165. Nakamura röviden 

összehasonlítja a legalapvetőbb fogalmakat, melyek a Madhyamakát és a Vijvana-vadá-t jellemzik; az 

Üresség filozófiája során a következő alapvető doktrínákat sorolja fel: Üresség, Függő keletkezés, a 

Feltételeknek alávetett létezés (prajvapti) és Középső út, míg a másik esetében olyan fogalmakat fog 

használni Nakamura, mint a dharmák, vijvanák, ālaya-vijvana, parinama, bija, vāsana és más ide vonatkozó 

fogalmak.  

315 Nakamura olyan szövegekre is hivatkozik, melyek nem jelentek meg a tibeti kultúrkörben, és csak kínai 

fordításaik léteznek, mint ahogyan Mahāyāna-abhidharma-sutra. Ez utóbbi nem azonos az Asangának 

tulajdonított Abhidharmasamuccayá-val. A tibeti buddhista kánon egységessége ellenére sok olyan szöveget 

nem fogadott magába, mely például a kínai buddhista kánonban egyértelműen benne foglaltatik, Nakamura 

publikációját ennek ismeretében használtam fel. Nakamura Asvaghorára is hivatkozik, mint a Yogacara 

kezdő tényezőjére, viszont ennek az iskolának az alapítóit Maitreyá-ban vagy Mairteya-nathában (270-350) 

látja, akit később Maitreya bódhiszattvával/Buddhával azonosítottak. Nakamura p. 258. A Csak-tudat iskola 

egyes tantételei, mint a Tárház-tudatosság potencialitásai (bija) tanításában elődként hozza fel a Sautrāntika 

bölcseletet, annak Abhidharma-mahā-vibhāra-sastra című szövegét. Ez utóbbi, noha nem volt tibeti nyelvre 

fordítása, és nem tartalmazza a tibeti buddhista kánon, mégis ismert a tibeti szerzők számára a Mahāvibhāra 
címmel, és mint a Vaibhārika bölcselet alapszövegeként tartják számon, többek között a grub-mtha' művek is 
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 Ez az iskola a tanításait a "tankerék harmadik megforgatásá"-ból eredezteti, mely 

tulajdonképpen a Samdhinirmocana-sūtra ('Phags-pa dgongs-pa nges-par 'grel-pa zhes-bya-ba 

theg-pa chen-po'i mdo) [A „Nemes Buddha rejtett szándékát magyarázata” című mahāyāna 

sutra] prédikálása
316

 volt, saját bevallása szerint.
317

 Ebben a jelentős szútrában többféle tanítás 

található, többek között a "minden csak elképzelés" (vijvapti-matra)
318

 központi tanítása, 

valamint a három jellemvonás (trilakrana, mtshan-nyid gsum), vagy a három jellemvonás 

nélküliség (mtshan-nyid med-pa gsum) tanítása is jelentős ebben a szútrában
319

, valamit a 

Yogacara egyik fontos tanítása, a tárház tudat (ālaya-vijvana, kun-gzhi'i rnam-shes, vagy 

                                                                                                                                                         
említik ezt a szöveget.  

316  „A Buddha valódi szándékának magyarázata”elnevezésű mahájána-szútra. 'Phags-pa dgongs-pa nges-par 

'grel-pa zhes-bya-ba theg-pa chen-po'i mdo – Arya-Samdhinirmocana-nama-mahāyana-sutra [Nemes, a 

Buddha végleges szándékát (gondolatát) kommentáló címú Mahájána szútra] (Dergei kánon Ca. 1b1-55b7). 

A tibeti buddhista kánonban négy kommentárja lelhető fel: (1) Az Asanga írta 'Phag-pa dgongs-panges-par 

'grel-pa' rnam-par bshad-pa -  Arya-Samdhinirmocanabharya ( Dergei kánon Ngi 1b1-11b5) (2) a Wen-

tshegs írta 'Phags-pa dgongs-pa zab-mo nges-par 'grel-pa'i mdo rgya-cher 'grel-pa – Arya-

Samdhigambhiranirmocanasutra-tika (D. Ti. 1b1-291a7, Thi 1b1-272a7, Di 1b1-175a7) (3) Ye-shes snying-

po: 'Phags-pa dgongs-pa nges-par 'grel-pa'i mdo-las 'phags-pa byams-pa'i le'u nyi-tshe bshad-pa -  Arya-

Samdhinirmocanasutre aryamaitreyakevalaparivartabharya (D. Bi 318b1-345a7) (4) Byang-chub rdzu-

'phrul: 'Phags-pa dngongs-pa nges-par 'grel-pa'i mdo'i rnam-par bshad-pa - Arya-

Samdhinirmocanasutravyakyāna (D. Co 1b1-293a7, Jo 1b1-183b7) 

 Az első tankerék megforgatása a négy nemes igazság tanítása, a második megforgatása a Prajnāpāramitā-

sūtrák tanítása volt. Erről bővebben Snellgrove, D.: Indo-Tibetan Buddhism Vol I. Boston, Shambala, 1987  

pp. 94-95. Illetve a forrásművet: Lcang skya Rol-pa'i rdo-rje: Grub-mtha' thub-bstan lhun-po'i mdzes-rgyan 

Peking, Krung-go Bod-kyi shes-rig dpe-szkrun-khang, 1989 pp. 110-113. A Samdhinirmocana-sutra tanainak 

elemzése Tsong-kha-pa egyik fő munkájának a Drang-ba dang nges-pa'i don rnam-par byed-pa'i bstan-bcos 

legs-bshad snying-po [Az átmenti és végleges jelentést megkülönböztető értekezés, Jó magyarázat lényege 

címmel] fejezeteinek témája, és foglalkoznak a Citta-mātra a Samdhimirmocana-sutrá-ban kifejtett 

tételekkel és azok cáfolatával. (Slob-dpon Thogs-med-kyis gtso-bor dgongs-'grel-la brten-tshul – Ahogyan 

Asanga mester a Samdhinirmocana-sutrára támaszkodik): slob-dpon thogs-med-kyis gtso-bor dgongs-'grel-

la brten-tshul dang /de-la brten-nas de-kho-na-nyid gtan-la 'phab-pa'i-tshul//dang-po/bsdu-ba-las/don-dam-

pa mtshan-nyid lnga-dang-ldan-pa yang dgongs-'grel-las 'byung-ba-bzhin shes-par-bya'o//zhes dgongs-

'grel-gyi don-dam-pa'i le'u-rnams drangs-shing /chos-rnams-kyi mtshan-nyid ni dgongs-'grel-las 'byung-ba-

bzhin blta-bar bya'o//zhes mtshan-nyid gsum ston-pa'i mtshan-nyid-kyi le'u rnams drangs-la/chos-rnams-kyi 

ngo-bo-nyid med-pa'i mtshan-nyid ni dgongs-'grel-las 'byung-ba-bzhin blta-bar bya'o//zhes mdo-sde-la 'gal 

spong-gi dris-lan dang drang nges-la sogs-pa-rnams ston-pa'i ngo-bo-nyid med-pa'i le'u-rnams drangs-

so//de-bzhin-du rnam-shes tshogs-brgyad mthar-thug rigs nges-pa yang dgongs-'grel-nas gsung-pa-rnams 

drangs-so// Rje Tsong-kha-pa: Drang-nges legs-bshad snying-po. Taipei: The Corporate Body of the Buddha 

Educational Foundation, 2002. p. 28. Az idézet tibeti szövegrész egyértelműen kifejti, hogy Asanga (Thogs-

med) A Samdhinirmocana-sutrára támaszkodik alapvetően, és annak Végső valósággal (don-dam-pa'i bden-

pa) foglalkozó fejezetei átmeneti jelentésűek, valamint a lényegnélküliséggel foglalkozó fejezetek is, és a 

nyolc tudatkategóriával foglalkozó tanításai is átmeneti jelentésűek. Nakamura p. 255. 15. lábjegyzetben 

nagyon bőséges irodalmi vonatkozásokat közöl a Samdhinirmocana-sutrá-ra vonatkozólag, többek között 

Lamotte,  E.: Samdhinirmocanasutra, L'explication des mystéres: texte tibetain édité et traduit par 

É.Lamotte. Louvain 1935, Univ. DeLouvain, Recuieli de travaux, Série II, 34. A szútra kínai verziójára is 

hivatkozik ezek után Nakamura, valamint a szútra kommentárainak tibeti vonatkozásait is felveti. És számos 

hivatkozást közöl a Samdhinirmocana-sutra részleges kommentárjairól.  

317 Rol-pa'i rdo-rje az itt feldogozott grub-mtha' művében elemzi ezt a szútrát, legalábbis bevezető értelembe a 

Csak-tudat fejezetéhez. Ezt a szútrát Tsong-kha-pa is megemlíti és cáfolja egyes kijelentéseit a Legs-bshad 

snying-po című munkájában, melyről a későbbiekben részletesebben szólok. 

318  Rol-pa'i rdo-rje is a "csak-elképzelés" (rnam-par rig-pa) fogalmat teszi meg a Citta-mātrát magyarázó 

fejezete címének. Felhasznált művében erre az iskolára használt kifejezés: "Rnam-par rig-pa tsam-du smra-

ba'i lugs" [A „Csak elképzelés” tanítását valló rendszer],  lásd Grub-mtha' p. 105 

319  Természetesen nem sorolhatjuk fel az összes tanítást, maga a Samdhinirmocana-sūtra Powers féle 

interpretációja ezt megteszi. Lásd POWERS, J.: Wisdom of Buddha (The Samdhinirmocana-sūtra) Berkeley, 

Dharma Publishing, 1994.  
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egyszerűen kun-gzhi
320

). 

 A Citta-mātra, saját bevallás szerint a harmadik Tan-kerék forgatását, illetve az alatt 

kifejtett tanításokat végleges jelentésűnek tartja (nitartha, nges-don), vagyis mely vitára nem 

ad alkalmat, további magyarázatra nem szorul, és ami fontos, hogy a végső-abszolút valóságot 

(paramartha-satya, don-dam bden-pa) fejti ki, szemben Hinayana első Tan-kerék 

forgatásával, mely pusztán a Négy nemes igazságot (bden-bzhi) tárta fel és a második Tan-

kerék forgatással, mely az üresség (sunyata, stong-pa-nyid) tanítására helyezi a hangsúlyt, 

vagyis hogy minden létező „üresség”, mind a tárgyi világ dharmái (chos), mind a tudati 

jelenségek. És maga a tapasztaló tudat is üresség természetű, azaz semmi kitüntetett szerepe 

sincsen, mert nem egy szubsztanciális létező, vagy állandó jelenség.  

A Citta-mātra szerint viszont mind a tárgyak, mind a tapasztaló szubjektivitás tényezői tudati 

természetűek (sems-nyid). A Citta-mātra az ürességet is máshol kereste, mint a jelenségek és a 

tapasztaló személyiség pusztán üresség természetében.321 És úgy vélte, hogy a „lét, mint 

                                                 
320 A szanszkrit ālaya-vijvana, tárház tudatosság kifejezés ennek a tudatnak inkább a benne található karmikus 

magoknak (bija, sa-bon) a „tárolási” aspektusát hangsúlyozza, a tibeti kifejezés – kun-gzhi'i rnam-shes – 

inkább az sugallja, hogy ez minden létező entitás kibontakozásának az alapja, egy másik tibeti kifejezés: len-

pa'i rnam-shes, azaz megragadó/megtartó tudatosság, mely a karmikus magokat megtartja, megragadja, 

magába tartja. Van olyan megközelítés is tibeti szempontból, hogy a kun-gzhi'i rnam-shes és a kun-gzhi 

(mindenek alapja) nem teljesen ugyanaz, és a kun-gzhi egy magasabb rendű valóságot fejez ki, azt melyből a 

létforgatag (samsara, 'khor-ba) és az teljesen megvilágosodott állapot, a nirvána (myang-las 'das) egyaránt 

kibontakozik, tehát egy dualitás feletti szellemi abszolút egységet fejez ki, míg maga a  kun-gzhi'i rnam-shes 

egy átmeneti tudatosságot. Az utóbbi esetben használják azt a kifejezést is, hogy az ālaya-vijvana 

transzformációjával jön létre a Tükörhöz hasonlatos-bölcsesség, vagy az ālaya-vijvana a felébredés 

állapotában az ismert nyolc tudat kategórián túli kilencedik tudatkategóriává válik, mely tökéletesen tiszta 

amala-viijvana. Az első interpretáció arra vonatkozik, hogy mind a tapasztalati tárgyak, mind a tapasztaló 

tudatosságok a késztetések, szokás-energiák (vasana, bag-chags) hatására az ālaya-vijvanában elraktározott 

magokból (bija, sa-bon) bontakoznak ki egyidejűleg, oly módon, hogy a tapasztaló tárgyak a tapasztaló 

tudatosságokhoz képes nincsenek időben előrébb, mint ahogyan például a Vaibhasika (Bye-brag-tu smra-ba) 

irányzat bölcselet sugallja, ahol is úgy tűnik előbb vannak a tapasztalati tárgyak és a velük való kapcsolódás, 

valamint az érzékszervi képességek (indriya, dbang-po) folyományaként jönnek létre a különféle tapasztalati 

tudatosságok. Az egész dolgot még jobban megbonyolítja, hogy az ālaya-vijvanát néha azonosítják a 

tathágatagarbhaval (buddha-lényeg, buddha természet, tib. de-bzhin-gshegs-pa'i snying-po), mint a 

Laokavatara-sutrában, de néha nem; attól függően, hogy egy potenciális felébredési lehetőségként 

fogalmazzák meg az utóbbit, vagy egy már eleve meglévő bennünk megtalálható esszenciális természetként. 

Egyes szövegekben, mint például a Tathagatagarbha-sutrában, vagy a Srimala-sutrában a fel sem vetődik az 

ālaya-vijvaná fogalma, és az utóbbiban a tathagatagarbha szennyeződések-raktára (nyon-mongs-pa’i sbubs) 

alól felszabadult állapotát Dharmakayának (Tan-test) fogalmazza meg, de felételezem és gyanítom, hogy a 

„szennyeződések raktára” bizonyos szempontból összefüggésbe hozható az ālaya-vijvaná-val. Még 

megjegyzendő, hogy a tathágatagarbhát elfogadó tibetiek azt „ok-”nak (rgyu), azaz a felébredés felé vezető 

szellemi megvalósítás okaként, alapjaként fogadják el, mint például a Bka'-'brgyud rendhez tartozó Dvags-

po lha-rje (Sgam-po-pa) Thar-rgyan-ja első fejezete foglalkozik ezzel. Az angol fordítás szerint The primary 

cause is the Essence of the Well-gone One fejezete. Gampopa: The Wish-fulfilling Gem of the Noble 

Teachings. Trans. By Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche, ed. By Ani K. Trinlay Chodron. Ithaca: Snow 

Lion Publications, 1998. pp. 47-55. Ez nem az egyetlen fordítása Dvags-po lha-rje művének. 

321 Az üresség ebben a rendszerben nem a dharmák én-nélküliségének (dhramanairatmiya, chos bdag-med-pa) 

és személyiség én-nélküliségének, azaz üresség természetének (pudgalanairatmiya, gang-zag-gi bden-pa) 

ürességét jelenti, hanem a tapasztalati tárgyak (grāhya, gzung-ba) és a tapasztaló, megragadó tudat 

(grāhaka, 'dzin-pa) kettősségének a nem-létét (gnyis-su med-pa), és ennek a nemlétnek a „létét”. A 

Mādhyamaka éppen ez utóbbi miatt gondolta úgy, hogy ennek a tapasztalati tárgy és tapasztaló tudatosság 

kettőssége nem-léte „létének” a tételezése rejtetten valamiféle szubsztanciális létezést fejez ki, és így 

tagadandó és cáfolandó tétel, és ennél fogva nem végső jelentésű tanítás.  
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üresség” tanítás veszélyes, és értelmetlen vizekre vezet, hiszen nem lehet mindet tagadni, ez 

könnyen egy nihilista nézetben torkollhat. 

 A kimondottan Citta-mātra (Sems-tsam-pa) irányzat első rendszerező reprezentálója 

Asanga (Thogs-med, Kr. u. 310-390) volt
322

, aki a legendák szerint először Maitreya
323 

Buddha inspirációjára fejtette ki tanításait. Maitreya Buddha Asangát a Tushita mennybe vitte 

annak hosszas és több alkalommal sikertelen meditációs gyakorlatai után
324

 a hagyomány 

szerint, ahol kifejtette neki a "Maitreya öt tanítása" (Byams-chos sde-lnga) néven ismert 

szövegeket
325

. Ezek mellett Asangának tulajdonítanak több önálló művet is, mint az "Asanga 

öt értekezése a szintekről" (Sa-sde lnga)
326

 című értekezést, mely a Yogācārabhumi öt fejezete. 

                                                 
322 Életrajzi adatokat róla és Vasubandhuról: Taranātha's History of Buddhism in India. Trans. Lama Chimpa – 

Chattopadhyaya, ed. By Chattopadyaya, Debiprasad. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1990 (Repr.) pp. 

149-176.  Ta- ra-nā-tha'i rgya-gar chos-'byung-ját fordítja le és közli. 

323  Maitreyát egyesek hús-vér embernek tartják, aki Asanga mestere volt, Maitreyanātha (Maitreya kedveltje) 

néven, és akit később azonosítottak magával Maitreya Buddhával.  A tibeti hagyomány Maitreya alakját 

Buddhaként fogadja el aki  a Tushita mennybe időzik és ide viszi el Asangát, miután aztöbb mint 12 éves 

meditációs gyakorlatának végső tapasztalatát Maitreya Buddha segítségéval befejezte. Ha létező személy 

volt, akkor Kr. u. 270-350 között élhetett.  Vannak feltételezések, melyek szerint Asanga maga volt 

Maitreyanātha, mint Maitreya bódhiszattva kegyeltje. Erről a feltételezésről Anacker, S.: Seven Works of 

Vasubandhu New Delhi, Motilal Banarsidass, 1984 p. 211. Illetve az egész problémáról Nakamura Indian 

Buddhism p. 26. 20. számú jegyzet. Mindenesetre a tibeti hagyomány csak a boddhiszattvát említi, mint 

ahogy Rol-pa'i rdo-rje is egyértelműen csak a bódhiszattváról beszél, mikor Asanga vele kapcsolatos 

legendáját elmondja (Grub-mtha' pp. 116-117). A legendáról szintén Warder, A. K.: Indian Buddhism New 

Delhi-Varanasi-Patna, Motilal Banarsidass, 1980 pp. 435-437, valamint Harvey, P.: An Introduction to 

Buddhism. Teaching, History and Practices Cambridge, Cambridge University Press 1990 p. 104.., és 

Bhawani Shankar Shukla: The emergence of the concept of Cittamātra, in Mind Only School and Buddhist 

logic, ed. Doboom Tulku, New Delhi,Tibet House and Aditya Prakashan, 1990 p. 46. A Maitreya-Asanga 

mítosz több grub-mtha' szövegben is előfordul, mint a Yogācāra egyik legjellemzőbbje. Maitreya 

bódhiszattváról az egész  Mahāyāna kontextusba helyezve értekezik: Xing, Guang: The Concept of the 

Buddha. Its evolution from early Buddhism to the trikāya theory. London and New York: RoutledgeCurzon, 

2005. pp 169. Az egész munka a Mahayana három-test (trikāya) tanának fejlődését dolgozza fel. Ennek 

gyakorlatilag kivonatos újabb publikációja: Xing, Guang: The Development of the Concept of the Buddha. 

In: Ven. K Dhammajoti and Y Karunadasa (ed.)  Buddhist and Pali Studies in Honour of The Venerable 

Professor Kakkapalliye Anuruddha, Centre of Buddhist Studies, The University of Hong Kong, 2009 pp 

393-409. 

324 Erről az életrajzi források számos utalást adnak, néhány grub-mtha' mű is ismerteti Asanga hosszas 

meditációs próbálkozásait, melyek alatt mintegy 12 évig meditált, mert Maitreya Buddha mennyországába 

kívánt kerülni, több kudarc után Maitreya megnyilvánult neki és elvitte mennyei országába, ahol számára 

kifejtette tanításait, melyek ma úgy ismertek, mint Maitreya öt tana (Byams-chos sde-lnga). Erről a 

későbbiekben részletebben. 

325 (1) Mahāyāna-sūtralamkāra-kārikā (Theg-pa chen-po'i mdo-sde-rgyan-gyi tshig le'ur byas-pa), (2) 

Madhyāntavibhāga (Dbus dang mtha' rnam-par 'byed-pa), (3) Dharmadharmatā-vibhāga (Chos dang chos-

nyid rnam-par 'byed-pa), (4) Mahāyānottaratantra-śāstra (Theg-pa chen-po'i rgyud bla-ma'i bstan-bchos), (5) 

Abhisamayālamkāra (Mngon-par rtogs-pa'i rgyan) Erről lásd bővebben GESHE LHUNDUP SOPA: Tibetan 

Religious Culture Delhi, Library of Works & Archives, 1983 p. 37. Nakamura a szövegek nyugati 

fordításairól, kiadásairól és a róluk szóló tanulmányokról részletes útmutatással szolgáltat minden egyes 

esetben bőséges lábjegyzetekben. A Rgyan-drug mchog-gnyis. Gangtok: Namgyal Institute of Tibetology, 

1962. Eight great masters: Nagarjuna, Aryadeva. Asanga, Vasubandhu, Dignaga, Dharmakiriti, Gunaprabha 

és Sakyaprabha. egy kilenc alakos thanka gyűjteményt dolgoz fel, és az egyes thankák szereplőinek életrajzi 

leírását is megadja. Asanga életrajza: pp 31- 32, Vasubandhu életrajza pp 33-34. Dignāga életrajza a pp 35-36 

oldalakon. Dharmakirti életrajza a pp 37-38 oldalakon szerepel. Érdekes jegyzetet ad a p. 38.: „Dharmakirti's 

own philosophy was the subjecticve idealism of Vijnanavada with emphasis on cognition rather than 

perception or inference. One who does not perceive cognitions cannot pereceive their objects. Cognition 

apprehends itself, it is free from distinctions cannot perceive their objects. Cognition apprehend itself, it is 

free from distinction of subject (grahaka) and object (grahya). Cognition is the only reality and shines by its 

own light.” (a szöveg szerinti helyesírást alkalmazom az idézetnél, mint az össze többi esetben).  
326  Ezeknek a rövid áttekintését nyújtja NAKAMURA Indian Buddhism pp. 257-263 A Yogācārabhumi egyik 
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Ennek a szövegnek önállóan kezelt része a Bodhisattvabhumi.
327 

Maitreyanatha
328 

Mahāyānasutralamkara (Theg-pa chen-po'i mdo-sde-rgyan-gyi tshig le'ur byas-pa) című 

értekezése egy lényegében verses mű, és a Mahāyāna tanítások kivonatát tartalmazza. A 

Madhyāntavibhāga (Dbus dang mtha' rnam-par 'byed-pa), mint címe is mutatja a Középút és 

a végletek (két véglet: mtha'-gnyis) közötti megkülönböztetést, és szövegében felöleli a 

Mahāyāna legtöbb témakörét,
329

 és a „csak-tudatosság” (vijvaptimātratā), a Buddha három 

Teste, a tathagatagarbha, a sunyatá, trisvabhāva teóriák is megfogalmazást nyernek ebben a 

szövegben. 

 Az Abhisamayālamkāra (Mngon-par rtogs-pa'i rgyan) szintúgy Maitreyanatha 

munkája,
330

 és az Artasāhasrikā Prajvapāramitā tartalmi foglalatát adja.
331

 Haribhadra (8. 

század) kommentárt ír erre a szövegre vonatkozólag
332

, valamint Buddhasrijvana, aki 

valószínűleg az előbbi tanítványa volt. A Dharmadharmatavibhaoga
333

 ugyancsak 

Maitreyanatha műve, ez az értekezés a jelenségek (dharma, chos) és azok lényegi természete, 

az olyanság (dharmatā, chos-nyid) közötti különbségtevést tűzi ki célul. 

 Maitreyanatha Ratnagotra-vibhagá-ja (Mahāyānottaratantra-śāstra, Theg-pa chen-po'i 

                                                                                                                                                         
fejezete a Bodhisattvabhumi, melyet igen gyakran külön is ki szoktak emelni. Bizonyos eltérések vannak, 

hogy mit tartanak Maitreya művének a kínai hagyományban, ill. a tibetiben. Erről szintén Nakamura: Indian 

Buddhism p. 256, ill. p. 261. A nagyobb grub-mtha' szövegek, mint  

327 A bódhiszattva útjával és a bódhicsitta felébresztésével foglalkozó szövegrész.  

328 Maitreya és Maitreyanatha legtöbb esetben azonosnak tekinthető. Asanga mennyei elragadása esetében 

Maitreya Buddháról beszélhetünk, aki segítette Asangát, hogy számos tanítást az ő mennyei világából az 

emberi világba elhozzon. De Maitreyanatha néha emberi testben megjelenő mesterként kezelik, de vannak 

olyan vélemények is, hogy Maitreyanatha (Maitreya kegyeltje/kedveltje) maga Asanga, aki a 

bódhiszattvától/Buddhától megkapta a tanításokat. A Rgyan-drug mchog-gnyis p. 31 hivatkozik arra, hogy a 

modern tudósok fenntartják, hogy Asanga Mahayana beli mestere történelmi személyiség volt, egy szent, 

Maitreyanatha néven. Néhány indiai tudós azonban nem fogalja ezt el, mivel úgy tartják, hogy Asanga 

meditációs tapasztalatok egy hosszú periódusán ment keresztül, és Maitreya Buddhának köszönheti, hogy a 

saját törekvése célba ért, és elérte a megvilágosodást Ibid p. 31. 

329  Madhyāntavibhāgával kapcsolatos nyugati publikációk közül kiemelkedik Stcherbatsky, T.: Madhyānta-

vibhaoga, Discourse on Discrimination between Middle and Extremes (Skepticism and Realism), ascribed to 

Bodhisattva Maitreya and Commentes by Vasubandhu and Sthiramati. Bibliotheca Buddhica XXX, 

Leningrad and Moscow 1936. A kommentár, a Madhyāntavibhāgasutrabharyatika, mely Sthiramati műve. 

Nakamura számos japán publikációt hoz elő a p. 259. 42. lábjegyzetben. De Tucci, G. és V. Bhattacharya 

szerzőségében a Madhyāntavibhāgatika. Calcutta Oriental Series, No. 24, 1932. Egy kritikai kiadása: 

Madhyāntavibhāga-sastra, Containing the Kārikā-s of Maitreya, Bhārya of Vasubandhu and Tika by 

Sthiramati. Edited by Ramchandra Pandeya, Delhi etc., Motilal Banarsidass, 1971. 
330 Abhisamayalankāra-Prajvaparamitā-Upadeša-Šāstra. The Work of Boddhisattva Maitreya. Edited, 

explained and translated by Th. Stcherbatsky and E. Obermiller. Fasciculis I. Delhi: Motilal Banarsidass 

Publishers, 1992. (Repr.)  

331 Ennek legismertebb kommentárja Vimuktisena-é. Pensa, Corrado: The Abhisamayālamkāravptti of Arya-

Vimuksena. First Abhisamaya, ROS. Vol. XXXVII, Rome, IsMEO, 1967. Nakamura további részletes 

adatokat közöl p. 260. A szöveg kommentátorai között szerepel a 8. századi Haribhadra.  

332 Abhisamayalaokaralokam Prajvaparamitāvyākhyā, ennek nyugati publikálásával kapcsolatban Nakamura p. 

260. részletes adatokat közöl. 

333 Vallásfilozófiai elemzése, fordítása: Younghan Cha, John: A Study of the Dharmadharmatavibhaga: An 

Analysis of the Religious Philosphy of the Yogacara, Together with an Annotated Translation of 

Vasubandhu's commentary. A Dissertation Subbmitted to the Graduate School in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the degree Doctor Philosophy Field of Religion. Edvanston, 1996. 
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rgyud bla-ma'i bstan-bchos) a tibeti hagyományban nagy fontossággal bír
334

, mivel jó 

összefoglalása a Mahāyāna legfontosabb tanításainak, összesen hét vajrapadá-ba, azaz 

„gyémánt témá”-ba csoportosíttatik a verses nagyobb terjedelmű mű mondanivalója: (1) a 

Buddha (sangs-rgyas) (2) A Tan (Dharma, chos) (3) A Szerzetesek közössége (Samgha, dge-

'dun) (4) A Buddha lényege (dhātu, khams) (5) A magasrendű megvilágosodás (bodhi, byang-

chub) (6) A Buddha erényes tulajdonságai (guna, yon-tan) és (7) A Buddha áldásos 

tevékenységei (áldásos tettei, karman, phrin-las).
335

 Tibetben, mikor elvétve tanulmányozzák 

a tathagatagarbha tanítást, fontos szerepet játszik ez a szöveg. Maitreyát, Asangát és 

Vasubandhut, annak ellenére, hogy a Yogācāra iskolához tartoztak, nagy becsben tartják a 

Mādhyamaka követő tibeti rendek egyaránt. 

 Visszatérve Asangához, a tibeti hagyomány szerint a nevéhez fűződik még a "Két 

kompedium" (Sdom-rnam-gnyis): a Mahāyānasamgraha (Theg-pa chen-po bsdus-pa)
336 

és az 

Abhidharmasamuccaya (Chos-mngon-pa kun-btus-pa)
337

 összeállítása, melyet a Mahāyāna 

Abhidharmának is szokás tartani. Emellett Asanga több kommentárt is írt a különböző 

Mahāyāna szútrákhoz, illetve a kínai hagyomány más műveket is említ a neve alatt. Művei 

között szádhanákat (grub-thabs), megvalósítási szövegeket is találunk. Kommentárai felölelik 

például az Samdhinirmocanabharyá-t ('Phag-pa dgongs-panges-par 'grel-pa' rnam-par bshad-

                                                 
334 Obermiller, E.: The Sublime Science of the Great Vehicle to Salvation, being a Manual of Buddhism. The 

Work (Uttaratantra) of Arya Maitreya with a Commentary by Aryasaoga. Translated from the Tibetan with 

introduction and notes. Acta Orientalia, vol. 9, 1931, pp 81-305.  Ezzel a szöveggel foglalkozó 

legjelentősebb munka a mai napig: Takasaki, Jikido: A Study on the Ratnagotravibhaga (Uttaratantra), 

Being a Treatise on the Tathāgatagarbha Theory of Mahāyāna Buddhism. Serie Orientale Roma XXXIII, 

IsMEO, 1966. A kínai hagyomány a Ratnagotra-vibhaga-sāstrá-t Saramatinak tulajdonítja.  

335 Takasaki (1966) p. 142. Itt a (7) pont esetén  a karman-t phyin-las tibeti kifejezéssel adja vissza a phrin-las 

kifejezés helyett, mely megvilágosodott tettet, tevékenységet jelent, így valószínűleg rosszul. A negyedik 

vajra pont a dhātu, khams maga a tathāgatagarbháról szóló rész, bár nem a de-bzhin-gshegs-pa'i snying-po 

kifejezést használja a tibeti szöveg. A szanszkrit eredeti terminus a Buddha-természetre a buddha-dhātu, 

tathagata- dhātu vagy gotra. Az utóbbi kifejezés jelentése egyszerűen család, és azt fejezi ki, hogy a lények 

a Buddha valamely családjába tartoznak, azaz magukban bírják a felébredés-lényegiséget, a 

tathāgatagarbhát. A későbbiekben beszélni fogok az öt családról 

336 Időrendben az ezzel foglalkozó irodalom és fordítások: Lamotte, Étienne (ed. and trans.): La Somme du 

Grand Véhicule d'Asaṅga (Mahāyānasaṁgraha), 2 volumes; Louvain: Institut Orientaliste, Université de 

Louvain, 1973. Griffiths, Paul – Hakamaya, Noriaki - Keenan, John P.  - and  Swanson, Paul L: The Realm 

of Awakening: Chapter Ten of Asanga’s Mahayanasamgraha. New York and Oxford: Oxford University 

Press, 1989. Keenan, John (trans.): The Summary of the Great Vehicle by Bodhisattva Asaṅga. Berkeley: 

Numata Center for Buddhist Translation and Research, 1992, translated from the Chinese of Paramārtha 

(Taishō vol. 31, number 1593), Revised Second Edition 2003 (digital 2014), ez utóbbi fordítás a kínai 

buddhista kánon szövegéből készült. Későbbi publikáció a témával kapcsolatban: Watanabe, Chikafumi: 

Asanga's Mahayanasamgraha, Chapter III: Translation and Tibetan Text. New Delhi: D.K. Printworld, 

2013.  

337 Ennek angol nyelvű fordítása: Rahula, Walpola (trans. And ann.): The Compendium of the Super-Doctrine 

(Philosophy) Abhidarmasamuccaya by Asaoga. Originally translated into French and annotated by Walpola 

Rahula. English version from the French by Sara Boin-Webb. Fremont: Asian Humanities Press, 2001.  

 És a The Abhidharmasamuccaya. Teachings by the Venerable Traleg Kyabgon, Rinpoche. Victoria: The 

Kjagyu E-VAM Buddhist Institute, 1993. Ez inkább kérdés-felelt formájában közlő kommentárja a 

szövegnek. Az újraszületés és okozatiság (karma) problémáját elsőrendűen ennek a szövegnek az alapján 

elemzi: Kritzer, Robert: Rebirth and Causation in the Yogacara Abhidharma. Wien: Arbeitskreis für 

Tibetische und Buddhistiche Studien. Universität Wien, 1999 (Wiener Studien zur Tibetoligie und 

Buddhismuskunde, Heft 44) 
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pa), vagy a Mahāyānottaratantraśāstravyākhyā-t (Theg-pa chen-po'i rgyud bla-ma bstan-bcos-

kyi rnam-par bshad-pa)
338 

 

 A Yogācāra fontos alakja volt Asanga öccse
339

, Vasubandhu (Dbyig-gnyen, 320-380), a 

második legfontosabb Citta-mātra szerző. Ő ifjabb korában a Hinayāna irányzat híve volt, 

ekkor írhatta az Abhidharmakosá-t, valamint a hozzátartozó kommentárt, az Abhidharmakosa-

bhāryát
340

, majd bátyja hatására a Mahāyāna elkötelezett híve lett.
341

 A tibetiek által 

legfontosabbnak tartott "Nyolc prakarana" néven ismert műveket írta többek között. 
342

 Ezek 

                                                 
338 Takasaki (1966) p. 6. a Ratgotravibhaga egyik szövegváltozatának tartja, holott ez Maitreya szövegének 

Asanga-féle kommentárja, nem valószínű, hogy ezt a szarvashibát követte volna el, mivel később megemlíti, 

hogy a tibeti hagyomány szerit két eltérő szerzőségű műről van szó. Theg-pa chen-po'i rgyud bla-ma bstan-

bcos-kyi rnam-par bshad-pa Mahāyānottaratantraśāstravyākhyā. [P. No.] 5484, mdo tshogs 'grel pa, ngi, 

19a5-22a3 (vol.104, p.9-11)Derge[D. No.] 3984, mdo 'grel, ngi 15b7-18a3. Narthang[N] ngi 18a1-20a5. 

Kinsha[Kinsha] 3483, ngi 22a2 (p.12-1-2), és hivatkozik a Mahayanottaratantrasastopadesa kéziratos 

szövegre, melyet Sajjana vagy Satyajvana írhatott., Takasaki (1966) p. 7. 

339  Mindenesetre Rol-pa'i rdo-rje is ezt említi, mikor a születésük körüli legendát mondja el. Lásd Grub-mtha' 

pp. 106-107 

340 Warder, A. K.: India Buddhism. Delhi, Varanasi, Patna: Motilal Banarsidass, 1980 (2
nd

 Iindian Ed.) p. 447 

hivatkozik arra, hogy Vasubandhu Sautrāntika iskola alakja, az 5. században, írta a Sarvāstivāda 

(Vaibhārika) Abhidharma kritikáját ebben a művében, Warder felveti, hogy nem világos, hogy az 

alapszövegnek számító verses mű (kārikā) az ő írása, mint a később született kommentár. Fraunwallnerre 

hivatkozik a p. 447, aki szerint két Vasubandhu is létezett, ez korábbi, aki a fentebbi műveket összeállította 

és Asanga testvére, aki a Mahāyána követője volt. Frauwallner, Erich: On the Date of the Buddhist Master of 

the Law, Vasubandhu. Rome: IsMeo, 1951. Warder beszél a Sautrantika Vasubandhuról is (p. 448.), aki 

ennek az iskolában a szellemében írta meg a Karmasidddiprakaranát a Samkhyā rendszer téziseit cáfolandó 

(p. 448). Vasubandhu életrajzi bemutatására szorítkozik röviden: Szanyi Szilvia: Vasubandhu: A csak-

észlelet húsz versszakos bizonyítása. Bevezető tanulmány és fordítás. In: Távol-keleti Tanulmányok 7. évf. 

2015/1 pp 159-189, különösen a pp 162-163 oldalakon: „A Vasubandhunak tulajdonított számtalan írás 

azonban felveti a szerzőség kérdését, hiszen a hagyomány egy emberi életet jócskán meghaladó mennyiségű 

alkotást tulajdonít neki, melyekben gyakran egymástól erősen eltérő filozófiai álláspontokat fogalmaz meg. 

A műveit érintő ellentmondások a datálási nehézségekkel karöltve odáig vezettek, hogy a szakirodalomban 

komolyan felmerült annak lehetősége, hogy valójában két Vasubandhuval van dolgunk, akiket a hagyomány 

tévesen egy személynek gondol: az egyik Asaoga testvére, aki a 4. században élt, míg a másik az 5. 

században.  

  Vasubandhu yogacarára való áttérését is különbözőképpen magyarázzák a szakirodalomban. Fernando 

Tola és Carmen Dragonetti szerint a megtérés nem tekinthető váratlannak, hiszen arra, hogy Vasubandhu 

éppen sautrāntika alapon támadja a vaibhārikát, tulajdonképpen a yogācārára való áttérésének előjeleként 

tekinthetünk, a sautrāntikák számos tanítása ugyanis idealista jegyet visel magán. Hasonlóképpen vélekedik 

Amber Carpenter is, aki rámutat arra, hogy Vasubandhu metafizikai minimalizmusra való törekvése már a 

korai művekben is tetten érhető.” Tola, Fernando -Dragonetti, Carmen: Being as Consciousness: Yogācāra 

Philosophy of Buddhist. Delhi: Motilal  2004: 155  

 Vasubandhu Abhidharmakosabhayából a személyiségre (pudgala) vonatkozó részt használja fel, fordítja és 

értelmezi: Duerlinger, James: Indian Buddhist Theories of Persons. Vasubandhu's „Refutation of the Theory 

of a Self”. London and New York: RoutledgeCurzon, 2003. tagadva a külön buddhista irányzattá vált 

Pudgalavādinok tételeit a személyiséggel kapcsolatban, valamint a nem-buddhista Tirthikák, a Nyāya-

Vaiserika bölcselet tételeit.  

 A Rgyan-drug mchog-gnyis p. 33. szerint, mint báttya, ő is bráhmana családban született és képzését a 

Védák és a brhamanikus irodalom tanulmányozásában kezdte. Ezek utána Sarvāstivāda buddhista 

bölcseletnél kötelezte el magát, majd a kamíri Sanghabhadra vezetése alatt tanulmányozta az Abhidharmát, 

Magadhába visszatérve összaálította az Abhidharmakosát, és a hozzáadott kommentárjában kritizálja a 

Vaibhārika rendszert, és korábbi tanítóját Sanghabhadrát. Báttya, Asanga hatására Mahájána híve lett. A 

Gupta dinasztia uralkodóinak támogatását élvezte a nemesség adakozó kedvének segítségével. p. 33. 

341  Nakamura hivatkozik arra, hogy Fraunwallner véleménye szerint két Vasubandhu létezett, egy idősebb 

(320-380), aki Asanga öccse volt, és a Mahāyāna munkák szerzője, valamint a később élt (400-480), aki az 

Abhidharmakosát és a Paramarthasaptikat írta. Lásd NAKAMURA Indian Buddhism p. 268 

342  (1) Sūtralamkāra-bharya (Mdo-sde rgyan-gyi bshad-pa) (2) Madhyanta-vibhaga-tika (Dbus dang mtha' 

rnam-par 'byed-pa'i 'grel-pa) (3) Dharmadharmatā-vibhaga-vptti (Chos dang chos-nyid rnam-par 'byed-pa'i 

http://web1.otani.ac.jp/cri/twrpe/peking/tibet.php?key=peking_vol&word=mdo%20tshogs%20'grel%20pa,%20ngi&page=0&re_num=-1
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közül e legfontosabb a Vimsatikā (Nyi-shu-pa), húsz versszakos mű a Csak-tudat tanításról
343

; 

majd a Triṃśikā  (vagy Triṃśikā-vijñaptimātratā, Sum-chu-pa) lényegi érteketése a Csak-

tudat tanításról.
344

 

 Emellett még fontos munkája a Trisvabhava-nirdesa (Rang-bzhin-gsum nyes-pa brtan-

pa), mely a Yogācāra egyik fontos tanításával, a „három öntermészet” (trisvabhava, rang-

bzhin gsum) tanítását összegzi.
345 

És több, csak a kínai hagyományban említett műve maradt 

                                                                                                                                                         
'grel-pa) (4) Trimsika-karika (Sum-cu-pa'i tshig-le'ur byas-pa) (5) Vimsaka (Vimsatika)-karika (Nyi-su-pa'i 

tshig-le'ur byas-pa) (6) Pavcaskandha-praķarana (Phung-po lnga'i rab-tu 'byed-pa) (7) Vyākhyā-vyukti 

(Rnam-par bshad-pa'i rig-pa)  (8) Karmasiddhi- praķarana (Las-'grub-pa'i rab-tu 'byed-pa) 
343 Wood, Thomas E. : Mind Only: A Philosophical and Doctrinal Analysis of the Vijnanavada, pp. 31-39 

(University of Hawaii Press, 1991) First India Edition: Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1994. pp 91-

105 szanszkrit nyelvből történet fordítása a szövegnek és annak kínai változatával, a Cheng wei shilun-nal 

való összehasonlítása. Francia nyelven már korábban megjelent a tibeti szöveg fordítása Vimsakakarika-

prakarana, traité des vingt slokas avec le commentaire de l'auteir. Traduit par Louis de la Vallée Poussin, Le 

Muséon, N. S. 13 (1912), pp 53-90.  A szanszkrit szövegforrás felfedezte és kiadta  Lévi, S.:  

Vijñaptimātratāsiddhi, Deux traités de Vasubandhu.  Vimsatikā accompagné d'une explication en prose et  

Triṃśikā avec le commenaire de Sthiramati, Publié par Sylvain Lévi, Paris, Librairie Ancienne Honoré 

Champion, 1925. Biblithèque de l'École des Hautes Études, No. 245. Illetve magyar nyelven: Hamar Imre 

(ford) 1995. „A csak-tudatosság” logikai bizonyítása. Vaszubandhu: A húsz versszak kommentárja.” In: 

Agócs Tamás – Fehér Judit – Hamar Imre – Horváth Z. Zoltán. (vál.) Buddhista logika. Budapest 

Orientalisztikai Munkaközösség – Balassi Kiadó, pp. 63-78. a Vimsatikā vagy Viṁsika tibeti kommentárját 

az alapversekhez (Viṁsatikārikā, Nyi-shu-pa'i tshig le'ur byas-pa) írt Nyi-shu-pa'i 'grel-pá-t (Vimsatikāvptti) 
fordítja le és ír értékes bevezetés hozzá, főleg Vasubandhu élettörténetére vonatkozó bő adatokkal. Szanyi 

Szilvia: Vasubandhu: A csak-észlelet húsz versszakos bizonyítása (Bevezető tanulmány és fordítás) In: 

Távol-Keleti Tanulmányok 7. évf. 2015/1 pp 159-190 szintén lefordítja Vasubandhu húsz versszakos 

alapmunkáját és annak kommentárját fordítja le szanszkrit nyelvből. Ruzsa Ferenc – Szegedi Mónika 2015. 

„Vasubandhu's Viṁsikā: A ciritcal edition” Távol-Keleti Tanulmányok 2015/1 pp 127-158 felhasználásával. 

Ugyancsak Szanyi Szilvia: Buddhista idealizmus: Vasubandhu Viṁsatikā című művének filozófiai elemzése. 

In: Távol-keleti Tanulmányok 2015/2: pp 107-136 foglalkozik bővebben Vasubandhu művének bölcseleti 

elemzésével. Kochumuttom, Thomas A.: A Buddhist Doctrine of Experience. A New Translation and 

Interpretation of the Works of Vasubandhu the Yogācārin. Delhi: Motilal Banarsidass, 1989 (Repr.) 

alapműveinek fordítását tartalmazza. Kellner, Brigit and Taber, John: Studies in Yogācara-Vijvanavāda 

idealism I: The interpretation of Vasubandhu's Vimsika. In: Asiatische Studien/Études Asiatiques 68/3 

(2014) 709-756. 

344 Ugyancsak Wood (1991, 1994) fordította le szanszkrit nyelvből a Triṃśikā-t a pp. 49-60, valamint 

hasonlította össze tartalmilag elemezve a Trisvabhava-nirdesá-val a pp 63-89. A szöveg kínai fordítását 

vizsgálja, elemzi és fordítja le Ganguly, Swati: Treatise in Thirty Verses on Mere-consciousnes. A Critical 

English Translation of Hsüan-tsang's Chinese Version of the Vijñaptimātratātriṃśikā with notes from 

Dharmapāla's commetary in Chinese. Delhi: Motilal Banarsidass, 1992. Értékét adja munkájának, hogy a 

Csak-tudat alapvető tanait is sorra veszi és értekezik róluk, mint a tárház tudatosság (alaya-vijvana), a 

hetedik tudatosság (manas), a tárház tudatosságból kibontakozó hat tudatosság (pravpttivijvana), és magának 

a „puszta tudatosságnak” (vijñaptimātratā) a teóriája; majd az okozatiság és a szanszára viszonya, a három 

vasanā, a három természet, és három természet-nélküliség (nihsvabhāva). Maga a szöveg a Hsüan-tsang 

(599-664) által írt Wei-shih-san-shih-lun-sung (Vijñaptimātratātridasasastrakarikā) és a Ch'eng-wei-shih-lun 

(Vijñaptimātratāsiddhi-sastra) értekezéseket dolgozza fel és fordítja, melyek Vasubandhu harminc 

versszakos művén alapulnak. Lusthaus, Dan: Buddhist phenomenology Phenomenology. A Philosophical 

Investigation of Yogācāra Buddhism and the Ch'eng Wei-shih lun. London and New York: RoutledgeCurzon, 

2002 Vasubandhu Trimsikā-jét, azaz Harminc versszakos művét dolgozza fel, kommentálja Hsüan-tsang 

Ch'eng wei shih lun (A Vijvapti-mātrá-t megalapozó értekezés) művét. Ez a tibeti kánonban nem lelhető fel. 

Lusthaus fenomenológiai vizsgálatokat is előhoz, például Husserl nézeteit is, vagy Merleau-Ponty-ét, később 

a nyugati fenomenológiai tudományara hivatkozást Lusthaus mellőzi és inkább orientalista szempontból a 

Triṃśikā-vijñaptimātratā, azaz a Ch'eng Wei-Shih lun elemzésére tér át. 

345 A szöveget először ismertette és fordította le: Poussin, Louis de La. "Le petit traite de Vasubandhu-

Nagarjuna sur les trois natures," Melanges chinois et bouddhiques, 2 (1932-33): pp 147-161. Majd Tola, 

Fernando and Dragonetti, Carmen: The Trisvabhava-karika of Vasubandhu, Journal of Indian Philosophy 11 

(1983) pp 225-266. 

 Sponberg, Alan: The Trisvabhava Doctrine in India and China: A Study of Three Exegetical Models, In: 
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fenn.
346

 Sok kommentárt írt a fontosabb szútrákhoz, mint pld. a Sukhavati-vyuha szútrához, a 

Dasabhumika szútrához, a Saddharmapundarika-sutrá-hoz és Asanga műveihez
347

. Logikai 

munkákat is szerzett, mint a Vadavidhi, Vadavidhana, Vadakausala, Tarkasastra. Nem annyira 

szem előtt lévő műve a Karmasiddhiprakarana (Las-grub-pa' rab-tu byed-pa)
348

, melynek fő 

témája a tett (karma) és eredménye működése, és az egyetemes alapelv körüli bizonyítások 

leírása. 

 Maitreya öt értekezése (Byams chos-sde lnga), Asanga öt értekezése a szintekről (Sa-

sde lnga), és két kompediuma (Sdom-rnam gnyis), valamint Vasubandhu nyolc prakaranája 

(Pra-ka-ra-na sde brgyad) együttesen képezi a tibeti hagyományban a "Maitreyával 

kapcsolatos húsz munkát" (Byams-dang 'brel-ba'i chos-nyi-su).
349

 

 Az iskola további mestere volt Dignāga (Phyogs-kyi glang-po, 400-480)
350

, aki a 

                                                                                                                                                         
Ryukoku Daigaku Bukkyo Bunka Kenkyo ujo 21 (1983) pp 97-119; Wood, Thomas E. : Mind Only több 

szöveget fordít le, többek között a Trisvabhava-nirdesá-t a pp 31-47, és a szanszkrit szöveg átírását is 

megadja, és elemzi a munkát; a pp. 63-89.  Boquist, Ake: Trisvabhava: A Study of the Development of the 

Three-nature-theory in Yogacara Buddhism (University of Lund, 1992), Chapter 7, pp 116-132, és Anacker, 

Stefan: Seven Works of Vasubandhu. The Buddhist Psychological Doctor. Delhi: Motilal Banarsidass, 2002 

(Corrected Ed.) pp 287-297 foglalkozik ezzel a szöveggel, ennek előzménye: Anacker, Stefan: Vasubandhu: 

three aspects ; A study of a Buddhist philosopher. Ph. D. University of Wisconsin, Madison 1970 (A thesis 

submitted to the Graduate School of the Univeristy of Wisconsin in partial fulfillment of the requirements 

for the degree of Doctor of Philosophy). D'Amato, Mario : Three Natures, Three Stages: An Interpretation of 

the Yogacara Trisvabhava-Theory, In: Journal of Indian Philosophy 33, (2005) pp185-207. 

346  Ezek részletes felsorolásához NAKAMURA Indian Buddhism pp. 268-273. Itt megtalálhatók a csak kizárólag 

kínai című művek is. 

347 Nakamura pp 268-273 Mint pl. a Mahāyānasamgraha [A Mahájána (tanainak) összegzése]. Vasubadhu 

fontosabb műveit is megemlíti, azokat is melyek a tibeti hagyományban nem foglaltak el nagyobb 

jelentőséget. A tibeti buddhista kánon kommentár részének Sems-tsam (Csak-tudat) fejezetében 

felsoroltatnak a Citta-matrával kapcsolatos művei, noha nem egy csoportban, emellett a Szútra-kommentár 

(Mdo-tshogs 'grel-pa) és a Közép út iratait összegyűjtő fejezetben, a Dbu-ma részben több kisebb műve is 

található.  

348 Az ezzel foglalkozó egyik értékes nyugati munka: Lamotte, Étienne: Karmasiddhiprakarana. The Treatise 

on Action by Vasubandhu. English trans. By Lao M. Pruden. Fremont: Asian Humanities Press, 1987. Ez a 

munka tartalmazza a karma egyes buddhista iskolákban betöltött szerepét, tekintve két alsóbb buddhista 

bölcseletet, majd magát a Yogācārát és Madhyamakát is. Az alapszöveg fordítása szerepel ezek után, benne a 

különféle bölcseletek karmá-val kapcslatos tévedéseinek cáfolatával. Anacker, Stefan: Vasubandhu's 

Karmasiddhiprakrana and the Problem of the Highest Meditations. In: Philosophy East and West, Vol. 2, 

No. 3. (Jul., 1972), pp. 247-258 számos fogalmat tisztáz a karma teória és a meditációs állapotok 

összefüggése szempontjairól. Anacker, Stefan: Seven Works of Vasubandhu lefordította 

Karmasiddhiprakaraná -t a pp. 83-156 részben fordítás és bőséges jegyzeteket is ad. Az szöveg nem pusztán 

a különféle buddhista bölcseleti rendszerek karmával kapcsolatos téziseinek cáfolata problémájával 

foglalkozik, hanem olyan jelentős tanításokat is nyújt, mint az ālaya-vijvana mibenléte, és olyan Yogācāra 

szövegekre is hivatkozik, belőlük idéz, mint a Samdhinirmocana-sūtra, és számos kritikát találhatunk a 

Tirthikák (tirthaokarák, mu-stegs-pa) nézeteivel szemben.  

349  Ennek a húsz munkának az ismerése alaptanulmánynak számít még a Dge-lugs-pa irányzatnál is, mely 

pedig szilárdan a Mādhyamika álláspontján van. Dolgozatomban a tibeti hagyomány által számon tartott 

műveket említek csak, de vannak olyan művek, melyek nem szerepelnek a tibeti buddhista kánonban. 

Byams-pa-dang 'brel-ba'iu chos nyi-shu: (1) Byams-chos-sde lnga (2) Sa-sde lnga (3) Sdom-rnam gnyis (4) 

Pra-ka-ra-na sde brgyad 

 A Yogācāra munkák felsorolása Bu-ston-nál:  Bu-ston: The History of Buddhism (Chos-hbyung). I. Part. The 

Jewelry of Scripture. Translated by E. Obermiller. Heidelberg, In Kommission bei O. Harrassowitz,1931 

(Materialien zur Kunde des Buddhismus, 18. Heft)  pp 53-57. 

350 Warder korábban említette műve (1980) rá vonatkozó részletes életrajzot is közöl, nagyrészt Taranātha 

közlése alapján. És Dignagát, akinek mestere volt Vasubandhu, az ő Sautrantika időszakához köti; és 

Dignagát és Dharmakirtit egyértelműen Sautrantika követőknek tartja. Lásd Warder p. 450. 
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buddhista ismeretelmélet (pramana, thsad-ma) elindítója volt, és a Citta-mātra vagy Yogācāra 

több tibeti szerző szerint a Hamis aspektust
351 

tételező alirányzatot alapította. Dignaga főként 

logikai munkái révén ismert, azonban emellett vannak sokkal általánosabb buddhista 

kérdésekkel foglalkozó munkái, mint pld. a Prajvapāramitā-pimdārtha-samgraha, Alāmbana-

pariksa (Dmigs-pa brtag), Yogāvatara (Rnal-'byor-la 'jug-pa) és mások is ismertek.
352

 Mégis 

méltán neki tulajdonítják a tényleges buddhista logika kifejlesztését. Logikai alapmunkája a 

Pramanasamuccaya (Tshad-ma kun-btus), melyhez önkommentárt is írt. Legfontosabb utóda, 

kommentátora volt Dharmakirti (6-7. sz.), akinek legjelentősebb írása a Pramāṇavārttikakārikā 

és annak önkommentárja, Pramāṇavārttikavṛtti, természetesen eme önkommentáron kívül más 

szerzők is írtak értekezéseket az alapversek magyarázandó.
353

 Ez a két utóbbi mű Dignaga 

logikai alapmunkájának kommentáraként tekinthető, de szigorú értelembe véve annak 

témabeosztásait követő új interpretációk. Kevés szó esik arról, hogy Dignaga Vasubandhu 

tanítványa volt, és mestere műveihez kommentárokat írt, melyek nem annyira ismertek, de 

Dignaga a Pramanasamuccaya című művében idézi Vasubandhu Abhidharmakosabharyá-

ját
354

 

A tibeti buddhista logikába, kommentárirodalomban és kolostori képzés logikai szakaszában 

Dharmakirti hatása jóval nagyobb, mint más szerzőké. A grub-mtha' szövegek tanúsága 

szerint mind a Sautrantika (Mdo-sde-pa, Szútra követők)
355

, mind a Citta-mātra (Sems-tsam-

                                                 
351  Lásd később az alirányzatok felsorolásánál. 

352 Warder (1980) p. 448. 

353 Ezek nagy része a tibeti Bstan-'gyur Tshad-ma (ismertelmélet, logika) szakaszában van beosztályozva.  

354 Warder (1980) p. 448  

355 Rövid ismertetését adja: Williams, Paul with Tribe, Anthony: Buddhista Thought. A complete introducion to 

the Indian Tradition. London & New Yorj: Routledge, 2000. Az iskola nevéről: „The name 'Sautrāntika' 

refers to 'those who take the sutras as valid authority (pramana), rather than later treatise (sastras)' – where 

'later treatises' means the Abhidharma (Yasomitra, in Cix 1995: 39, 50). It is not clear how early this term 

came ti be used for the group, or how it relates to another expression 'Darrtantika', 'those who utilise the 

method of examples'”. p. 118. Az minden bizonnyal igaz, hogy a Sarvastivada a három időben fennálló 

szubsztanciális létező (létezés) teóriáját tagadta elsőrendűen, mely szerintük rejtett módon 

szubsztancialitással látta el a dharmákat (chos), tekintve, hogy három létmódot: keletkezés, fennállás, 

megszűnés vetett fel, mint egymástól eltérőés időbelileg más létmódot.  A tibeti grub-mtha' szövegek a 

Vaibarikákat gyakran úgyis nevezik, hogy: Dus-gsum rdzas-kyi bye-brag-tu smra-ba – A Sautrantikák 

dharmák pillanatnyi (skad-cig-ma) létezését emelik ki, már a születés (skes-pa) oka magába hordja elmúlás, 

pusztulás ('jig-pa) okát, és nem kell függenie egy később megjelenő októl, és nem kell fennállnia három 

különböző időbeli létmodalitásnak. A Vaibarikák szerint az összetett dharmák (’du-byas-rnams) előbb 

létrejönnek – skyes / azután fennállnak, fennmaradnak - gnas  / azután pedig elpusztulnak – ’jig. És e három 

állapotban ugyanazon szubsztanciák maradnak, és a múlt beli dharma még képes hatást kifejteni, mivel még 

a jelenben is létezik múltbeli dharmaként. Williams a következőeket írja ezen iskola a Sarvastivadinok prapti 

teóriáját érintő tagadásáról: „Followers of Sautrantika utterly rejected the Sarvastivadin theory of  prapti, 

possession, along with the idea that a past dharma is able to cause its effecet because the past dharma still 

exist as past”. p. 121. Szanyi Szilvia (2015/1) írja ezzel kapcsolatban: „A sarvāstivādinok – mint ahogyan a 

szanszrit elnevezés (sarvam asti, azaz minden lérezik) mutatja – úgy tartották, hogy az általuk elfogadott 

hetvenöt dharma minden időben, a múltban, a jelenben és a jövőben reálisan létezik. A dharmák, tényezők 

vagy sajátságok tulajdonképpen a tapasztalati valóság végső, tovább nem analizálható, elemi részei. A 

sarvāstivāda iskkola szerint a tényezők svabhavával, vagyis önálló léttel vagy független lényeggel 

rendelkeznek, mely mindhárom időben változatlan marad. Ennek ellenére nem tekintették őket örökkévaló 

létezőkenk, hiszen ezzel nyíltan ellenébe kerültek volna a buddhizmus egyik legfontosabb alaptételével, a 

mulandóság tanításával.” pp 160-161 
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pa, Csak-tudat) Érvelés követő alirányzatai (Rigs-pa'i rjes-'brang) egyaránt  Dharmakirti hét 

értekezését
356 

követik. 

Asvabhāva a Mahāyānasamgrahához írt egy jelentős kommentárt. Dharmapala (530-561) egy 

jelentős kommentárt írt Vasubandhu Trimsikájához, a Vijvaptimātrastādiddhit, mely tíz indiai 

kommentáron alapul, de a tibeti kánonban nincs meg. Sthiramati (Blo-gros brtan-pa, 470-550) 

több kommentárt is írt Vasubandhu és Asanga munkáihoz
357

, mint a Madhyantavibhaga-sastra, 

vagy a csak kínai változatban létező Abhidharmakosa kommentár
358

, vagy a Nagarjuna 

Madhyamaka-karikājához írt kommentárja is ismert. Gunamati (420-500) Vasubandhu 

műveihez írt kommentárt. Silabhadra (529-645)
359

 a Buddhabhumivyakhyava megalkotója, ez 

csak tibeti nyelven maradt fenn. Subhagupta (Dge-srung, 650-750) is jelentős szerzője volt az 

iskolának. Dharmottara (Chos-mchog, 730-800) kommentárt írt Dharmakirti művéhez, a 

Nyāyabindhu-hoz, és van olyan műve, minta Buddhabhumisastrá-hoz írt kommentárja, mely 

csak kínai nyelven marad fenn.
360 

 Santarakrita (Zhi-ba'i 'tsho, 680-740) a "Nem-valódi aspektus" irányzat követője
361

 

volt, és az ő tanítványa, Kamalasila (700-750) a Yogācāra-Mādhyamika irányzat 

szempontjából írta le tanításait. Ennek az utóbbi „vegyes”' bölcseletnek az előfutárainak 

egyike volt Jvanagarbha szemben a Bhavyá-val (Bhāvaviveka), aki a Sautrantika-

Madhyamika tanokat képviselte. Santaraksita a Madhyamika és a Yogācāra tanokat 

egyesítette
362

. 

                                                 

356  (1) Pramānavārttika (Tshad-ma rnam-'grel) (2) Pramānaviniścaya (Tshad-ma rnam-par nges-pa) (3) 

Nyāyabindhu (Rigs-pa'i thigs-pa zhes-bya-ba'i rab-tu byed-pa) (4) Santānāntarasiddhi (Rgyud-gzhan grub-

pa) (5) Sambandhaparīksā ('Brel-ba brtag-pa'i rab-tu byed-pa) (6) Vādanyaya (Rtsod-pa'i rigs-pa zhes-bya-

ba'i rab-byed-pa) (7) Hetubindhu (Gtan-tshigs-kyi thigs-pa zhes-bya-ba'i rab-tu byed-pa). Ezek tibeti verziói 

megtalálhatóak a Bstan-'gyur-ban, valamint jelentősebb kommentáraik is a Tshad-ma szakaszban. Érdekes, 

hogy közös forrásként szolgál a fentebb említett két buddhista bölcselet logikai alirányzatainak, azt lehet 

mondani, hogy Dharmakirti mindkét irányzat tanait beolvasztotta életművében, vagy minkét irányzat 

pramanáról vallott nézeteit, de lehet, hogy a szerző egyénileg értelmezett nézeteit mindenféle előzetes 

polémia nélkül felhasználta mindkét bölcselet egyaránt. Az mindenesetre látszik, hogy a grub-mtha' művek 

irányzat-meghatározásai eléggé leegyszerűsítőek, és sok mindent nagyon hamar közös nevezőre hoznak. 

Rol-pa'i rdo-rje munkája sok eseteben kivételt képezhet ebből, hiszen megpróbálja nagyon részletekbe 

menően az apró különbségeket kiemelni. Williams – Tribe: Buddhist Thought p. 120 hivatkozik Vasubandhu 

Abhidhramakosá-ban kifejtett véleményére, hogy nem tiszta, milyen kapcsolat volt Dignaga és Dharmakirti 

nézetei és a Sautrantika között. A forrást nem említi Williams. Ennek ellenére a tibeti szövegek maguktól 

értetődőnek érzik, hogy különösen Dharmakirti, a tibeti ismeretelmélet „atyját” a Sautrantiká-hoz kössék, de 

ugyanígy a grub-mtha' szövegek nem csak ehhez az irányzathoz, hanem a Vijvana-vadához is köti őt. 
357 Namakura p. 280. A kommentárok egy rész tibeti nyelven is létezik. 

358 Nakamura p. 280 hivatkozik erre. A teljesség igénye nélkül tudom csak felsorolni a Citta-matra vagy 

Vijvana-vada szerzőit és munkáit, mivel inkább a tibeti buddhista kánonra, melyet később mongol nyelvre is 

lefordítottak több lépcsőben, összpontosítok, tekintve hogy Rol-pa'i rdo-rje inkább ebből a „buddhizmus'-ból 

nyerte ismereteit, és a hivatalos Dge-lugs-pa skolasztikának is a Tibetben fellelhető, lefordított kanonikus 

szövegek voltak az elérhetőek. 

359 A nálandai buddhista kolostoregyetem vezetője és a kínai zarándok-fordító-tudós Hsüang-tsang tanára olyan 

műveket is összeállított, melyek csak tibeti nyelven maradtak fenn, mint a Buddhabhumivyakhya.  

360 Hsüang-tshang fordításában. 

361 Nirakaravadi Yogacara 

362 Erről Nakamura p. 282. Itt hivatkozik arra, hogy az ő tanítói „idealisztikusak” voltak, mivel a külső tárgyak 
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 Haribhadra (8.sz) a négy Buddha test elméletének a kifejlesztője volt. Jvanagarbha 

(700-760) több mint egy tucat könyvet írt, melyek a tibeti kánonban fellelhetők. 

 Dharmakirti (Chos-kyi grags-pa) hét értekezést írt Dignāga alapvető logikai művéhez. 

Ezek a munkák a Pramanavarttika (Tshad-ma rnam-'grel), Pramanaviniscaya (Tshad-ma rnam-

par nges-pa), Nyaya-bindhu (Rig-pa'i thigs-pa), Hetu-bindhu (Gtan-tshigs thig-pa), 

Sambandha-parakisa ('Brel-ba brtag-pa), Samtanantara-siddhi (Rgyud-gzhan grub-pa) és a 

Vāda-nyāya (Rtsod-pa'i rigs-pa). 

 Dignāga logikai alapműve, a Pramānasamuccaya (Tshad-ma kun-las btus-pa) és 

Dharmakirti hét értekezése a legfontosabbak, és kötelező érvénnyel tanulmányozandóak a 

szerzetesi képzés során Tibetben. Ezek a művek nem is európai értelemben vett "logikával" 

foglalkoznak, hanem tulajdonképpen ismeretelmélettel.
363

 Mint ahogyan a dolgozat tárgyát 

képező szöveg is csak formálisan nevezhető logikai szövegnek, mivel eredeti célja Citta-mātra 

sajátos ismeretelméleti kérdéseinek taglalása és cáfolata; s logikai csak annyiban, hogy 

eszközként leggyakrabban a "három tényezős" (rtags-gsum) érvelést használja.
364

 

 A Citta-mātra iskola Indiában a 4-12. századig virágzott, a 12. század során az iszlám 

invázió, és a brahmannizmus reneszánsza kiszorította. 

                                                                                                                                                         
létének állítását tagadta, és az ön-megismerő tudatot (svasamvedana, rang-rig) a megismerés egységének 

vélte. És szerinte mind a megismerő és megismert kettősségétől mentes minden megismerés. Az ön-

megismerő tudat tételezése vagy tagadása az egyik fő eltérés a buddhista bölcseleti irányzat tételeiben, erre 

később Rol-pa'i rdo-rje szövegének elemzésekor kitérek. 

363  A "logika" kifejezés a tshad-ma (pramana) kifejezés fordítása, mely valójában "hiteles megismerést" vagy 

mérvadó tapasztalást, megismerést jelent.  

364  A három tényező egy logikai bizonyítás tkp. három lépése vagy jegye (rtags): 1.phyogs-kyi chos, azaz az 

első logikai megjelölés, állítás egy alanyról a logikai szillogizmusban, ennek nyelvtani jelölése a "chos-can" 

szóösszetétel szolgál az alanyhoz kapcsolva, mely azonban el is maradhat; 2. rdzas-su 'gro: következtetés, 

ennek nyelvtani jelölésére a "-te, -ste" stb. mondatzáró toldalék használatos; 3. a harmadik logikai jegy 

(rtags) az ellenérv, vagy a teljes bebizonyítása az állításnak, ennek nyelvtani jelölésére szolgál a mondat 

végén a "-phyir-ro" (vagy több érvet felsoroló bizonyító tétel esetén egyszerűen "phyir") kifejezés. Erről a 

három tényezőt használó érvelési eljárásról Horváth, Z.: A buddhista ismeretelmélet egy részterülete: a 

következtetések tana, Sankaraszvámi: Bevezetés a logikába (Nyaja-Parivésa) in FEHÉR JUDIT (ed.) 

Buddhista Logika Budapest, Orientalisztikai Munkaközösség-Balassi Kiadó, 1995 pp. 365-397. Illetve 

STCHERBATSKY, TH.: Buddhist Logic Hague, Mounton & Co 'S Gravenhague, 1958 (Photomechanic Reprint 

Indo-Iranian Reprints, ed. by the Editional Board of the Indo Iranian Journal IV.) A pramāna logikájáról, 

előtörténetéről: Fehér Judit: Az indiai buddhista logika rövid áttekintése. In: Magyar Filozófiai Szemle, 

XXXIV/5-6. Budapest, 1990. pp. 463-471 részletesen elemzi a fogalom értelmezéseit. „A buddhista 

ismeretelmélet az emberi tapasztaláson alapuló tudomány, amely a helyes ismeretet az értelmes cselekvés 

egyedüli alapjaként vizsgálja. Hangsúlyt fektet az ismeret alkalmazhatóságára, hiszen számára a helyes 

ismeret más, mint a célirányos, sikeres emberi cselekvés kiindulópontja. Persze mindez nem jelenti azt, hogy 

a buddhista logika realista. A buddhisták számára kétféle valóság létezik, a közvetlen, jelenvaló (abszolút), 

és a gondolt, a közvetett. Míg a tiszta valóság állandóan változó, egymásra következő pont-pillanatokból áll, 

addig a közvetett valóság a képzelet, a fogalmi gondolkodás építménye, tele állandóságba rögzítő 

fogalmakkal, viszonyokkal, Idővel, Térrel. Mégis a logika tudományának a használhatósága, 

megalapozottsága abban áll, hogy a közvetett a közvetlenre épül, a kettő között, ha nem is megfelelés, de 

valami kapcsolat fönnáll. A helyes következtetés pl. az abszolút valóság szempontjából illúziónak számít; 

helyes, de csak közvetve.” p. 464. Fehér ezek után a következőekre is vonatkozó megállapításokat is tesz: „A 

kétféle valóságnak megfelelően, a buddhisták szerint a megismerésnek két (és csak két) forrása van: a 

közvetlen, tiszta érzékelés tárgya az abszolút valóság-pillanat, a közvetlen érzékelt egyedi tárgy, amely 

egyediségénél fogva nem hasonlítható semmiféle más tárgyhoz. Az abszolút valóság ezért megnevezhetetlen, 

kimondhatatlan.” p. 464. A későbbiekben még fogok hivatkozni Fehér Judit e publikációjára a  pramāna 

kapcsán. 



100 

 

A Yogācāra-Citta-mātra irodalommal foglalkozó művek számosak, így ennek a dolgozatnak a 

terjedelme nem engedi meg, hogy az összes erre vonatkozó forrást megemlítsem, tekintve 

hogy a tibeti fontosságú munkákat tudom megemlíteni. 

6.2. A Csak-tudat irányzat tibeti megítélése 

A Yogācāra-Citta-mātra tibeti megítélése nem is olyan egyértelmű, ahogyan általában és nagy 

vonalakban megfogalmazzák maguk a tibetiek, vagy a tibeti munkákat felhasználó 

szakirodalom. Az minden esetre bizonyos, hogy a Dge-lugs-pa szerzők grub-mtha' műveiben 

ez a bölcseleti irányzat nem a csúcs-teória szerepét tölti be az osztályozási rendszerükben, 

hiszen ott a legmagasabb rendű nézet a Prasaogika-Mādhyamika (Thal-'gyur, Thal-'gyur-ba'i 

lugs, Végletes következtetések tana/rendszere), melyet Nāgārjunára, és későbbi indiai 

kommentátoraira, Buddhapālitá-ra (470-550), Chandrakirti-re (600-650), valamint a Dge-

lugs-pa rend alapítójára, Tsong-kha-pá-ra (1357-1418/19) vezetnek vissza. Annak ellenére, 

hogy Tsong-kha-pa még a Mādhyamaka tanokat is kritizálta
365

 a későbbiekben mégis fontos 

szerepet játszottak a fent említett indiai szerzők művein keresztül.  

 Maguk a tibetiek mikor az „üresség” (sunya, sunyatā, stong-pa, stong-pa-nyid) 

tanításaira hivatkoznak annak tételezőit több csoportba osztályozzák. A Mādhyamakát 

követők saját tanaikat felosztják a Svatantrika-Mādhyamakára (Rang-rgyud dbu-ma-pa) és a  

Prasaogika-Mādhyamikára (Thal-'gyur dbu-ma-pa), az előbbi képviselője volt az indiai 

buddhista mester Bhāvaviveka (vagy Bhāvya 500-578). A tibeti buddhisták emellett magát a 

Svatantrika-Mādhyamaká-t is tovább osztályozzák két, egymástól eltérő alirányzatba: a 

Sautrāntika-Svatantrika-Mādhyamaká-ra és a Yogācāra-Svatantrika-Mādhyamaká-ra. Ez 

utóbbinak Sāntarakrita (Zhi-ba-tsho, 725-788)
366

 volt az előfutára, aki a tibeti buddhizmus 

kialakításában is jelentős szerepet vállalt
367

. A tibeti buddhizmus korai századaiban a Yogācāra 

                                                 
365 Yoshimizu, Chizuko: The Madhyamaka theories regarded as false by the Dge lus pas In: Wiener Zeitschrift 

für die Südasien / Vienna Journal of South Asian Studien Vol. 37 (1993), pp 201-227, több tibeti szerzőt 

sorol fel, aki vallamilyen mértékben tagadta az egyes Madhyamaka teóriákat,  

366 Sāntarakrita Madhyamakalamkáráját, és annak kommentárját dolgozza fel: Blumenthal, James: The 

Ornament of the Middle Way. A Study of the Madhyamaka Tought of Sāntaraksita. Including Transaltions of 

Santaraksita's Madhyamakalamkara (The Ornament of the Middle Way) and Gyal-tsabs dBu ma rgyan gyi 

brjed byang (Remembering „The Ornament of the Middle Way”) Ithaca: Snow Lion Publications, 2004. A 

Yogācāra kritikán kívül a kötetben szerepel a Yogacara-Madhyamaka szintéziséről szóló fejezet is, a pp 167-

175. Rövid életrajzát és tevékenységének bemutatását adja Banerjee, Anukul Chandra: Acarya Santaraksita. 

Namgyal Institute of Tibetology, Gangtok, Sikkim, 1982 pp 1-5. Elérhetősége: 

367 A tibeti Khri-srong lde-btsan (765-797) király Tibetbe hívta a Buddha-Dharma terjesztésére a Vikramasílai 

kolostor apátját, és a király által épített legrégibb tibeti kolostor, a Bsam-yas (Szamje) megszentelő 

felavatásának vezetője volt a híres tantrikus mesterrel, Padmasambhavá-val együtt. Sāntarakritá-t elkísérte 

tibeti látogatása során Kamalasila (740-795), a Nálanda buddhista egyetem tanítómestere. A kolostori 

vitában, mely közel két évi tartó vitasorozat volt (792-794) legyőzetett Hva-sang Mo ho yan kínai csan 

mester, aki hírtelen megvilágoisodás tanítását vallotta és a „fokozatos megvilágosodás” hívei, így a 

buddhizmus indiai skolasztikus irányzata vált Tibetben uralkodóvá. Feltételezhető, hogy a Yogācāra irányzat 

ekkor került háttérben, annak ellenére, hogy annak művei a mai napig fontos szerepet töltenek be a tibeti 

buddhizmus oktatási rendszerben, és  a nem-Dge-lugs-pa rendek hozzáállása, mivel a bölcseleti irányzatok 
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– Citta-mātra megítélése nem volt annyira szögletes, a korai tibeti vagy Indiából Tibetbe 

származott szerzők, mint  Sāntarakrita elfogulatlanul nyúlt hozzá az egyes bölcseleti 

iskolákhoz, és műveikben olyan szentszövegeket is felhasznált forrásként, melyek a 

későbbiekben ha nem is lettek teljesen elfeledve, de nem váltak a Madhyamaka alapú érvelés 

szempontjából fontossá. Sāntarakrita például a Laokavatara-sutrából idéz a Yogācāra tézisek 

bizonyítására: 

„ A Laokāra leszállás szútrája (Laokavatara-sutra. Lang kar gshegs pa'i mdo) mondja: „A 

külső formák nem léteznek. [Azok] csak a tudatunknak jelennek meg külsőként.”
368

 

Tovább folytatva megállapítja, hogy a Yogācārinok ez a tanítást kiváló magyarázatnak 

gondolják, és kritikáját adja ennek a gondolatnak:  

„A Csak-tudat (cittamtra, sems tsam pa) rendszerre hagyatkozva, tudjuk, hogy a külső 

entitások nem léteznek. És erre a [Madhyamaka] rendszerre támaszkodva, tudjuk, hogy 

nincsen önvaló egyáltalán, ami létezne, még abban [a tudatban] sem.”
369

 

Annak ellenére, hogy néha úgy tűnik, mintha Sāntarakrita végletesen bírálta volna a Yogācāra 

tanítást, mégis igyezett a Madhyamakával szintézisbe hozni.
370

 Az egyik legfontosabb kritikai 

pont a Yogācāra–Citta-mātra ellen, hogy ha külső tárgyak valójában nem léteznek, és minden 

csak maga a tudat, akkor hogyan lehetséges a tárgy (grāhya, gzung-ba) és tapasztaló tudat 

(grāhaka, 'dzin-pa) kettősségének a megjelenése? És, ha az összes külső tárgy megjelenése 

mágikus illúzió, akkor a tárgyak nem lehetnek tárgyak, és mivel a kettősség nem létezik így, 

akkor a tapasztaló alanyi-tudat léte is kérdéses. Vagy, ha a tárgyak illúziók, egyedül a 

tudatosság az egyetlen létező, akkor van valamiféle szubsztanciálisan fennálló lételem, a 

tudat, és ez nem állja meg a helyét, még konvencionálisan sem. Erre viszonválaszként felveti 

a Yogācāra–Citta-mātra, hogy a tudat kezdet nélküli időktől fogva a tudatlanság (avidyā, ma 

rig-pa), tudati szennyeződések (klesa, nyon-mongs-pa) által szennyezett, és a tárgyak, melyek 

számára megjelennek, olyanok, mint a tükörképek, és a tudat nem úgy tapasztalja őket, mint 

ahogyan valójában vannak. A személyek (pudgala, gang-zag), istenek, aggregátumok 

                                                                                                                                                         
szétválasztása igazából csak egy Yosimuzi (1993) p. 204-205 hivatkozik arra, hogy a Dge-lugs-pa szerzőknél 

gyakran idézet nagyon negatív példa Hva-sang azon tanítása, hogy: „a nem gondolkozás és nem-fogalmiság 

a a legmagasabb rendű út a megvalósításhoz”, Majd, hogy a Grub-mtha' chen-mo szerzője, 'Jam-dbyangs 

bzhad-pa'i rdro-rje úgy ítéli meg, hogy Hva-sang tanítása „hamis Madhyamaka teória”. Mindenesetre csan 

bizonyosan vett fel Madhyamaka tanításokat magában. Majd kritizálja a Dvags-po lha-rjjé-t (Sgam-po-pa) 

(1079-1153), aki Atisa lam-rim hagyományát és Mi-la-ras-pa phyayg-chen (mahāmudra) tanítát egyesítette a 

Lam-rim thar-rgyan-já-ban [A megszabadulás ékköve című fokozatos ösvényt leíró értekezés]. De 

ugyanilyen kritika alá esik a gzhas-stong, „más-üres” tanítása is, mely úgy ismert, mint Nagy-Madhyamaka, 

és leginkább a Jo-nang-pa rend jeles személyiségei tartották fel ezt a nézetet, és a tathagatagarbha tanítást is 

magába olvasztotta.  

368 Bluementhal (2004) p 170. Lan kar gshegs pa las/phyi rol gzugs ni yod ma yin//rang gi sems ni phyi rol 

snang// A forrásban fellelhető formában adom meg kifejezéseket és átírásokat. 

369 Bluementhal (2004) pp 170-171. a Madhyamakalamkarát és kommentárját, a Madhyamakalamkaravptti-t 

idézi. Az ismretetett szöveg a Citta-matra kritikáját foglalja magába.  

370 Erről részletesen ír Blumenthal (2004) pp 41-47, magáról a kiritikáról: pp 117-134.  
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(skandha, phung-po), feltételek, részecskék pusztán tulajdonított meg jelölések, azok a nem 

létező tárgya nem mások, mint maga a tudat.
371

  

Sāntarakrita kortársa, Tibetbe kísérője és tanítványa volt Kamalasila (740-795), aki 

Asanga munkáit összegezte a Bhāvanakrama (Sgom-pa'i rim-pa, A meditáció fokozatai)
372

 

című munkájában, és emellett tanítómestere, Sāntarakrita grub-mtha' műfaj-jal rokon 

Tattvasaṃgraha (Tattvasaṁgrahakārikā, De-kho-na-nyid bsdus-pa'i tshig le'ur byas-pa, Az 

olyanság[ról alkotott nézeteke]t összegyűjtő versek) című értekezéshez írt kommentárt, a 

Tattvasaṁgrahapañjikā-t (De-kho-na-nyid bsdus-pa'i dka'-'grel, Az olyanság[ről alkotott 

téziseke]t összegyűjtő értekezés nehéz pontjainak kommentára)
373

. Azon túl, hogy 

előszeretettel kritizálják a Citta-mātrát a tibeti szerzők, még magának a Madhyamaká-nak a 

megítélése sem egységes. A Prasaogika szerzők sorra cáfolják műveikben a Svatantrika 

nézeteket, mint például a végső (don-dam-par) és a konvencionális (tha-snyad-du) közötti 

különbségtevést, mivel úgy tartják, hogy az összes létező sem konvencionális, sem végső 

értelemben nem létezik; és más iskolák téziseit nem egy saját kidolgozott rendszer, vagy saját 

filozófiai álláspontok alapján, sem valamely hiteles megismerés által cáfolják, hanem a 

bennük rejlő ellentmondó következtetések (prasaoga) kimutatásával.
374

 Yoshimizu (1993) 

idézi Tsong-kha-pa Lam-rim chen-mo-ját, melynek tartalmi lényege a következő: „És nincs 

semmiféle kidolgozott tételrendszer, vagy állítás (khas-len) a végső valóság, vagy 

konvencionális valóság, de még a konvencionális megjelölés (tha-snyad-du yang) esetében 

sem. Mivel, ha bármi ilyen tézis lenne (dam-bca'), akkor szükségszerű lenne példákat is 

elfogadni és logikai érvelést annak bizonyítására. És akkor Svatantriká-ká válnánk. 

Ennélfogva a Prāsaogikának nincsen saját rendszere.”
375

 Azonban még a tibeti Prāsaogikán 

belül is voltak eltérő vonulatok a szentszövegek interpretációja tekintetében.
376

 

A továbbiakban még ebben az alfejezetben próbálom megvizsgálni, hogy mennyiben volt 

szerepe a Csak-tudat, vagy Yogācāra tanításkörnek a tibeti buddhista skolasztika 

kialakulásában, fejlődésében. És a Mādhyamaka mögött viselt mindig másodlagos szerepe 

ellenére miért nevezik úgy Tibetben és a tibeti kultúrkörbe tartozó helyeken (Burjátföld, 

                                                 
371 Bluementhal (2004) p. 119. Az egész szöveget nem tudom itt idézni Sāntarakrita művéből.  A Yogācara 

irányzat két fő aliskoláját, a Valódi aspektust vallók (Rnal-'byor spyod-pa'i rnam-bden-pa) és a Hamis 

aspektust vallók (Rnal-'byor spyod-pa'i rnam-brdun-pa) is bírálja továbbá. 

372 Ugyanezzel a címmel a tibeti buddhista kánonban még szerepel egy Nagarjuna mű is. 

373 Az alapmű és kommentárának kiadása: Ganganatha Jha (trans. Into English): The Tattvasaograha of 

Sāntaraksita : with the commentary of Kamalashīla. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1986. Vol. 1-2. 

374 Yoshimizu (1993) p. 208. 

375 Yoshimizu (1993) pp 210-211, a tibeti szövegrészét is megadja Tsong-kha-pa Byang-chub lam-gyi rim-pa [A 

megvilágosodás ösvényének fokozatai] c. művének (ff 407a2ff). 

376 Erről több forrásból értesülhetünk, Yoshimizu p. 213 Jackson, David P.: Rong-ston on the Prajvaparamita 

Philosophyof the Abhisamayalamkara. His Sub-commentray on Haribhadra's 'Sputartha', A Facsimile 

Reproduction of the Earliest Known Blockprint Edition, from an Exemplar Preserved in the Tibet House, 

New Delhi. Nagata Bunshodo: Kyoto, 1988. p. iii. hivatkozik a Deb-ther sngon-po-ra, mely számos forrását 

adja ennek.  
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Mongólia stb.), hogy ez a „szegény embere Madhyamakája”. Ehhez a fejezethez továbbá olyan 

műveket szeretnék felhasználni, mint: Dorji Wangchuk cikke
377

, aki sok fontos megállapítást 

tesz publikációja elején, mint például, hogy a Yogācārá-t a Mahāyāna nézetek közé sorolják a 

tibetiek, de ezzel nem is mond újat látszólag. Prologusában kitér arra, hogy arra, hogy a 

Yogācāra a tibeti megközelítés szerint a „szegény ember Mādhyamaká-ja”, mégis a tibeti 

buddhizmus értelmezhetetlen eme iskola nélkül a Mādhyamaka
378

 mellett. Kitér arra, hogy a 

Rnying-ma-pa rend mesteri a nem-ezoterikus Mahāyāna nézetek közé sorolják a Mādhyamaka 

mellett ezt az iskolát, azonban igazából nem tekintik független hordozónak (yāna) a kilenc 

hordozó vagy kocsi (theg-pa dgu) rendszerében.
379

 Néhány tibeti mester, mint Si-tu Panchen 

Chos-kyi 'byung-gnas (1699/1700-1774) úgy tartja, hogy a Yogācāra és a Mādhyamaka nem 

fejez ki két külön hordozót, és a nézetek lefektetésében van némi különbség közöttük, de nem 

az általuk elérhető eredményekben.
380

 Wangchuk kutatásai szerint Bu-ston (1291-1364) 

számára nem volt tisztázott, hogy a Pratyeka-Buddha
381

 nézettel azonosítja a Yogācāra szentek 

nézeteit a tibetiek egy része, és kritizálja, hogy ők azonos csoportba tartoznának, mint a 

Yogācāra szentek. Wangchuk még olyan kanonikus forrásokra is hivatkozik, mint a 

Perojāvakirnasopānanavaka című munka, noha ennek nincs a szerzőség megjelenítve a kánon 

katalógusaiban. Számos vélemény van a tibeti szerzők között a Yogācāra és a Mādhyamaka 

megkülönböztetése szempontjából. Klong-chen-pa Dri-med 'od-zer (1308-1364) vitatja a 

Yogācāra és a Pratyeka-Buddha-yāna közötti különbséget.  

 Wangchuk a négy sziddhantikus rendszer elrendezésében vizsgálva gyakorlatilag arra 

a megállapításra jut, amit már korábban megjegyeztem, hogy a két Hinayāna bölcselet felett 

helyezkedik el a Yogācāra tanítás, és a szokásos négy iskola mellett, mely a továbbiakban 

szemlélt leggyakoribb álláspont. Rong-zom-pa (Rong-zom chos-kyi bzang-po,1012-188) híres 

Rnying-ma-pa tudós a Guhyagarbhatantráról szóló kommentárjában felveti az öt 

sziddhantikus rendszer (grub-pa'i mtha' lnga) szkémáját: (1) Yogācāra és Yogācāra-

Madhyamaka (2) Vaibharika, Sautrāntika, és a  Sautrāntika-Madhyamaka (3) Kriyātantra, 

                                                 
377 Wangchuk, Dorji: On the Status of the Yogācāra School in Tibetan Buddhism. In: The Yogacarabhūmi and 

the Yogācāras. Harvard Oriental Series, Harvard University Press.) pp 1316-1328 megemlítí a p. 1316: 

„Yogācāra philosophy has generally been perceived in Tibet as a poor man's Madhyamaka, and as such that 

no Tibetan Buddhist school would wholly identify itself with it. Yet doctrinally, Tibetan Buddhism seems 

inconceivable without Yogācāra.” Cikke további részében a Yogācāra-Citta-mātra másodlagos szerepéről 

szól, valamint olyan tibeti nézeteket is interpretál, mely szerint nem egyértelmű a Yogācāra-Citta-mātra 

hovatartozása.  

378 Wangchuk p. 1316.  

379 Erről a későbbiekben szó lesz. 

380 Dorji Wangchuk idézi a szerző tibeti szövegét is a következő formában: Si tu, Bka' 'gyur dkar chag (pp. 717-

782) : snga ma la dbu sems gnyis su 'byed kyang de dag la theg pa tha dad pa'i rnam gzhag byar med de | lta 

ba la cung zad khyad zhugs kyang 'bras bu la khyad par med pa'i phyir dang | lam myur bul tsam gyis theg 

pa che chung 'byed mi nus pa'i phyir ro ǁ  

381 Pratyeka-Buddha, rang-sangs-rgya vagy rang-rgyal-ba; Bu-ston chos-'byung-ja számos adatot közöl  

Yogācāra irányzatra vonatkozólag, annak teóriáira és szentszövegeire. Pp 52-55, 67: 467. lábjegyzet, 69,  
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Caryātantra és a Küső Yoga (4) Mahāyoga (5) a Guhyagarbha rendszer.
382

 Wangchuk 

megjegyzik, hogy tibeti sajátosság az irányzatok merev csoportokba, a négy csoportba 

osztályozása, mely csoportosítás számos dolognak nem ad helyet.
383

 Ős is úgy véli, melyet 

már korábban sejtettünk, hogy a híres szamjei (Bsam-yas) vita hatására szorultak háttérbe 

többek között a Yogācāra tanítások, és olyan formáját vették át a tibetiek ekkor a 

buddhizmusnak, melyben annak tanításai nem a csúcspontot foglalták el.
384

 

 Még a Yogācāra tibeti megítélése sem egységes, helyesebben szólva annak aliskoláit is 

egyfajta hierachiában helyezik a tibeti források. A tibeti szerzők leginkább kettő aliskolát 

állapítanak meg, a Satyākāravāda (Rnam-bden-pa), azaz „Valódi aspketust vallók” és az 

Alīkākāravāda (Rnam-rdzun-pa), azaz „Hamis aspketust vallók” alirányzatait
385

, és még e 

kettő között is hierarchiát állapítanak meg. A tibeti mesterek közül Mkhas-grub rje Dge-legs 

dpal-bzang (1358-1438) a Satyākāravāda állaspontjára helyezkedett, míg Rgyal-tshab rje 

Dhar-ma rin-chen (1364-1432) az Alīkākāravāda álláspontját kezelte magasabb rendűnek.
386

 A 

Rnying-ma-pa tudósok szerint viszont az Alīkākāravāda tekintetik a magasabb rendűnek, sőt 

Klong-chen-pa szerint a Yogācāra rendszerek közül a legmagasabb rendűnek. A Sa-skya-pa 

iskolának is ez a véleménye.
387

 

Mi-pham Rnam-rgyal rgya-mtsho (1846-1912) a Satyākāravāda álláspontot tartja 

mélységesebbnek, mint a másikat. Más tudósok szerint az aspektus-nélküliséget vallók 

Nirakaravāda (Rnam-med-pa) tanítása a magasabb rendű, mint az aspketussal-bírók, a 

Sākāravāda (Rnam-bcas-pa) tanítása. Más vélemények szerint a valódi és hamis aspektust 

valló tanok egyaránt fogalmi konstrukciók.
388

 

Wangchuk egy igen rövid, de érdekes részt szán publikációjában a Yogācāra és a nem-

buddhista rendszerek összehasonlítására, és azt találja, hogy Mi-pham hasonlóságot lát az  

Alīkākāravāda ás a Samkhya rendszer nézetei között.
389

  

                                                 
382 Wangchuk p. 1318.  

383 A buddhista bölcseleti irányzatok osztályozásáról a korábbiakban, a grub-mtha' irodalmat bemutató történeti 

részben már írtam, az egyes irányzatok hovatartozása nagy vonalakban a korábbi és későbbi munkákban 

hasonló, mégis lehetnek eltérések az egyes szerzők esetében az osztályozásokban. 

384 Wangchuk p. 1319.  

385 Az „aspketus” (rnam-pa) ismeretelméleti kérdés alapján  

386 Wangchuk p. 1319. Rol-pa'i rdro-rje a lefordított grub-mtha' szövegrészében a Yogācāra aliskolákra való 

osztályozását és az egyes „aspektus” nézeteket elemzés alá veszi, és ebből majd látszik, hogy sokszor nem 

egyértelmű, melyik szerző, mester melyik alirányzathoz tartozik.  

387 Wangchuk p. 1319. Hivatkozik Stag-tshang Lo-tsa-bá-ra, annak Grub-mtha' kun-shes című munkájára. 

388 Wangchuk p. 1319 erről kimerítően ír, számos tibeti forrást megemlítve. Az aspektusok elemzésére 

visszatérek a későbbiekben.  

389 Wangchuk p. 1319 17, 18, 19. lábjegyzetek értékes közléseket adnak. Hivatkozik a tárház tudatosságra 

(alaya-vijvana, gzhi'i rnam-par shes-pa) és a kibontakozó tudatosság[ok]ra (pravṛttivijñāna, 'jug-pa'i rnam-

par shes-pa), melyek megfogalmazásában Lambert Schmithausen szerint nem-buddhista hatások is részt 

vettek, mármint a buddhi és buddhivṛtti (Schmithausen, 1987: 27-29, §2.12), más, visszafelé történő 

hatásokról is beszél Wangchuk, mint például a brahmanikus gondolkodára tette befolyásáról a Yogācārá-nak. 

Más nem-buddhista hatás lehet pl. párhuzamok az  alaya-vijvana és a prakpti között. Wangchuk p. 1320. 18. 

lábjegyzetben: „Néhány Rnying ma doxográfiai irodalom a buddhista és nem-buddhista gondolkozási 

rendszerek közötti „tíz párhuzam”-ról (mgo snyoms bcu) beszél, mely szerint a Citta-mātra  („Csak-tudat”) 
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A Yogācāra az általános buddhista nézet szerint nem egy végleges jelentésű tanítás, 

átmeneti jelentésű (neyartha, drang-don) tanításként tekintik a tibeti tudósok és a grub-mtha' 

szövegek is, a tathāgatagarbha tanítások mellett. A Madhyamaka a legtöbb estben, mint 

végleges jelentésű (nitartha, nges-don) tanítás szemléltetik. Ennek ellenére Wangchuk felveti 

azt a kérdést, hogy a Yogācāra nézet elvezethet-e a megszabaduláshoz, azaz a nirvánához? A 

Madhyamaka szerint a három alsóbb buddhista iskola, a Vaibharika, Sautrāntika és a Citta-

mātra, mint a dologi létezést vallók (dngos-por smra-ba, vastuvādin), vagy ahogyan 

megfogalmazzák szubsztancialista iskolák, melyek valamiféle szubsztancális létezőt vetnek 

fel vagy a dharmákat (chos), vagy funkcionalitást betöltő létezőket valóságos létezőknek 

tartják (dngos-smra-ba) vagy mint a Citta-mātra esetében, a tudatot, tudatosságot, mint 

szubsztanciális létezőt, hiszen ez utóbbi iskola esetében minden létező a „csak tudat” 

értelmében exisztál. A Madhyamaka kritika szerint ez is a szubsztanciális létezés (rdzas-yod) 

egy válfaja, annak ellenére, hogy a legtöbb esetben csak a két Hinayāna iskolát sorolják be a 

dologi létezést valló két iskola (vastuvādin, dngos-po smra-ba gnyis, dologi/valódi létezést 

vallók) közé, akik valamiféle lényeg tanítását vallják (sasvabhāvavāda)
390

, míg csak maga a 

Madhyamaka az, mely a dolgok lényeg-nélküliségét (nisvabhāva), vagy ürességének tanítását 

(sunyatavāda) vallja. 

 A megszabadulás szempontjából a Mādhyamaka és különösen a Prasaogika-

Madhyamaka kap kitüntetett jelentőséget a megszabadulás doxografikus 

megkülönböztetésében, és dolgozatom nem térheti ki a bölcseleti iskolákon felüli vagy túli 

tantrikus megvalósítási utak, mint a rdzogs-chen vagy mahāmudra (phyag-rgya chen) 

tanításaira, csupán a grub-mtha' irodalomban és a tibeti skolasztikus körben ismertetett 

szempontokat vizsgálja. Mindent összevetve megállapítható, hogy a különféle buddhista 

                                                                                                                                                         
párhuzamba hozható egy bizonyos nem-buddhista doxográfiai rendszerrel, melyet Phra bá-nak (Sukrma) 

hívnak; és a Madhyamaka, egy olyannal, melyet Phra ba chen po-nak (Mahāsūkṣma) neveznek.” 

Természetesen mind a tíz párhuzamot nem tudom itt felsorolni, viszont hivatkozik arra, hogy a kilenc 

hordozó/yana nem-buddhista rendszerekkel való összehasonlítása a Mkhas-pa lde'u  és a Lde'u chos-'byung 

című szövegekben megtalálható.  

390 A szubsztancialista megjelölés (dngos-po smra-ba, dologi/valóban létező létet vallók) a Citta-mātra esetében 

annak tudható be, hogy tudatot, tudatosságot, vagy tárház tudatosságot emeli ki ez az iskola, mint valamiféle 

„végső” létezőt, vagy létezési alapot, és ehhez jönne még a tathāgatagarba teória, mely az emberben 

szunnyadó valamiféle esszenciát jelentene. Mindez tagadandó a Madhyamaka szerint, mivel az ebben való 

hit egy rejtett átmanhoz (Önvaló, Önmagam) vezetne. Maga a Laokāvatāra-sûtra tagadja, hogy a 

tathāgatagarba azonos lenne valamiféle individuális lélekkel (jiva), vagy Önvalóval (atman), és inkább a 

felébredés-lényegiség, buddha-természet potencialitását fejezi ki, egy bennünk rejlő „okot” sugall, mely arra 

ösztönöz, hogy elhagyjuk a létforgatag (sanszára) világát, s nem egy statikus pricipiumot jelentene. A Citta-

mātra tehát a „csak-tudat”, azaz minden entitás tudati lényegűségét és tudati  eredetét  (sems-tsam, sems-

nyid) veti fel a Madhyamaka végletesen minden üres teóriájával szembeni, és így a Madhyamaka szerint a 

rejtett szubsztancailatás tudati eredetű kérdését. A három nem-Madhyamaka rendszerre használják a 

Sasvabhāva (lényegi létezést vallók) kifejezést is. Van olyan eset, ahol csak a két alsóbb Hinayāna 

bölcseletre használatos a dngos-po smra-ba kifejezés. Wangchuk a vastuvādin kifejezéš használatát 

Prajñākaramati Bodhicaryāvatārapañjikā című munkájára hivatkozva azonosítja a p. 1321 20. 

lábjegyzetében.  
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rendszerek kiküszöbölik az örökléttanok (rtag-mtha', rtag-smra) és a megszűnéstanok (chad-

mtha', chad-smra) végleteit, de egyedül a Prasaogika-Madhyamaka képes a „függő 

keletkezés” (pratitya-samutpada, rten-'brel) legfinomabb jelentését megérteni.
391

 

A későbbi tibeti grub-mtha' szövegek hierarchikus beosztásai szerint a Citta-mātra 

nem a legfelsőbb tanítás, mint Rol-pa'i rdo-rje doxográfiai művében sem, ahol is a 

dolgozatomban vizsgált szövegrész nem a végső buddhista tanítást adja meg a tibeti 

Prasaogika-Mādhyamika szempotjából, és a Dge-lugs-pa szövegek nem is emeli a Citta-mātra 

tanítást a saját tanításai fölé, ennek természetesen doktrínális okai vannak. 

 A tibeti skolasztika felvette a korábban említett Yogācāra-Citta-mātra műveket a 

szerzetesi képzésébe, így nem teljes értelemben tagadta ezen irányzat bölcseleti tanításait, 

mégis vannak olyan tibetire lefordított művek, melyek a Csak-tudat tanítását polemizáló 

jelleggel vizsgálják, mint   Santideva (Zhi-ba lha, 8. század) Bodhicaryāvatāra (Byang-chub 

sems-dpa' spyod-pa-la 'jug-pa, A bódhiszattva tevékenységére való belépés)című munkája
392

 

9. fejezete, mely a Tökéletesség bölcsessége (vagy egyszerűen Bölcsesség) címmel jelenik 

meg, szintúgy polemizál
393

 a Citta-mātra tézisekkel. Központi kérdése a Citta-mātra tagadása 

szempontjából úgy fogalmazható meg, hogy: „A külső tárgyak nem valóságosak, a tudat 

valójában létező. És a külső tárgyak, melyek a tudatnak megjelennek, maguk a tudat.” A 

                                                 
391 Wangchuk p. 1323. 26. lábjegyzete, az egész Yogacara megítélésben összegzésként három alapelvet vet fel: 

(1) negativisztikus, a Yogācāra másodlagosságát, sőt érvénytelen módját emeli ki a Madhyamaka melettg (2) 

pozitivisztikus megközelítés,  a tathāgatagarbha és a gzhan-stong (más-üres), vagy Nagy Madhyamaka (dbu-

ma chen-po) ényében átértékelődik a Yogācāra egy pozitív irányba (3) inkluzivisztikus, erről p. 1323-24.  elő 

csoport esetén írja  p. 1322: „Red mda' ba Gzhon nu blo gros (1349-1412) in his 'Jug pa'i rnam bshad (p. 

3311-20) explicitly states that of the four doxographical systems, only Nāgārjuna's system (klu sgrub kyi lugs 

'ba' zhig) represents the correct ('khrul pa med pa) intention of the Buddha and that (ibid., pp. 1797-18018) 

others, including the proponents of the Yogācāra school, have no prospect of attaining release (thar pa: 

mokṣa). This is a literal interpretation of Madhyamakāvatāra 6.79.” Itt érdekes felvetés, hogy a második a 
csoportból vannak, akik azt feltételezik, hogy a régi Yogacarát módosították és egy új tartalmat helyeztek 

bele új címkével. Néhányan azt is feltételezik, hogy a valódi Yogacara munkákat sosem fordították le tibeti 

nyelvre. És még a következőket is megállapítja Wangchuk: Néhány „Külső-üresség” valló bebizonyította, 

hogy a Yogacara iskolát nem Asanga és Vasubandhu vezette be, hanem ötszáz tanító a Nagarjuna előtti 

periódusból. Lásd Taranatha (1575-1634), Gzhan-stong snying-po (p. 180.6-7); Gur-bkra’i chos-’byung (p. 

78.21-22); Kong-sprul, Shes-bya mdzod (p. 550.5-8). Nagarjuna  Madhyamaka rendszerének a 

felemelkedése után, Indiában a Yogacara iskola azt kell mondani, extinct, és ez a ok adta, amiért nincs 

Yogacara munka, amit valaha lefordítottal tibetire és átadtak tibetin belül. Lásd Dge-rtse Pandita =1761-

1829), Grub-mtha’i rnam-bzhag (p. 37.1-2). A harmadik csoporban olyan megközelítés tartozik, mely szerint 

nincsen éles megkülönböztetés a Yogacara és a Madhyamaka között, hanem azok mintegy két pólust 

fejeznek ki, és nem feltétlenül szükséges, mégis át lehet haladni a Yogacara nézeten, mint lépcsőfokon.  

392 A guide to the Bodhisattva way of Life (Bodhicaryavatara) Sanskrit: Bodhisattvacharyavatara, Tibetan: 

Byang.chub. sems. dpa'i. spyod. pa. la jug. pa by Acharya Shantideva. Trans. From the Sanskrit and Tibetan 

by Vasena A.Wallace and B. Alan Wallace. Ithaca: Snow Lion Publications, 1997. Egy másik fordítása: 

Batchelot, Stephen (trans. Into English): A Guide to the Bodhisattva's Way of Life. Dharamsala: Library of 

Tibetan Works & Archives, 1979. A kissé semmitmondó cím ellenére a szanszkrit és tibeti szövegforrás is 

feldolgozásra került ebben a publikációban, és a Citta-mātra tanítások cáfolatára vonatkozó rész is, mely a 9. 

Bölcsesség fejezetben található. Williams, Paul: Studies in the Philosophy of the Bodhicarāvatāra. Delhi: 

Motilal Banarsidass Publishers, 2000. lefordítja és kommentálja a 9. fejezetet. 

393 Nem egyszerűen tagad, hanem a Madhyamaka követők és a Citta-mātra követők egymással való érvelő-

cáfoló párbeszédét közli, bár ezekről a filozófiai párbeszédekről tudjuk Platón művei óta, hogy 

„áldialógusok”, és az igazi élő párbeszédet nélkülözik. 
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Madhyamaka ellenvetése erre, hogy „Ha a tudat maga és az illúzió-szerű tárgyak egy 

szubszatancia (vagyis a tudat), akkor hogyan is lehet a tapasztaló ('dzin-pa) és a tapasztalt 

(gzung-ba) kettőssége, és képtelenség, hogy a megvilágító tudat önmagát, mint megvilágítót 

tapasztalja.” Szóval Santideva Bodhicaryāvatāra című munkája is foglalkozik a Citta-mātra 

teóriák tagadásával is többek között. Ebből a szempontból ne gondoljuk azt, hogy egyszerűen 

a Citta-mātra tézisek „megsemmisítéséről” van szó a tibeti polemizáló szövegek esetében, és 

egy nem helyes filozófiának a 'parkoló pályára' állításáról. Maguk a buddhista mesterek nem 

tagadják a különféle buddhista bölcseletek, azaz négy buddhista bölcselet „buddhista” (nang-

pa, sangs-rgya-pa) voltát, és így nem zárják ki őket, mint érvénytelen, helytelen, vagy eretnek 

tanítást, hanem egy fokozatos érvényességi sorrendbe helyezik őket, ahol mindegyiküknek 

meg van a maga sajátos szerepe.  

A grub-mtha' szövegek is megkülönböztetik a külső vagy kívülálló (phyi-rol-pa) és a 

belső, bennfentes (nang-pa) tanításokat, és az utóbbi esetén a Buddha-Dharmá-ra gondolnak, 

mintegy egységes vallás-bölcseleti rendszerre, akik a „négy pecsét” tanítását állítják
394

. Noha 

a kívülálló rendszereket eretneknek (mu-stegs-pa) tekintik, mivel a buddhista szempontból 

nem helyes két véglet (mtha'-gnyis), a megszűnés tan, vagy nihilizmus (chad-mtha', chad-

smra) vagy az állandóság tan (rtag-mtha', rtag-smra) valamelyikét vallják; a saját 

rendszereiket ('di-pa, ide tartozó) nem tagadják végérvényesen, hanem egy hierarchikus 

beosztást tesznek abból a szempontból, hogy az az egyes bölcseleti rendszer vajon a Buddha 

tanításbeli gondolatát vagy szándékát (dgongs-pa) milyen módon és mélységben fejezi ki, 

azaz végleges jelentésűek (nitārtha, nges-don) vagy átmeneti jelentésűek-e (neyārtha, drang-

ba'i don) azok. Az egyes buddhista rendszerek eltérhetnek abban, hogy mit tekintenek 

végleges jelenlétű tanításnak, melyet nem lehet tovább magyarázni, és mely nem cáfolható, 

azaz végső jelentésű és a továbbiakban nem tagadható tanítás, és melyik tanítás az átmeneti, 

további magyarázatokra szoruló tanítás.
395

  

 A Mādhyamaka esetében ez a Tan kereke második megforgatásával egyenlő, mikor az 

„üresség” (sunya, sunyatā, stong-pa, stong-pa-nyid) tanítása lett kifejtve, ez Nāgārjuna 

tanításához fűződik.
396

 A Citta-mātra a Tan kerekének harmadik megforgatása alkalmával 

                                                 
394 A tibeti szerzők szerint az tesz valakit a Buddha követőjévé, ha elfogadják a „négy pecsét” (phyag-rgya gzhi) 

tanítását: (1) minden összetett jelenség állandótlan ('dus-byas thams-cad mi rtag-pa) (2) minden szennyezett 

jelenség szenvedésteli (zag-byas thams-cad sdug-bsngal-ba) (3) minden jelenség üresség természetű és én-

nélküli (chos thams-cad stong-zhing bdag-med) (4) a nirvána megnyugvás és boldogság (mya-ngan-las 'das-

pa zhi-zhing dge-ba). 

395 Saját bevallása szerint ahány emberei karakter van, annyiféleképpen tanította a Buddha a Dharmát, összesen 

84 ezer tudati szennyeződésre hivatkoznak a buddhista szövegek és ennek megfelelően ennyi emberi 

karakterre, és a feloldásukhoz szám szerint ennyi tanításra.  

396 Nevezik még „középső kinyilatkoztatás”-nak (bka' bar-pa), míg a Yogācāra és a Tathagatagarbha tanításokat 

a végső kinyilatkoztatáskor (bka' tha-ma) kifejtett tanításoknak. Mivel Tibetben nem tekintetik végleges a 

jelentésűnek a Tathagatagrbha tanítás, ezért nincs is meg az e szempontból való Yogācāra szövegek 

elemzése, pedig van néhány olyan szentszöveg, mint például a mely mindkét doktrínát kifejti és így egyik 
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kinyilvánított Samdhirinmocana-sutrá-t (Dgong-pa nges-par 'grel-pa'i mdo – A Buddha 

valódi szándékát magyarázó szútra), és az azon alapuló bölcseletet tartja végleges jelentésű 

tanításnak. A Tan-kerék negyedik megforgatásához kapcsolják a tathāgatagarba (de-bzhin 

gsheg-pa'i snying-po - „az akként (Tathāgata) érkezett lényege”; bde-gshegs-pa'i snying-po - 

„a boldogságba (Sugata) érkezett lényege” -  tanításainak a kifejtését, a tibeti hagyományban 

pedig a harmadik Tan kerék megforgatást kapcsolják hol a Yogācāra, hol a tathāgatagrabha 

tanítások közléséhez.
397

 Ez utóbbi a hivatalos skolasztikus tibeti Dge-lugs-pa hagyományban 

szinte semmi szerepet nem játszott, holott nem tagadták a „buddha-természet” 

(tathāgatagrabha) minden érző lényben jelenlévő létét. Ez utóbbi tanítás azért is érdekes, 

mert nem pusztán az üresség (sunya, sunyatā,  stong-pa, stong-pa-nyid) teóriáját vetette fel, 

hanem a nem-üres (asunya) tételeit is.
398

 A tibeti hagyományban a „más üresség” (gzhan-

                                                                                                                                                         
magyarázhatja a másikat. Wangchuk abban látja a Yogācāra konkrét nem elfogadását, mint teljes körű 

tanítást, hogy a Madhyamaka alapú tibetiek nem tekintik végleges jelentésű tanításnak a harmadik tan-kerék 

forgatást, mely a  Yogācāra és a  Tathagatagarbha tanok kifejtése volt, és egy szempontból közös 

interpretációja. Ne feledjük el, hogy olyan jelentős szúrták, mint a Laokavatāra-sutra egyaránt tanítja a 

Yogācāra tanait is és a Tathagatagarbha tanait.  

397 A tathagatagarbha tibeti felfogásáról részletes útmutatást ad Mathies, Klaus-Dieter: A direct path to the 

Buddha within. Gö Lotsawa’s Mahāmudrā interpretation of the Ratnagotravibhāga című munkája . A 14. 

századi Dol-po-pa Shes-rab rgyal-mtshan sokat tette a gzhan-stong tanítás kifejlesztéséért és számos 

tathagatagarbhával foglalkozó munkát írt. A  Ratnagotravibhāga című munkára és szöveg kiadására a 

korábbiakban már hivatkoztam, ez az értekezés nagy karriert futott be a tibeti buddhizmusban, és 

kiemelendő, hogy az egyes tibeti rendek nagy szerepet tulajdonítottak neki, mivel számos általános 

Mahayāna teóriával foglakozik, és a tathagatagarbhával, mint az egyik kulcsfogalommal, a szöveg ezt dhatu-

nak (khams), „[alapvető] elem”-nek fogalmazza meg, más esetekben  egyszerűen „rgyu” - ok-ként 

fogalmazzák meg. Már korábban több alkalommal idéztük a Bka'-brgyud rendhez tartozó Dvags-po lha-rje 

Thar-rgyan című munkáját, melyben egy egész fejezet foglalkozik a tathagatagarbhával, annak ellenére, 

hogy a lam-rim mű-fajba tartozó művekben, melyekhez ez a munka is tartozik, szinte soha-sem szerepel a 

tathágatagarbha témaként. Dvags-po lha-rjé-nél egy egész fejezet foglalkozik az A 3. karmapa, Rang-'byung 

rdo-rje (1284-1339) írt egy jelentős munkát a buddha-természettel kapcsolatban: De-bzhin-gshegs-pa'i 

snying-po bstan-pa zhes bya-ba'i bstan-bcos ["Az Akként-érkezett lényegének tanítása" című értekezés). 

Ennek kommentárja: Bde-gshegs-snying-po bstan-pa'i bstan-chos-kyi 'grel-pa don-gsal lung-gi 'od-zer. A 14. 

századi Bu-ston Rin-chen-grub (1290-1364), aki 1324-ben összeállította a tibeti buddhista kánon kanonikus 

formáját, írt néhány munkát a tathagatagarbhával kapcsolatban: De-bzhin-gshegs-pa'i snying-po'i bsdus-don 

rin-po-che gser-gyi lde-mig [Az Akként érkezett lényegét (tathágata-garbha) összegző értékes aranykulcs]; a 

Shin-tu zab-cing brtag-par dka'-ba de-bzhin-gshegs-pa'i snying-po gsal-zhing mdzes-par byed-pa'i rgyan 

zhes-bya-ba ["A szerfelett mélységes és meghatározni nehéz Akként-érkezett lényegét (tathāgatagarbha) 

megvilágító és megszépítő díszítmény" című értekezés); De-bzhin-gshegs-pa'i snying-po'i mdzes-rgyan-gyi 

rgyan-mkhas-pa'i yid-'phrog ces-bya-ba ["Az Akként-érkezett lényege csodálatos díszítményének hozzáértő 

bájos értekezése"). Taranatha (1575-1634) a Jo-nang-pa a rendbéli híres mester összeállította a Gzhan-stong 

snying-po-t ["A más-üres tanítások lényege"].  A gzhan-stong irányzat szerint a végső tanítások, a 

tathagatagrabha tanítások a Tan kerekének (dharmacakra) harmadik megforgatása alkalmával lettek 

kinyilvánítva, és végleges jelentésű tanításoknak (nītārtha, nges-pa’i don) tekinthetők.  

Nem modhatjuk azt, hogy a tibeti Dge-lugs-pa rend körében ne vettek volna valamilyen módon tudomást 

legalább a tathágatagarbha szövegek valamelyikéről. A 17-18. századi ‘Jam-dbyang bzhad-pa’i rdo-rje 

(1648-1721/1722) bölcseleti irányzatokat bemutató művének önkommentárjában találhatunk egy rövid 

részletet, mely a Srimala királynő-re és szútrára hivatkozik, és az utóbbiból idéz egy, az egész önkommentár 

szempontjából igen rövid passzust a Vijvapti-vada (Rnam-rig-pa, „Csak-elképzelés”)  bölcseleti irányzattal 

foglalkozó fejezeten belül, azonban a tathágatagarbha tannal kapcsolatban semmi lényegit nem közöl, 

pusztán Srímálá királynő alakja és a szútra tanításának a ténye szerepel benne, ennek a résznek Hopkins nem 

adja meg a fordítását, hanem kipontozottan „nem-közli” a szakaszt. 

398 A Srimālā-sutra ide vonatkozó részlete írja:  

 „Győzedelmesen-felülemelkedett, a tathágatagarbha üresség tudásának két fajtája van. Most mi ez a kettő? 

Kérdezhetné valaki. Győzedelmesen-felülemelkedett, a tathágatagarbha üres az összes szennyeződés 
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stong), mint a Nagy-Mādhyamaka (dbu-ma chen) szempotjából lesz fontos a buddha 

természet tanítása
399

. A nem Dge-lugs-pa rendek nem teljesen hanyagolandó módon kezelték 

ezt a tanítást, és tekintve, hogy a például a Laokāvatara- sutra ('Phags-pa Lang-kar gshegs-

pa'i theg-pa chen-po'i mdo) is közkedvelt szöveg a tibeti buddhizmusban annak ellenére, hogy 

a „tárház tudatosság” (alaya-vijvana, kun-gzhi'i rnam-shes) és a tathāgatagarbha tan, és a két 

tanítás összefüggésének egyik fő forrása, megállapítható, hogy a „kizárólagosság” sok esetben 

csak névleges. 

A Yogācāra, Vijvanavāda és Citta-mātra elnevezéseket szinte minden esetben 

szinonimaként használják az egyes források a „Csak-tudat” irányzat esetén. Néhány tibeti 

mester viszont ezeknek a fogalmaknak, és a fogalmak mögött álló tanításoknak az eltérését 

veti fel, hivatkozva a Vijvanavāda és tantrikus szövegekre. És a Yogācārát a tantrikus 

tanításokkal hozzák összefüggésbe.
400 

 

Ringu Tulku, aki Jamgön Kongtrul ('Jam-mngon kong-sprul blo-gros mtha'-yas 1813-1899), a 

ris-med (irányzatok nélküli/feletti) mozgalom elindítójának Tshul-gnyis gcig-sgrub szövegét 

[A két rendszer egyként való megalapozása] idézi: 

„Sok tibeti tudós azt tanítja, hogy a Chittamatra és a Vijnanavada ugyanaz jelentésében, 

azonban azok a tudósok tévednek abban a megállapításban, hogy a tudatosság és a 

primordiális bölcsesség áthatott a fogalmi tudat és a tudattényezők által, és abban 

félrevezettek, hogy nem tesznek különbséget a tudatosság és a bölcsesség között. Ez a 

tévedés abból ered, hogy nem tanulmányozták a harmadik kerék-forgatás terminológiáját. 

(...) 

És egy másik tantra azt mondja:  

A drága/kiváló tudaton kívül 

nincsenek buddhák vagy érző lények."
401

 

A Rnying-ma-pa [Régi rend] a buddhista tanításokat, ösvényeket fokozatok szerint a kilenc 

                                                                                                                                                         
raktárától, melyek tőle elválasztottan léteznek, s nem-felszabadulásként ismertek. Győzedelmesen-

felülemelkedett, a tathágatagarbha nem-üres a tőle nem elválasztottan létező, felszabadulásként ismert, 

gondolattal felfoghatatlan, a Gangesz homok-szemeinél számosabb Buddha dharma miatt.” In: Uherkovich 

László (ford. és bevezető tanulmány): Srímálá-szútra. Srímálá királynő tanítása. Albertirsa, 2010. 

(megjelenés előtt) p. 33. fordítás a ’Phags-pa lha-mo Dpal-’phreng-gi seng-ge’i sgra zhes-bya-ba theg-pa 

chen-po’i mdo In: Bka’-’gyur, Dkon-brtsegs ’I, fol. 257b1-285a6, Tibetan Tripitaka, Peking Edition, vol. 24. 

Text 760., Tokyo: Tibetan Tripitaka Research Institute, Suzuki Research Foundation, 1958 pp. 251-262.  A 

tathāgatagrabha tanítás tibeti szemléletéről lásd a korábbiakban hivatkozott részeket. 

399 A későbbiekben a gzhan-stong tanításról, mint a rang-stong „ellenlábasáról” néhány szót még fogok szólni. 

400 Erről:. pp 230-232. A tibeti ris-med (irányzatok  nélküli, igazából „irányzatok feletti”) mozgalom vezéralakja 

műve Nagarjuna és Asanga hagyományvonalát egyenlő szinten kezeli, és sajátosan értelmezi mindkettő 

tanítását nem felállítva valamiféle elsőbbséget köztük. A dharmadhātu megközelítésben látja a Yogācāra és a 

Citta-mātra közötti eltérést, erről lásd: p. 230.  

401 Ringu Tulku p. 231. Továbbmenve megjegyzi, hogy „Világos, hogy a Vijnanavada szövegek azt mondják, 

hogy a dharmadhatut nem kettő s bölcsességként, mint a természetes dharmaayát kell megérteni. A 

Vijnanavada doktrína nem Chittamatra; sokkal magasabb nézet, amiatt, hogy a tantrákba is benne van.” (a 

buddhista szakkifejezéseket a szerző munkájában található módon adtam itt meg) 
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szintbe, kilenc kocsira, yāná-ra (theg-pa dgu) osztályozza, melyek az szemléletük szerinti 

összes szútrák alapján álló és a tantrikus ösvényeket is magukba foglalják
402

. Ez az 

osztályozás alapvetően nem bölcseleti szempontokat, hanem a spirituális megvalósítás 

szintjeinek fokozatait veszi figyelembe. Ezek a fokozatok nem egymás kizárói, hanem 

lépcsőfokoknak tekinthetőek egészen a legfelsőbb rendű „nagy tökéletesség” (rdzogs-chen) 

tanításáig, mely a csúcsán szerepel a Rnying-ma-pa tantrikus rendszerének. A Citta-mātra, 

mint bölcseleti irányzat kilenc yāna (theg-pa dgu) rendszere alsó harmadában, a szútra-alapú 

Bodhisattva-yāna (Mahāyāna) szakaszába osztályozódik a Citta-mātra irányzat a 

Mādhyamaka előtt, de különösebb figyelmet nem szentelnek neki. Más tantrikus 

megközelítések, mint a fentebb idézett 'Jam-mngon kong-sprul blo-gros mtha'-yas szövegének 

részletei is, különbséget tesz a Yogācāra és a Citta-mātra között, holott a legtöbb iratban és 

szakirodalmi utalásokban ezek ekvivalensek számítanak. Betudható talán annak, hogy a Citta-

mātra inkább egy bölcseleti megközelítést sugall, míg a Yogācāra (rnal-'byor-pa, jóga 

gyakorlói, a jóga útján haladók tana) a szellemi megvalósítás gyakorlati aspektusaira helyezi a 

hangsúlyt. 

 Ha a tibeti skolasztika szempontjából vizsgáljuk a kérdést, akkor a négy buddhista 

bölcseleti irányzat hierarchiájában alulról a harmadik a Citta-mātra, azaz nem a végső tanítást 

fogalmazza meg. Még itt is vannak bizonyos érdekes pontok, hiszen e tanításhoz köthető 

számos szöveget felvett a kolostori curriculum, és emellett a buddhista logika kialakítói, 

Dignāga és Dharmakirti, akik annyira kedveltek Tibetben, történetileg a Citta-mātra–Vijvana-

vāda tanítást követték.  

Összefoglalva, a sokféle tanítás a különféle buddhista irányzatokon belül nem egymást 

kizáró és tagadó tanítás, hanem az egyes emberi karaktereknek megfelelően lettek közölve
403

, 

                                                 
402 A három szútrikus yana: 
   a. Sravakaya (nyan-thos), Hinayana – A Hallgatók kocsija,  Hinayana 
   b. Pratyekabuddhayana (rang-sangs-rgyas), Hinayana – az Ön-buddhák kocsija,  Hinayana 
   c. Bodhisattvayana  (byang-chub sem-dpa'), Mahayana –a Bódhiszattvák kocsija, Mahayana  
   a. Kriyayoga ( bya-rgyud) – a megteremtés (jóga)tantra 
   b. Caryayoga (spyod-rgyud) – a cselekvés (jóga)tantra  
   c. Yogatantra (rnal-'byor rgyud) – a Jógatantra  
 A három belső tantrikus yana (nang-rgyud): 
   a. Mahayoga (rnal-'byor chen-po) 
   b. Anuyoga (rjes-su rnal-'byor) 
   c. Atiyoga (shin-tu rnal-'byor) 
 Forrás részben: Tulku Thondub Rinpoche: Buddha Mind. An anthology of Longchen Rabjam's Wrintings 

on Dzogpa Chen-po. (ed. Talbot, Harold) Ithaca: Snow Lion Publications, 1989. pp 3-4. 
403  Az egyik Alexander-könyv erről így tájékoztat: „Arra a kérdésre: (7. kérdés) „Az ő tanított Tanának a 

halma mekkora:” - a válaszom a következő: A Buddha a tanítványainak tartományát, szándékukat a valóság 

szerint ismerve, nyolcvannégyezer Tan-halmot prédikált. Azonban, ha azt kérdzeted, hogy (8. kérdés) „az ő 

Tan-halmának a mértéke miféle?” - (p. 13) akkor erre a válaszom a következő. (…) (3. sor) A mi saját 

rendszerünk (rang-lugs) a második mindentudó, Vaszubandhunak a 84 ezer szennyeződés tevékenység 

bármelyike ellenszereként javasolta az egyes Tan-halom mértékét.” In: Uherkovich L.: Kőrösi Csoma 

Sándor buddhizmusra vonatkozó kérdései egy tibeti lámához. In: Gazda J. – Peti B. – Szabó E. (szerk.): 

Kőrösi Csoma Sándor és a népek önazonossága. Kovászna: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési 
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természetesen itt is vannak fokozatok, a gyakorlók tehetsége, értelmi felfogási szintjének 

megfelelő szintek, melyek egymás közt nem lekicsinylendők, hanem mindig van lehetőség az 

egy másikra való áttérésre. A grub-mtha' szövegek, és maga a tibeti kolostori képzés egyes 

egymásra épülő fázisai is ezt a fokozatiságot vallják, és a Citta-mātra tanításokat is elhelyezik 

ebben a hierarchiában, mely ugyan nem a legmagasabb rendű elméleti fázist jelenti az egész 

rendszerben, de nem is egy teljes mértékben kiküszöbölendő fázist.  

  

6.3. A Csak-tudat iskola alirányzatai  

A Csak-tudat iskola aliskolákra való felosztását alapvetően a tibeti források szerint fogom 

végezni. Ebben az alfejezetben csak egy rövid áttekintést szertnék adni ezek alapján, mivel 

Rol-pa’i rdo-rje részletes osztályozását a feldolgozott grub-mtha’ műve segítségével a 

későbbiekben, egy nagyszabású alfejezetben megkísérlem elvégezni. Általánosságban 

mondható, hogy a tibeti grub-mtha’ művek alapján, kétféle módon lehet felosztani a Citta-

mātrát alirányzatokra. Egyfelől olyan szempontból, hogy milyen szövegeket tesznek meg 

alapvetőnek. Valamint abból a szempontból, hogy bizonyos ismeretelméleti tételeket
404

 

milyen módon állítanak. Később Rol-pa’i rdro-rje megemlíte egy harmadik osztályozási típust 

is, a megismerő tudatosságok száma alapján való Az első felosztás szerint vannak a Szöveg 

követők (Lung rjes-'brang), vagy Szöveges hagyományt követők, akik „Asanga öt értekezését a 

szintekről” állításait fogadják el. Valamint az Érvelést követők (Rigs rjes-'brag), azok, akik 

Dignāga kompediumát a hiteles megismerésről (Pramānasamuccaya) és Dharmakirti hét 

értekezését Dignāga művéről (Tshad-ma'i bstan-bcos sde-bdun) fogadják el. 

 A második felosztás sokkal részletesebb. Itt is két aliskola van: a Valódi aspektus 

(Igazi aspektus) tételezői (Satyakaravādin, Rnam-bden-pa), és a Hamis (Nem-valódi) aspektus 

tételezői (Alikākāravādin, Rnam-rdzun-pa). Sopa meghatározása szerint: 

Tehát a Csak-tudat Valódi aspektus tételezőjének a meghatározása a következő: a Csak-

tudat egy olyan tételezője, aki azt állítja, hogy az érzékszervi tudatosság számára egy 

dúrva tárgynak a megjelenése úgy létezik, ahogyan megjelenik. A Csak-tudat Hamis 

aspektus tételezője az, aki azt állítja, hogy egy durva tárgynak a megjelenése egy 

                                                                                                                                                         
Egyesület, 2011, pp. 15–80. Az idézet forrása a p. 46. Illetve: „A Buddha Győzedelmesen-felülemelkedett a 

megtérítendők karakterét, gondolatait és hajlamait a valóságnak megfelelően ismerte, és azon okból, hogy 

kinek-kinek a saját értelmi szintjének megfelelő tanítást adjon, négy [filozófiai irányzatot] határozott meg 

számbelileg a mi belső buddhista filozófiai irányzataink (nang-pa sang-rgyas-pa'i grub-mtha' smra-ba, p. 

14.4.) esetén. Ennél többet nem szükséges meghatározni, és kevesebbe nem lehetséges összegyűjteni őket.” p. 

47. 

404  Erre a tltelre való bizonyításként hozzák: a "kék szín aspektusa" a tudatban hitelesen (valóságnak 

megfelelően) jelenik-e meg, vagy nem hitelesen jelenik-e meg. Illetve úgy létezik-e, ahogyan megjelenik, 

vagy nem úgy létezik, ahogy megjelenik. Ezek a tételek kissé szokatlannak tűnnek, a "kék szín aspektusa" 

kifejezés miatt, mely igazából csak egy séma, bármi másra vonatkoztatható. Ehhez Geshe Lhundup Sopa-

Hopkins, J.: Practice and Theory of Tibetan Buddhism London, Rider and Company, 1976 pp. 107-108  
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érzékszervi tudat számára, nem úgy létezik, ahogyan megjelenik.
405

 

Ezt a két fő aliskolát a továbbiakra bontják. A Valódi aspektus tételezőinek három fajtája van: 

Az felfogó (tudatosságok) és a felfogott (tárgyak) egyenlő számának a tételezői (Gzung-'dzin 

grangs mnyam-pa), a "Fél tojást számlálók" (Sgo-nga-phyed tshal-pa), és a "Nem-pluralisták" 

(Sna-tshogs gnyis-med-pa).  

 A felfogot tárgyak és a felfogó tudatosságok egyenlő számának a tételezői azt állítják, 

hogy a "kék és sárga" színek egy pillangó szárnyán, melyek a színes foltot felfogó érzékszervi 

tudatosság számára megjelennek, különböző szubsztanciális entitások, így egy, a foltot felfogó 

szemtudatosságon belül sok szemtudatosság tudatpillanata van, melyek különböző 

szubsztanciális entitások. Illetve, ahogyan Sopa idézi:  

"...mikor (pillangó szárnyán lévő színek) foltját felfogó szemtudatosság rátekint a foltra, 

akkor ugyanazon típusú, a színek számával egyenlő számú tudatosság produkálódik 

egyidejüleg. "
406

 

A "Fél-tojást" számlálók (Sgo-nga-phyed tshal-pa) szerint általános értelemben a kék (egy 

foltja) és a kéket felfogó szemtudatosság bár a tudatosság entitásából állnak, mégis különböző 

szubsztanciális entitások. A tárgy létezik előbb és támaszául szolgál az észlelő tudatosság 

létrejöttének. A szemtudatosság mikor vizsgálja a tárgyat, ugyanazon időben egy ön-

megismerő (tudatosság) (svasamvedana, rang-rig)
407

 vizsgálja azt a szemtudatosságot. Azaz, 

ugyan a tárgy előbb van, mint a szemtudatosság, mégis a szemtudatosság tárgyat tekintő, és az 

önmegismerő tudatosság szemtudatosságot tekintő vizsgálata ugyanazon időben zajlik le.  

 A Nem-pluralisták (Sna-tshogs gnyis-med-pa) szerint a "tarka folt kék és sárga színe" 

egyetlen szubsztanciális entitás, így az érzékszervi tudatosságok, melyek felfogják a kéket, a 

sárgát, és a foltot felfogó szemtudatosságon belül vannak, egyetlen szubsztanciális entitásból 

állnak; s nincs olyan, hogy a foltot felfogó szemtudatossággal együtt a különböző színeket 

felfogó hasonló típusú tudatosságok jöjjenek létre egyidejűleg. Egyetlen tudatosság van, mely 

egyszerre az egész foltot, s nem külön az egyes színeket tapasztalja.  

 A felfogott tárgyak és felfogó tudatosságok egyenlő számának tételezőinek két típusa 

van: akik állítják a nyolcadik, alap-tudatosságot (alaya-vijvana, kun-gzhi’i rnam-shes), és akik 

a hat tudatosságot állítják (azaz az öt érzékszervi tudatosságot és szennyezett elmét 

(klirtamanas, nyon-mongs-kyi yid). 

                                                 
405  Geshe Lhundup Sopa-Hopkins, J.: Cutting Through Appearances New-York Snow Lion Publications, 1989 

p. 252 

406  Sopa-HopkinsCutting Through Appearances p. 257  

407  Az önmegismerő tudatról lsád. Lati Rinbocay: Mind in Tibetan Buddhism New-York, Snow Lion 

Publications, 1986 p. 19, pp. 59-60 Tömören szólva az önmegismerő tudat egy olyan tudat, melynek tárgya 

egy másik tudatosság. Ezt a tudatosságot nem állítja minden iskola; vagy ha állítja is, nem mindig tekinti 

hiteles megismerőnek. Erről lásd szintén az előbbi hivatkozást. 
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 A Hamis aspektus tételezőinek két típusa van: a Szennyezett hamis aspektus tételezői, 

és a Nem-szennyezett hamis aspektus tételezői. A Szennyezett hamis aspektus tételezői szerint 

a tudat természetét a tudatlanság lappangó lehetőségei (vasana, bag-chags,) beszennyezik. És 

ugyan a Felébredettben, a Buddhában nincsen ugyan tudatlanság (avidya, ma rig-pa), mégis 

lehetnek hibás, szennyezett tapasztalatai. A Nem-szennyezett hamis aspektus tételezői szerint a 

tudat lényegét (ngo-bo) egyáltalán nem szennyezik be a tudatlanság lappangó lehetőségei. A 

Buddhaságban nincs tudatlanság, és nincsenek hibás megjelenések, vagy tapasztalatok. 

 Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rje feldolgozott művében szót ejt arról, hogy kik, milyen 

iskolának és milyen irányzatnak tételezik az egyes Citta-mātra szerzőket. Itt még az azonos 

irányzathoz tartozó tudósok között is vita van arról, hogy melyik szerzőt, mely aspektus 

(Hamis v. Valódi) tételezőjének állítják. A részletes magyarázatra a dolgozat alapját képező 

szövegrész magyarázatakor térek egy külön alfejezetben. 

 

 

6.4. A Csak-tudat irányzat elméletei  

A buddhizmus olyan pszichológiát vall magáénak, mely a tudatból, a tudat vizsgálatából indul 

ki egyfajta pragmatikus szempontból. Az összes elmélet, tantétel, tanításkör egy célra irányul: 

eljuttatni a személyt a világi körforgásból (szanszára, ’khor-ba) a világ feletti 

megszabadulásba (nirvána). A buddhista mesterek elég korán megtették azt a megállapítást, 

hogy ott kell kezdeni ennek megvalósítását, ahonnan éppen ez a világbeli szenvedés teli 

körforgás ered, és ahol ez leginkább megnyilvánul, és tapasztaltatik. Az egyetemesnek 

tapasztalt és személyesen is megjelenő baj gyökere a szennyezett, káprázat teli tudatban van, 

és a szennyezett, káprázatokkal teli tudatot nem megszüntetni kell, hanem megszabadítani a 

bele nem illő és szennyneződéseket okozó elemeitől. Abban eltérnek, eltérhetnek az egyes 

buddhista hagyományok, hagyományvonalak, iskolák, vagy utak, hogy a tudat 

szennyeződésjellegű vagy káprázatjellegű elemeihez milyen módon közelítenek, és a tudat 

eredeti, szennyezetlen, tisztán tapasztaló állapotának elérésére milyen módszereket 

javasolnak. Pragmatikus szempontból igen korán rájöttek a buddhista mestereek, hogy a 

megvalósítás első lépése a tudat természetének, elemeinek a feltérképezése, elemzése, 

tényezőinek egymástól való határozott elkülönítése. Majd ezt követően koncentratív-meditatív 

eszközökkel való megtisztítása, káprázatról való leválasztása, a tiszta tapasztalat, elérése, 

annak a tapasztalatnak, mely a dolgokat úgy látja, „ahogyan azok valójában vannak. A 

buddhista logikusok ezt úgy is megfogalmazták, hogy a hiteles, mérvadó tapasztalat 
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(pramāna, thad-ma)
408

 megszerzése, illetve ennek a tapasztalati formának a 

„végtelenítése”.
409

 Egy hármas alapelvet vetít elénk a buddhista gyakorlat, melyet a „tudat 

megismerése, a tudat átalakítás és a tudat felszabadítása” címszavak alatt lehet összefoglalni. 

 A tudat az általános buddhista szemléletben sem egy egységes, szilárd, központi 

valami, mely egész életünk során változatlan, hanem inkább egyfajta áramlás, folytonosság 

(samtana, rgyun vagy rgyud), a tudatosulási mozzanatok, tudapillanatok egymásutánisága, 

melyben a mozzanatok, pillanatok bizonyos karmikus erők által egymáshoz vannak kötve, és 

ez az egymásutániságra való reflektálás hozza létre a világ és a tapasztaló alany 

folyamatosságának a képzetét . Az Abhidhamma szövegekben kifejtett tudatra vonatkozó tan 

szerint
410

 a tudatfolytonosság legkisebb elemi része a tudatpillanat (citta, skad-cig-ma)
411

, 

mely egy tapasztaló valamely (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás és gondolkodás) fő 

tudattípus (gtso-sems) egyetlen tudatpillanat, és ehhez a tudatpillanathoz kapcsolódnak 

különféle érzelmi, akarati, képzetalkotásbeli tudati tényezők, az ún. caittá-k (caitta, sems-

byung), melyek nem pusztán színezik az eredeti tapasztaló alap-tudat világát, hanem 

feltétlenül szükségesek, hogy egy tudatos tapasztalt kialakuljon és a tapasztaló öntudatban 

megfogalmazódjon, mint xy tárgy képe.  

 Tehát a felébredéshez vezető egész megvalósítási út kezdete a tudat feltérképezése, 

tényezőinek, funkcióinak megismerése, és az első fázisban még csak írott forrásokból és a 

tanítómesterrel való személyes beszélgetések folytán tárul fel a tudat természete. Ehhez a 

tudati „nyomozás”-hoz számos könyvet, kézikönyvet dolgoztak ki az egyes buddhista 

hagyományok. A Hinayana buddhizmuson belül leginkább a Theravada Tipitakán (Hármas 

kosár) belül található az Abhidhamma irodalomhoz köthető ez. Ennek az irodalomnak ékes 

                                                 
408 A pramána (tshad-ma) fogalomról később bővebben írok, de ennek előtte megjegyzem, hogy az több 

értelemben is használatos, jelenti úgy általában a valósággal összhangban álló hiteles megismerés forrását, 

másodsorban a hitelesen megismerő tudatot, tudatpillanatot, és utoljára a hitelesen megismerő személyt 

(tshad-ma-pa). 
409

 A későbbiekben hivatkozom arra, hogy a Buddhát úgy is nevezik, mint aki „hitelesen megismerő” (tshad-ma-

pa). 

410 A korai buddhista (Theravada) tudat-tanra vonatkozólag: Minh Thành, ThiÌch: The Mind in the Early 

Buddhism. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 2001. Nem pusztán a hétköznapi tudattal (citta) 

foglalkozik, hanem a meditatív állapotokban időzővel és a világfeletti (lokuttaravacara) cittá-val is. 

411 A Vaibharika, mely buddhista bölcseleti irányzatnak a mai napon a Theravada az egyetlen képviselője, az 

oszthatatlan elemi tudatpillanatig (skad-cig-ma) jut el elemzései során. A legkisebb tudatossági mozzanat az 

az elemi tudatpillanat, mely már nem osztható további részekre. Gyakorlatilag azt is lehetne mondani, hogy 

ezeknek a tudatpillanatoknak nincsen időbeli kiterjedése, és ezek sorával létesül a tapasztaló személyben a 

változó világ tudata. A tudatfolytonosság (rgyun) úgy is fogalmazható, mint ezeknek az állandóan testetöltő 

tudatpillanat alapú tudatosulási folyamatok fluktuációjának, pulzálásának az egymásutánisága. Az egyes 

tapasztalási folyamatokban szereplő tudapillanatokhoz kapcsolodó érzelmi-akarati-képzelakotás beli 

tudattényezők együttes szerepével alakul ki egy tapasztalati kép a tudatban, de ez nem állandósul egy 

masszív képben, mivel a tudat más tárgyat keres állandóan és minden kezdődik előröl, és gyakorlatilag így 

jön létre, amit időbeli egymásutániságnak tapasztalhatunk. 

 Tárgyi oldalról elemezve a Vaibhasika az oszthatatlan, a részek nélküli, irányok nélküli (cha-med) elemi 

részecskéig (rdul-phra-rab) jut el. Ez nem azonosítható valamiféle materiális atommal, mivel nincsen 

kiterjedése, irányok nélküli, pontszerűség, és mintha nem lenne a térben. Mikor a tudatpillanatok egymáshoz 

kapcsolódnak színeződve a különféle tudattényezőkkel, akkor alakul ki a tudatfolytonosság (rgyun) és az 

oszthatatlan elemi részecskék összekapcsolódásával a durva anyagi tárgyak (rags-pa, bem-po) jönnek létre. 
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példái olyan enciklopédikus művek, mint az Abhidhamma-pitaka Dhammasaogani-ja 

(Dhammák felsorolása), vagy a nem-kanonikus, de hatásában jóval nagyobb Anuruddha 

szerzőségű Abhidhammata-sangaha
412

 című munka, vagy Buddhaghora (5. sz.) 

Visuddhimaggája.
413

 A nem páli nyelvű Hinayana szövegek közül kiemelkedik Vasubandhu 

Abhidharmakosa-kārikā-ja, és annak önkommentárja, az Abhidharmakosa-bhāsya, mely 

művek nem csak a tudat és tudattényezők vizsgálatával foglalkoznak, hanem a tapasztalati 

világ tényezőinek elemzésével is. Ez utóbbi két mű tanulmányozása a tibeti kolostori képzés 

egyik fontos mozzanata, annak ellenére, hogy ezek a Hinayanához köthető iratok.
414

 

 A Mahayana irodalmon belül a tudatelemzés nem mondható ennyire kidolgozottnak. 

Ha részletesebb leírásokat keresünk, akkor itt leginkább a pramana (tshad-ma) – 

ismeretelmélet - mely terminust a nyugati szakirodalomban leggyakrabban „buddhista logika” 

névvel adnak elő – körébe tartozó szövegeket találhatjuk,
415

 nem részletes leírásokat pedig 

elszórva az egyes szövegek körében ismerhetünk meg, köztük például a Citta-matra 

                                                 
412 Lásd: Davids, Rhys (rev. and ed.): A Compendium of Philosophy: Being a Translation from the Original Pali 

of the Abhidhammattha Sangaha. Trans.,  Essay and Notes By Shwe Zan Aung. London: Luzac & Co., 1956, 

és A Comprehensive Manual of Abhidhamma. The Abhidhammattha Sangaha of Acariya Anuruddha (gen. 

ed. Bhikkhu Bodhi). Pali text originally edited and translated by Mahathera Nārada. Transalation revised by 

Bhikkhu Bodhi. Introduction and explanatory guide by U Rewata Dhamma & Bhikkhu Bodhi, Abhidhamma 

tables by U Silananda. Kandy: Buddhist Publication Society, 1993. közli a páli nyelvű szöveget és a 

magyarázatos fordítását ennek a műnek, mely kivonata az egész páli nyelvű Abhidhamma irodalomnak. 

Értékes bevezetést ad az Abhidhammá-ba Jayayuriya, W., F.: The Psychology and  Philosophy of Buddhism 

(being an Introduction to the Abhidhamma). Colombo: Y.M.B.A. Press, 1963. ebben a munkában a tudat, 

tudatfolyamatok, tudattényezők (cetasika), meditációs állapotok, a függő keletkezés théraváda 

megközelítését mutatja be, mint Gorkom, Ninan van: Cetasika. London: Zolag, 2010 (Second Edition) a 

tapasztalati tudattényezőkről szóló könyve.  

 Magyar nyelven az Abhidhammattha Sangaha és Anuruddha alapverseit fordította le és a vele kapcsolatos 

fogalmakat magyarázza: Anuruddhācariya: A Felsőbb Tan foglalata (Abhidhammatthasaogaha) (ford. 

Porosz Tibor) = Porosz Tibor: A buddhista filozófia és pszichológia alapfogalmai a théraváda irányzatban. 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Jegyzete. Budapest: TKBF, 2002. és egy korábban megjelent könyv: 

Govinda, Láma Anagarika: A korai buddhista filozófia lélektani attitűdje és annak szisztematikus bemutatása 

az Abhidhamma hagyomány alapján. (ford. Takács László) Budapest: Orient Press, 1992.  

413Ezek talán a leghíresebb Theravada könyvek, melyek részletes elemzését adják a dhammáknak (szkrt. 

dharma, tib. chos), de emellett 

414 A tibeti buddhista kánon igen kis mennyiségű nem Mahhayana és nem Tantrayana (Vajrayana) eredetű iratot 

is tartalmaz. Az Abhidharmakosa és kommentárja ezek közül kiemelkedő jelentőségre tett szert, és a Vinaya 

területén a Mulasarvastivāda iskola Vinaya-Pitaka szövegeit alkalmazzák a kolostori képzés során, 

fogadalomtételkor, felavatáskor. 

415 A pramana (tib. tshad-ma) kifejezéssel sokrétű jelentésével a későbbiekben behatóbban fogunk foglalkozni. 

Maga a kifejezés nem pusztán a buddhista bölcselők előtt volt ismert, de általánosan más indiai bölcseleti 

iskoláknál is a hiteles megismerést (mérvadó tapasztalást), és a hiteles megismerés forrását is jelentette 

egyaránt. Abban tértek el ezek az iskolák, hogy a hiteles megismerésnek, vagy megismerés alapjának nem 

ugyanazokat a tényezőket fogadták el. Az ind materializmusnak, vagy hedonizmusnak aposztrofált 

Lokayatika, vagy más néven a Cārvāka un-ortodox ind szemlélet pl. pusztán az érzékszervi tapasztalást 

(pratyaka, tib. mngon-sum) tartja a hiteles megismerés forrásánaak. Erről egy mérvadó publikáció: Gokhale, 

Pradeep P.: The Carvāka Theory of Pramanas: A Restatement. In: Philosphy East And West, Vol. 43, No. 4 

(Oct., 1993), pp. 675-682. Itt a szerző azt is vizsgálja, hogy nem pusztán a pratyakra – közvetlen tapasztalás, 

hanem a fő megismerési forrás, hiteles megismerési forrás, a pratyakra mellett lehet az anumana (rjed-dpag), 

azaz a következtetés is. A buddhisták az érzékszervi tapasztalást (pratyakra, tib. mngon-sum) és a 

következtetést (anumana, tib. dpag-rjes), más indiai rendszerek felvetik a Védák szavainak hiteles 

megismerés forrásaként való értelmezését. Erről később szólok részletesebben. 
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alapszövegeiben is.
416 

 

Kitérve a buddhista pramana fogalmára, ezt a fogalmat háromféle értelemben is használja a 

tibeti irodalom, melyek természetesen lényegében összefüggenek egymással: (1) pramana, 

mint hiteles megismerés/megismerő tudat (mint a hiteles megismerés forrása) (2) pramana, 

mint a hiteles megismerést kutató tudomány
417

, és (3) pramana, mint a hitelesen megismerő 

személy (mint pl. a Buddha, tshad-ma-pa).  

A Mahayana körében sem ismeretlen azonban az Abhidharma fogalma, annak ellenére, 

hogy az iskola egyik fő alkakja, a 4. századi Vasubandhu még Hinayana követő korában írta 

meg az Abhidharmakosa-kārikā-t és annak kommentárját az Abhidharmakosa-bhāsya-t. 

Asanga, aki bátyja volt Vasubandhunak, megalkotta az Abhidharmasamuccaya című munkát, 

ez szintúgy részletes elemzését adja a tudati jelenségeknek egyik fejezetében, de nem annyira 

részletes módon, mint az Abdhidhamma/Abhidharma szövegek.  

 A későbbiekben a tibeti buddhista kolostori oktatási rendszernek nagy igénye volt a 

különféle kézikönyvek megalkotására az egyes tantárgyak tanításához. A kézikönyvek 

mintegy kivonatai és tömörítvényei egy-egy átfogóbb tudományterületnek.
418

 A tudat és a 

tudatfunkciók megismerésével, megismertetésével foglalkozó ilyen tibeti szövegtípus a blo-

rig, azaz a tudat és megismerés tudományát, és a vele kapcsolatos érveléseket tartalmazó 

                                                 
416  A Citta-matra alapszövegei, az iskola tudatra való összpontosítása ellenére távolról sem annyira 

szofisztikáltak a tudat elemzése szempontjából, mint a Theravada Abhidhamma szövegek, vagy a tibeti blo-

rig szövegek. A Citta-matra nem egy részletekbe menő tudatelemzést helyez középpontba, hanem inkább egy 

sajátos és radikális megközelítését a tudat és a tárgyi világ kapcsolatának, egymáshoz való viszonyának, a 

jelenségek tudati eredetének, azaz  „minden tudati lényegű” teóriának, a tudat objektivitás és szubjektivitás 

közös gyökérből, az alap-tudatosságból (alaya-vijvana, tárház tudatosság, tib. kun-gzhi'i rnam-shes, 

mindenek alapja-tudatosság, vagy egyszerűen kun-gzhi, mindenek alapja) való létesülésének, 

eredeztetésének. A Mahájánában ez a tudatosság a létforgatag (szanszára) és megvilágosdás (nirvána) közös 

gyökereként is megfogalmazódik, emberi szintre leszállítva az ebben az alap-tudatosságban eltárolt (innen a 

„tárház” jelentés) magokból (bija, sa-bon) bontakozik ki egyidejűleg a tapasztaló alany és a tapasztalt 

tárgyiság, azaz az összes jelenség (dharma, chos) tudat eredetű és tudati lényegű. Ahogyan Nakamura (1996) 

írja: „Buddhist Idealism teaches that all phenomena are nothing but the manifestations (pratibhāsa) (7) out of 

the 'seeds' (8) of the phenomena and that all the seeds constitute the Alaya-vijvana. No object (9) can exist 

apart from the function of cognition by the subject. The function of the subject is the basis upon which all 

objects appear.” p. 255.  

417  Általában ezt a jelentését emelik ki a nyugati tudósok a pramánának, azaz ezt azonosítják a „logikával” és 

„buddhista logikáról beszélnek”, holott itt nem a nyugati értelemben vett tudományról van szó, hanem 

egyfajta gyakorlati alapú ismeretelméletről, de szorosabb értelemben vett „hiteles megismerésről.” Fehér 

Judit: Az indiai buddhista logika rövid áttekintése (In: Magyar Filozófiai Szemle, XXXIV/5-6. Budapest, 

1990. pp 463-471.) c. munkájába írja: „A buddhista logika az emberi műveltség sokkal nagyobb területét 

öleli föl; nemcsak a gondolkodás általános szerkezeti formáinak, a fogalmak, ítéletek, következtetések 

alkotásának szabályaival foglalkozik, hanem behatóan vizsgálja az észlelést mint a megismerés elsődleges 

forrását, s az objektív valóság realitása is. Ezenkivül megismerésünk megbízhatóságát is tárgyalja, s a 

nyilvános vitatkozás művészete is szerves része. Mindezért a buddhista rendszert nevezhetjük ismeretelméleti 

logikának is. Maguk a budhisték ezt a tudományágat a logikai érvek tudományának (szanszkrit: hétu-vidjá), 

a helyes megismerés forrásai tanának (pramána-vidjá) vagy egyszerűen a helyes megismerés vizsgálatának 

nevezik.” p. 463. 

418 A tibeti kolostori oktatás témaköreivel foglalkozik: Onoda, Shunzo: bsDus grwa Literature. In: Cabezón, 

José Igancio and Jackson, Roger R. (ed.): Tibetan Literature. Studies in Genre. Essays in Honor of Geshe 

Lhundub Sopa. Ithaca: Snow Lion, 1996. pp 187-201 és ugyancsak ebben a tanulmánykötetben Newland, 

Guy: Debate Manuals (Yig cha ) in dGe lugs Monastic Colleges. pp 202-216.  
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szövegek csoportja. A blo-rig
419

 forrásai leginkább a pramāna (tshad-ma) irodalomból 

erednek, és abból kimondottan a tudattal, megismeréssel, tudattípusokkal, tudatfunkciókkal 

foglalkozó részeket emelték ki és rendszeresítették, és leginkább a „tárgy és tárgybirtokos” 

(yul dang yul-can) típusú részeit olvasztották magukba. A buddhista logika szofisztikáltabb 

problémáiba való belemélyedés előtt kötelezően tanulmányozzák a szerzetestanoncok a blo-

rig témakört, kézikönyveket
420

, és a tudattal, megismeréssel kapcsolatos érveléseket 

gyakorolják be, és a később nehezebben értelmezhető pramana szövegek tanulmányozásához 

kapnak fő segédletet ezzel.  

 A grub-mtha' (siddhanta) szövegeknek, ha visszafogottabb módon is, szintúgy forrásai 

az indiai pramana (tshad-ma) szövegek, az abhidharmikus és tantörténeti (chos-'byung) 

forrásokon kívül. Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rjé-nek a dolgozatomban szereplő doxográfiai 

szövegének Csak-tudat iskolát bemutató fő fejezete az Alap (gzhi) alfejezet egy része éppen a 

megismerő tudatokról (shes-byed blo, megismerő tudatok) szól, amellett, hogy a megismerés 

tárgyait (shes-bya yul, megismerendő tárgyak) is vizsgálja, azaz rokonságba hozható ez a 

szerkezet a pramana  szövegek „tárgy és tárgybirtokos (yul-dang yul-can) típusu fejezeteivel.  

 Magán a buddhizmuson belül is az egyes iskolák más-más módját adják meg a tudati 

megszabadulásnak, van ahol a tudat „megtisztítása” a szennyező elemektől (klesa, nyon-

mongs)
421

 – rossz emócióktól, ostobaságtól - kerül hangsúlyozásra. Van olyan nézőpont, mely 

szerint érdemeket kell felhalmozni sok-sok újraszületés alatt, ahogyan mondják: „mérhetetlen 

világkorszakokon keresztül”, és ezek a felhalmozott érdemek egy bizonyos ponton, a 

metafizikai bölcsesség (prajva, shes-rab) megszerzésével együtt, képessé teszik az illetőt a 

                                                 
419 A blo-rig szerepel még blo-rigs névvel is, mely szóösszetétel a „tudattal, megismeréssel kapcsolatos 

érvelés”-t jelenti. 

420 A későbbiekben részletesen foglalkozok a blo-rig ismertetésével. Az egyes tibeti rendek eltérhet abban, hogy 

kolostori oktatási rendszerükben mely témák a központiak, és ennél fogva mely szövegek szerepelnek a 

képzési programjukban. A gelukba (Dge-lus-pa) curriculum a nyugati kutatók számára eléggé feltárt, de még 

magára várat ez ideig az egyes tibeti rendek, mint pl. a Sa-skya-pa, Kar-ma-pa Rnying-ma-pa oktatási 

rendszerének feltárása. Jelen dolgozat a szűkebb témaválasztásánál fogva sem tudja ennek vizsgálatát 

felvállalni, mégis az ez irányú további kutatások felé remélhetőleg a jövőben kitekinthet. Máig az egyik 

legértékesebb blo-rig-gel foglalkozó nyugati munka: Rinbocay, Lati: Mind in Tibetan Buddhism. Oral 

Commentary on Ge-shay Jam-bel-sam-pel's Presentation of Awareness and Knowledge Composite of All the 

Important Points Openes of the Eye of New Intelligence. Translated, ed., amd intro. By Elizabeth Napper. 

Inthaca: Snow Lion Publications, 1980.  

421  klesa, nyon-mongs, a tudatot és tapasztalatait „színező” tudattényezők, melyek akadályozzák a tisztánlátást, 

a valóság felfogását, és negatív cselekedetekre ösztönzik az embert, ennek ellenére a hétköznapi nagyon is 

emberi tudatfolyamatok állandó tényezői. Ezek felosztása a tibeti hagyományban: (A) rtsa-nyon drug, a 6 

gyökér (fő) szennyeződés: (1) ’dod-chags, vágy (2)  khong-khro, düh, harag (3) nga-rgyal, önhittség (4)  ma-

rig-pa, nem-tudás (5) the-tshom, kételkedés (6) lta-ba nyon-mongs-can, szennyezett nézet - (B) nye-nyon 

nyi-shu, a 20 másodlagos (kísérő) szennyeződés, melyek a gyökér-szennyeződésekből erednek: (1) khro-ba, 

düh, harag (2)  ’khon-’dzin, ellenségeskedés, rosszakarat (3) ’chab-pa, titkolózás, rejtegetés (4) ’tshig-pa, 

gyalázkodás, bántalmazás (5) phrag-dog, féltékenység (6)  ser-sna, irígység (7) sgyu, megtévesztés, csalás 

(8) g.yo, tisztességtelenség, csalás (9) rgyags-pa, gőg, dölyf, büszkeség (10) rnam-par ’tshe, ártás (11) ngo-

tsha-med-pa, szégyentelenség (12) khrel-med-pa, meggondolatlanság (13) ma dad-pa, hitetlenség (14) le-lo, 

lustaság (15)  bag-med-pa, lelkiismeretlenség, erkölcstelenség (16) brjed-nges, feledékenység (17)  shes-

bzhin mi yin-pa, önelemzés hiánya, betekintés hiánya (18) bying-ba, tompaság, unalom (19) rgod-pa, 

izgatottság, nyugtalanság (20)   rnam-g.yeng, a tudat elkalandozása 
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megszabadulás megvalósítására. 

 Más nézőpont szerint ezeknek a hosszas „érdemhalmozásoknak” nincs értelme
422

, 

hiszen a tudati szennyeződéseket egy csapásra „le lehet nullázni”, mivel azok valójában 

illuzórikus természetűek, hasonlóképpen maguk az érdemfelhalmozások is, és egyedül a tudat 

nézőpontjának megváltoztatásával, a saját tiszta, fényteli
423

 és szabad öntermészetének 

önmagunkban való egyidejűleg (cig-car) való felismerésével (rig-pa) érhető el a 

megszabadulás. 

 És olyan nézőpont is van, mely szerint minden lényben bennerejlik a metafizikai 

szabadság, a felébredés lehetősége, csírája – a tathāgatagarbha, a buddha-természet –, a 

szennyeződések ezt a csírát elfedik, és magával az emberrel elfeledtetik az ő eredeti, szabad 

állapotát. A gyakorlatok arra irányulnak, hogy a szennyeződéseket az ember eltávolítsa és az 

eredeti természete, mely a buddha természet (tathāgatagarba, de-bzhi gsheg-pa'u snying-po, 

rgyu), megnyilvánuljon.
424

 

 A tanításokban nem pusztán a tudat megismerése a cél, hanem egyfajta ontológia 

leírása is. Ez az ontológia doxográfiai művekben viszont nem kozmológia, világleírás, hanem 

a valóság – ahogyan az egyes iskolák azt tekintik – megfogalmazása, a valóság 

rétegzettségének, a tárgyak (she-bya yul) és a megismerő tudatok (shes-byed blo) létmódjának 

lejegyzése. Jelen esetben a Csak-tudat (Citta-mātra) bölcseleti iskola tézisei közül vizsgáljuk 

meg ezt a „külső-belső” ontológiát. Egy elnagyolt megfogalmazásban két valóságba 

osztályozhatóak a jelenségek: a végső igazság, végső valóság (don-dam-pa'i bden-pa) 

kategóriájába, és a relatív vagy konvencionális igazság, valóság (kun-rdzob-kyi bden-pa) 

kategóriájába. Az elsőt úgy lehetne tömören kifejezni eme iskola vonatkozásában, hogy 

                                                 
422 A felébredéshez vezető fokozatos út és a hirtelen megvilágosodás között éppen ez az egyik alapvető 

különbség. 

423 A tudat fénytermészete a legegyszerűbb tudatra vonatkozó definíciókban is megtalálható, és így nem csak a 

rdzogs-chen (nagy tökéletesség) és mahāmudra (nagy-pecsét) hagyományhoz köthető ez a megközelítés. A 

rig-pa (vidya) fogalom szerepel ebben az esetben is, a megismerés fényteli, megismerési tárgyat besugárzó, 

megvilágító megismerésbeli képessége jelölésére. A tudat eredeti természetében ugyanis egy tiszta, fény teli, 

megismerő képesség, noha a hétköznapi állapotokban ez a tiszta-megismerő-fény-teli természet 

elhomályosul, mintegy romlást szenved a megismerési folyamatok során. Ez a fény-teli-valós természet nem 

egy hozzáférhetetlen és kivételes, sohasem feltáruló dolog, hanem olyan, amely még a hétköznapi 

tudatfolyamatokban is jelen van, még ha nagyon-, szinte tapasztalhatatlanul rövid tudat-pillanatok 

intervallumára is. Ráadásul a blo-rig szövegekben a rig-pa, shes-pa, blo és a sems fogalmak azonos 

jelentésűek. Ez kissé leegyszerűsítésnek tűnhet, amiatt is, mivel a Citta-matra például nem azonosítja ezeket 

a fogalmakat egymással, magában a sems-tsam szóösszetételben a sems kifejezés sem pusztán egyszerű 

individuális tudatot fejez ki, hiszen a sems szó gyakran az alaya-vijvanával ekvivalens. Így érthető, hogy 

ezen irányzat szubjektív idealizmusa egy magsabb tudati valóságra vonatkozik, olyan tudati gyökérre, mely 

a hétköznapi alany-tárgy dualitásán túl van. A buddhista ismeretelmélet a tudatot nem egy állandó, vagy 

viszonylag állandó egységes entitásként kezeli, hanem inkább a megismerési folyamatok, tudatpillanatok 

láncolataként, mely láncolat tagjai egymással ok-okozati kapcsolatban állnak egymással.  

424 Visszautalhatnék Wangchuk megállapítására, hogy éppen a tathagatagarbha nem tisztázott szerepe volt az 

oka annak, hogy a Yogacara háttérbe szorult Tibetben, mivel ennek az irányzatnak a tanai összefüggenek 

vele, és vannak bizonyos átfedések közöttük. Sok szentszöveget, mint például a Laokavatara-sutrá-t mindkét 

tanítás egyidejű ismerete nélkül tanulmányozni. A tathagatagrha sokrétű értelmezéséről a későbbiekben 

röviden szólni fogok. 
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mindaz valóságos vagy igazság, mely egy hitelesen tapasztaló, mondhatni azt, hogy egy 

megvilágosodott tudat tapasztalati tárgya – azaz nem az emocionális és megismerésbeli 

akadályok által akadályozott vagy elhomályosított tudat tapasztalati tárgya. Nem valóságos 

vagy konvencionális az, mely nem létezik valójában, csak az elnevezések, konvenciók, 

fogalmi gondolkozás, hamis tulajdonítások által. Az a konvencionális igazság, vagy létező, 

mely tapasztalati létrejötte a szennyeződésekkel (nyon-sgrib) (vágy, gyűlölet, ostobaság, 

ragaszkodás stb.) ellátott tudatnak köszönhető, és mely képes további szennyeződéseket 

generálni. Magyarán az, amit a szennyezett tudat tapasztal, és melyek csak a szennyezett tudat 

hamis fogalmisága révén léteznek.  

 A metafizikai-vallási hagyományok között talán a buddhizmus hangsúlyozza 

leginkább a tudat és a megismerés szerepét az ember szellemi megvalósítása szempontjából. 

Szellemi megvalósítást mondunk, amiatt, hogy a buddhizmus saját bevallása szerint egy 

üdvösségen túli teljes felébredést (bodhi, byang-chub) céloz meg a lét-létesülés álomszerű, 

csalóka, esetleges és tökéletlen állapotaiból.  

 A Mahayana buddhizmus szerint a végső valóság (paramartha-satya, don-dam-pa'i 

bden-pa) kategóriájába tartoznak mindazon tárgyak, melyeket a megtisztult, felébredett 

lények tudata tapasztal, és melyek így nem hoznak létre újabb tudati szennyeződéseket. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a két igazság efféle megközelítése a Csak-tudat bölcselet 

esetén áll fenn, más buddhista bölcseleti iskolákban más ez a megközelítés.
425 

Végső soron 

tehát a tiszta vagy nem tiszta tudat tapasztalási módjával függ össze a két igazság. Emiatt nem 

keverendő össze a kimondottan Csak-tudat iskola tézisként szereplő „három jellemvonás”-sal 

(trilakrana, mtshan-nyid gsum), mely azt fogalmazza meg, hogy egy létezőnek három 

jellemvonása
426

-, három természete (trisvabāva, ngo-bo-nyid gsum) lehet, melyek ugyan nem 

önmagukban, hanem viszonyhálózatokban, vagy egymásba foglalva is léteznek. Ennek a 

belátása azonban már túl van a közönséges ember szintjén, magasabb, intuitív belátást 

feltételez. A "végső természet", olyanság (tathata, de-bzhin-nyid) a dolgok abszolút 

természete, mely már tkp. a felébredés állapotában tapasztaltatik. Vagyis az, hogy minden 

jelenség végső soron az Abszolút Valóság, a tathata (Olyanság, de-bzhin-nyid), vagy dharmata 

(a dharmák lényegi természete, chos-nyid) manifesztációja. A három természet tehát a világ 

három látásmódjára utal, három szabadságfokkal áll összefüggésben, melyen a szellemi úton 

haladó jógi áthalad, hogy legvégül elérje a szellemi megvilágosodás, vagy helyesebben 

                                                 
425  Helyhiány miatt nem tudom itt felsorolni mind a négy buddhista bölcseleti rendszerének két igazsággal 

kapcsolatos összes felfogását. A Vaibharika iskolában pl. a következőek a végső igazságok: (1) az irányok 

kiterjedése nélküli részecske (atom, ami gyakorlatilag nincsen a térben), (2) az oszthatatlan tudatpillanat (a 

tudatmozzanatok elemi egysége, mely gyakorlatilag nem időbeli), (3) valamint a tér és (4-5) a két 

legmagasabb szintű meditatív állapot.  

426  A "három természet" (trisvabhava, ngo-bo-nyid gszum) azonos a "három jellemvonás"-sal (trilakrana, 

mtshan-pa-nyid gsum) 
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kifejezve felébredés (Buddha) állapotát. A hamis elképzelésektől, a függő természet belátásán 

át jut el a gyakorló a végső, legmagasabb rendű természet belátásához. Csak-tudat iskola 

szerint ez az „üresség” természet, vagy „olyanság”, azaz egy jelenség fogalmi 

tulajdonításoktól mentes tiszta természete.
427 

A "csak tudat van" (citta-mātra, sems-tsam) tanítása ezen iskola elméleteinek a lényege. 

Eszerint a külső jelenségek valójában nem bírnak igazi létezéssel. A valóság csak a tudat, 

vagy a tudatosság (Citta-mātra, sems-tsam), illetve, ahogyan Vasubadhu műveiben kifejti 

"csak-képzet" (vijvapti-matra, rnam-rig-tsam), mely kifejezés szinonímája a "csak tudat"-nak. 

A szubjektum-objektum dualitása nem-létező, vagy üres (sunya, stong-pa). A citta (sems) 

jelen esetben magyarázatra szoruló kifejezés, a tudati valóság elsőbbségére utalva, és inkább 

egy tárgyi-alanyi dualitást meghaladó tudatiságra. 

 Már a korai buddhista nézet szerint egy tudat, illetve valamely tudatféleség tárgytól és 

tapasztalási folyamattól függően merül fel.
428

 A vijvana is ugyanolyan pszicho-fizikai 

összetevő, mint a többi skanda (phung-po), illetve azoktól függően merül fel. A korai 

buddhizmusban a három leggyakrabban említett tudatféleség: a citta, a manas és a vijvana 

még nem tekintetnek szinonímnak. A manas a gondolkodás eszköze, a citta egy tudatosulási 

folyamat, illetve annak végeredménye, míg a vijvana (rnam-par shes-pa) mint megismerő 

tudatosság, az öt szkandha (phung-po lnga) egyike. Azonosak abban, hogy mind a három az 

ember belső-szubjektív és immateriális természetét fejezi ki. A későbbi Citta-mātra 

doktrinákban a három aspektust egynek tekintették. A Citta-mātra iskola szerint a közönséges 

                                                 
427  A három jellemvonásra vonatkozó talán legelső kanonikus Mahayana szövegforrások a Samdhinirmocana-

sutra, valamint Vasubandhu értekezése, a Trisvabhava-nirdesa. Mindkét mű fő hivatkozási alapként szolgál a 

későbbi tibeti kommentárirodalomban. Különösen a Samdhinirmocana-sutra, mely Tsong-kha-pa egyik 

legfontosabb munkájának, a Drang-nges legs-bshad snying-po, azaz a „Átmeneti és végső jelentést 

megkülönböztetéséről szóló ékesszóló lényegi magyarázat” (Drang-ba dang nges-pa’i don rnam-par ‘byed-

pa’i bstan-bcos legs-bshad snying-po) egyik fő hivatkozási alapja, de szerzőnk Grub-mtha’-jában is külön 

fejezetet szán ezen szútra bemutatására. 

428 A tudat itt nem a gondolatok érzések maradandó szubjektumának tekintendő, hanem pillanatnyi szellemi 

aktusok sorozatának, melyek mindegyike diszkrét, és egymással inkább okozati, mintsem esszenciális 

kapcsolatban van.  A tudatműködések egyszeri aktusának a neve "citta", ami "tudatállapot"-ot jelent, s ezt 

számos kísérőjelenség, ún. "cetasika", "tudattényező" kíséri: érzések, szándékok, tudatalatti indíttatások, 

emlékek stb. A tudat ebben a nézetben tkp. a tudattényezők által színezet "citták" folytonos áramlása 

(samtana, bhavanga-sota), melyek pillanatról-pillanatra belevillanak a létezésbe, majd eltűnve átadják a 

helyüket más tudatállapotoknak. Chakma, Dipankara: Dimension of Buddhist Psychological Thought of 

Realism – on the Concepts of Bhavaoga and Alaya-vijvana. In: Buddhism & Ethics. Academic papers 

presented at the IABU conference on Buddhism and Ethics Symposium held in conjunction with the 1st 

IABU summit at Mahachulalongkornrajavidyalaya University main campus, Wang Noi, Ayutthaya, Thailand, 

13-15 September 2008/2551. pp 299-308. A szerző a Theravada bölcselet követője, és érdekes közlést ad a 

tárház-tudatosságról: „It is the 'alaya-vijvana's' functions to store up all the memory (vāsanā) of one's 

thoughts, affections, desires, and deeds of all kind of past experiences. It is exemplified with the theory od 

seed (bija) in the treatise of the Trimsatika, Vasubandhu describing that „there the maturing [consciousness]; 

os otherwise called the store-consciousness, which carries the seeds of all [past experiences].”  Trimsatika 2. 

versére hivatkozva. 
  Lásd.: Vasubandhu: Pancaskandha-prakarana 5, in. ANACKER Seven Work of Vasubandhu  p. 71. Valójában 

nem az a kérdés, hogy a világ tényleg van, vagy tényleg nincs, hanem az, hogy az objektív realitás nem a 

tudattól függetlenül létező objektív realitás, hanem a tudatból a tudat által, s a tudatnak megjelenő realitás. 
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ember, aki az univerzumot önmagától elválasztottnak képzeli el, nem fogaldja el, hogy 

önmaga tudata az, mely a jelenségeket tényleges létezéssel felruházza. Ez az iskola tehát 

cáfolja a külső entitások létezését. Ha egy külső entitás létezne, akkor léteznie kellene az őt 

észlelő elmétől függetlenül is, és ez azt sugallná, mintha a tapasztalás objektuma valamiféle 

bennerejlő kvalitással bírna, innen persze az következne, hogy bármilyen benyomásnak 

félreérthetetlennek, érvényesnek, hibátlannak és a valósággal összhangban állónak kellene 

lennie. A külső jelenségek (látható forma, hallható hang stb.) szoros kapcsolatban vannak az 

őket felfogó tudattal, amit úgy lehet kifejezni: "egylényegűek". Ahogyan Vasubandhu írja a 

Vimsatikaban (Nyi-shu-pa): 

A mahajánában a három világot csak tudatosságként alapozták meg. A szútrában ez áll: 

"Ó. Győzedelmes fiai, a három világ csak tudat." A tudat (szemsz), az elme (jid), a 

tudatosság (rnam-par sesz-pa) és a tudás (rnam-par rig-pa) szinonímák. Itt a tudaton 

azt is értjük, ami a tudathoz kapcsolódik. A 'csak' jelentése: kizárja a külső tárgyak 

(don) létét. 

Minden csak tudatosság, 

Mert nem létező tárgyak látszódnak. 

Ugyanúgy, akinek káprázik a szeme, 

Nem létező hajhálót lát.
429 

 

Az alanyiság ('dzin-pa) és a tárgyiság (gzung-ba) elválasztottságában való hithez kötődés az 

oka eme iskola szerint a szamszárában történő állandó újraszületésnek. A tudat nem egy 

külvilággal szemben álló alany, hanem olyan, ami noha mindig változó formákban, de 

tartalmazza magában mind a külvilágot, mind a szubjektív képzetek, gondolatok világát. Ilyen 

értelemben tehát a világ nem más, mint a tudat kivetülése, projekciója. A világ nem más, mint 

tudati jelenség, ami a tudatban mutatkozok meg, a tudat tapasztalási folyamatain keresztül, és 

még hétköznapi értelemben is. A tárgy és alany elválasztása, vagyis az, hogy önálló létet 

tulajdonítunk a világnak, és egy másik önálló létet magának az ego-tudatnak, csupán egy 

emberi konvenció. Amint Vasubandhu írja a Trimsika-karikaban (Sum-cu-pa'i tshig  le'ur 

byas-pa): 

Az "átman" és "dharma" terminus használata sokrétű, de mindkét terminus kizárólag a 

tudatosság  transzformációjára vonatkozik. 
430

 

A Citta-mātra idealizmus az idealizmus legtöbb más formájától az illúzió (maya) 

doktrinájában is különbözik. A korai buddhista iratok szerint minden változó, állandótlan 

                                                 
429 Hamar. I.: A csak-tudat buddhista iskola tantételei. Langkávatára-szútra in Fehér Judit (ed) Tibeti buddhista 

filozófia Budapest, Orientalisztikai Munkaközösség-Balassi Kiadó, 1994 (Történelem és Kultúra) p. 67. A 

szanszkrit és tibeti szakkifejezéseket abban a formában adom vissza, ahogyan az eredeti forrásban megjelent, és 

minden esetben ezt az elvet követem. 
430   Wood Mind Only p. 49 
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(anitya, mi rtag-pa), a Mahāyāna ennél kicsit tovább megy  és megállapítja , hogy a világ 

nemcsak állandótlan, hanem ténylegesen valótlan (asat, maya). A Mahāyāna túllépve a 

szerinte „negatív” Hinayana megközelítést a dolgok állandóságával kapcsolatban, egy 

abszolút igazságot, valóságot nevez meg általában
431

, amit a törekvőnek meg kell valósítania 

szellemi önképzés útján. Ezt a „lét-totalitást” nevezik tathatanak (olyanságnak, de-bzhin-

nyid), dharmadhatunak  (a dharmák lényegi természete, chos-kyi dbyings), sunyatanak (stong-

pa-nyid), vagy  jelen esetben cittamatranak (csak-tudat, sems-tsam), mikor a dualitás nélküli 

tudat önmagában, önfényében „létezik”
432

. Ennek a valóságnak részleges és lefokozott 

manifesztációja  minden jelenség a világon. Itt nem egy teremtő istenre kell gondolni, hanem 

arra, hogy a végső valóság jelen van ugyan potenciálisan, viszont az emberi szenvedéseinknek 

az az oka, hogy nem látjuk ezt a valóságot, és ilyn értelemben a hétköznapi emberi 

tapasztalata tényleg valótlannak látszik a végső valóság mellett. Ezt a tapasztalatot a 

Madhyamaka két igazság elméletével fogalmazta meg, mely szerint a dolgok abszolút 

szempontból, vagyis a végső valóság szempontjából (paramarthasatya, don-dam bden-pa) 

nem bírnak semmiféle önléttel, de egy emberi-konvencionális szempontból (samvptisatya, 

kun-rdzob bden-pa) mégis van valamiféle létük, annyiban, hogy a tapasztalataink világában 

megjelennek. 

 Asanga a "csak tudat" tanításával, vagyis azzal, hogy a jelenségeket (dharma, chos) 

egy gyökérre  igyekezett visszavezetni, azaz a tudatra, az Abhidharma  pluralizmusát akarta 

kiküszöbölni. Azt a felfogást, mely a világot, és magát a tudatos emberi lényt számtalan 

tudati, érzelmi, akarati, anyagi stb. elemre (dharma, chos) osztotta fel, azt sugallva, hogy ezek 

az elemek valóságos, tehát egymástól elválasztott létezők.433 Az Abhidharma valóságot a 

lételemek, vagy jelenségek egyfajta áramlásaként (samtana, rgyud) fogja fel, melyben a 

lételemek pillanatonként kapcsolódnak létrehozva ezzel a létesülések sokféle formációját. A 

lételemek a tudatos tapasztalat sokszínű faktorai, amiből egy látszólagos szubjektum is áll. A 

lételemek állandó hagsúlyozása  a Vijvana-vadinok szerint háttérbe szorította  az  ősi 

buddhista tanítást a tudat mindent átható erejéről. Asanga megpróbálta egységbe hozni a 

                                                 
431

 A Mahayan belüli fogalmakkal való eltérésekről a későbbiekben szólok. 

432 A Citta-matra kifejezés tehát nem arról szó, hogy van egy emberi individuum, akinek individuális tudata 

„teremti meg”, projiciálja a világot, noha még ebben az értelemben is felvethető lenne, hogy ha nincs tudat, 

ami a tárgyat tapasztalja, akkor a tárgy sincsen, inkább egy magasabb tapasztalati síkról van szó. 

433  Valószínűleg más lehetett eredetileg a világot és embert érintő analízisek értelme. Lehetett mintegy a dolgok 

tudatosítása, azaz a kaotikus és közönséges mindennapi tapasztalatban egy rendteremtés, azaz a világ és az 

ember egy magasabb rendű szemlélete, amit később a tanítvány, ha eléggé fejlett volt már, mint eszközt, 

meghaladott. A Mahāyāna mesterek szerint alacsonyrendűek a Hinayāna követők világot érintő analízisei, 

mivel azok szinte egy pillanatig sem kételkedtek a vizsgált objektumok valóságosságában, s így megkötik 

magukat bizonyos elméletekkel. Noha az entitások állandótlanok (antiya, rtag-med), mégis van bizonyos 

önlétük (svabhava, ngo-bo-nyid) az egyes buddhista iskolák szerint, mint pl. a Vaibharika-Sarvastivada 

teóriáját tekintsük a három időben fennálló szubsztanciális létezésről, vagy a Sautrantika teóriáját a funkciót 

betölteni képes dharmákról. 
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dharmák sokszerűségét, és aláhúzta, hogy a lételemek végül is tudati jelenségek, a tudatban 

jelennek meg, a tudat tapasztalási folyamatai által, vagyis ilymódon egylényegűek  a tudattal. 

Minden dharma mentális dharma.  

 Másrészt a Hinayāna szövegekben külön néven szerepel az ún. individuális és 

univerzális karma (tettek és visszahatásaik) hordozója. Az individuális karma hordozója az 

elme vagy tudat (citta): a mentális karmikus "magok" (bija, sa-bon, tettek lenyomatának) 

örzője. Ez az individuális jellemzőkért felelős, míg a tudatalatti avijvapti-rupa - a kozmikus 

tettek felhalmozója - felelős a materiális világ jelenségeiért, amelyek azonosnak mutatkoznak 

a legtöbb ember tapasztalatában. Asanga e két fogalmat fúzionálta az alaya-vijnana
434

 (kun 

gzhi'i rnam-par shes-pa), vagyis a "tároló-tudatosság" fogalmában. A tibeti hagyomány ezt 

"kun-gzhi'i rnam-par shes-pa" szóval fordította le, mely jelentése "mindenek-alapja-

tudatosság", vagy egyszerűen "alap-tudatosság",
435

 mely egyfajta univerzális tudatot jelent. Ez 

a tudat egyszerre megőrzője az univerzális és individuális tettek lenyomatainak (vasana, bag-

chags). A tettek bizonyos emlékeket, benyomásokat hoznak létre, melyek az univerzális 

tudatban megőrződnek
436

, és később lappangó állapotukból kibontakoznak, befolyásolva 

evvel az ember karakterét, meghatározva tettei irányultságát, és a külvilágról szerzett 

tapasztalatait. Ennek a fogalomnak a bevezetésével minden materiális, mentális aspektus, amit 

külsőként gondolunk el, a tudattal összefüggővé vált. Más felfogás szerint az alaya-tudat a 

bennerejlő univerzális és individuális hajlambeli tendenciák - karmikus benyomások hatására 

bontakozik ki, illetve alakul át bizonyos más tudatféleségekké. Az általában említett 

tudatféleségek (vijvanák) száma (az alaya-tudattal együtt) nyolc (rnam-shes tshogs-brgyad) a 

Citta-matra doktrinákban.   

1. alaya-vijvana - kun ghzi'i rnam-par shes-pa: abszolút tudat, szószerint "tároló 

tudatosság", illetve "alap-tudatosság" 

2. klirtamanas - nyon-mongs-can-gyi yid: tévedésbe esett  v. szennyezett  tudatosság, 

néha egyszerűen manas - yid néven is említik
437

 

a hat kibontakozó tudatosság (pravptti- vijvana, ’jug-pa’i rnam-par shes-pa,) 

3. mano-vijvana - yid-kyi rnam-par shes-pa: koordináló-gondolkodás tudatosság 

4. mig-gi rnam-par shes-pa: látás tudatosság 

5. rna-ba'i rnam-par shes-pa: hallás tudatosság 

                                                 
434  Erről a tudatosságról bővebben Brown, B. E.: The Buddha Nature Delhi, Motilal Banarsidass, 1994 pp. 173-

194 

435  A fordításban a rövidebb "alap-tudatosság" szót fogjuk használni. 

436 A Samdhinirmocana-sutra a tárház tudatosságot „megragadó tudatosságnak” (len-pa'i rnam-shes) is nevezi, 

utalva ezzel arra, hogy megragadja, magába foglalja a tett-lenyomatokat, karmikus magokat. 

437  A fordításban a "szennyezett-elme (tudatosság)" kifejezést fogjuk használni, holott a nyon-mongs-pa jelző 

inkább szenvedélyt, illetve helyesebben emóciót jelent. Mégis amiatt, hogy ezek az emóciók értelemszerűen 

beszennyezik az elmét, használjuk az előbbi kifejezést.  
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6. sna'i rnam-par shes-pa: szaglás tudatosság 

7. lce'i rnam-par shes-pa: izlelés tudatosság 

8. lus-kyi rnam-par shes-pa: tapintás tudatosság 

A nyolc tudatkategória közül az alaya-vijvana az alapjául szolgál az összes többi 

tudatféleségnek. Azok belőle bontakoznak ki bizonyos késztetések hatására. Alaptudat,  tehát, 

de alapja annak is, amit a világban, mint objektumot tapasztalunk. Önmaga közvetlenül nem 

észlelhető, de mint erő, illetve tudati fény principiuma a hétköznapi észlelési tudat, öntudat 

felismerő teremtésében ott van, így bizonyos elhomályosított mértékben tudatos is lehet. 

"Világgá" pedig nem tudatos módon manifesztálódik, azaz a korlátozott emberi tudat csak a 

manifesztálódásának eredményét, és nem a folyamatát tudja megragadni, a tudatiságok és 

tárgyak kibontakozása bizonyos szinkronicitásban történik, a magok, tette-lenyomatokból 

egyszerre bontakozik ki a tapasztaló tudat és a tapsztalati tárgy.
438

 Éppen e nem tudatos 

manifesztálódási folyamatok miatt azonosítják legtöbbször valamiféle tudatalattival, és benne 

elfekvő emlékcsírák, ösztönzések miatt is. A világgá és megismerő alannyá manifesztálódása, 

manifesztálása egy rejtett egyidejűségben megy végbe. Mégsem nevezhető teljes mértékben 

olyan tudatalattinak, vagy tudattalannak, mint a pszichológia tudatalattija, hiszen nem pusztán 

emberi aspektusai vannak, hanem egy „egyetemes valóságot” fejez ki, mely foglalata, 

létrehozója a létezés sokféle állapotainak, akár mennyei állapotoknak is. Néha beszélnek arról 

is, hogy a tárház tudatnak két aspektusa van: a megvilágosodott, és a meg nem világosodott, az 

előbbi a nirvána állapota, tehát a Buddha-tudat, és azt azonosítják a tathagatagarbhával, más 

esetekben a dharmakayával, az utóbbi, nem megvilágosodott aspektus a létforgatag, szanszára 

állapota. A Samdhinirmocana-sutra így ír a tárház-tudatosságról, melyet másik 

nevével:”megragadó tudatosság” (len-pa’i rnam-par shes-pa) nevez meg. 

„Blo-grosz jangsz-pa, a megragadó-tudatosságra való támaszkodásból és a benne való 

tartózkodásból merül fel a megkülönböztető-tudat hatos csoportja, vagyis a szem-

tudatosság, fül-tudatosság, orr-tudatosság, nyelvtudatosság, tapintás-tudatosság és a 

gondolkodás-tudatosság. A megkülönböztető-tudattal összefüggésben levő szemre és testi 

formára való támaszkodásból merül fel egy szem-tudatosság, és ezzel a szem-

tudatossággal együttműködve egy fogalmiságot meghatározó gondolkodás-tudatosság is 

kibontakozik egyidőben, ugyanazon tevékenységi kört bírva.”
439

(…) 

Illetve a szútra egy korábbi része jobban megvilágítja a tárház-tudatosság jelentését: 

                                                 
438 Az alaya-vijvanával kapcsolatosan átfogó mű: Waldron, William S.: The Buddhist Unconscious. The alaya-

vijvana in the context of Indian Buddhis thought. London – New York: RoutledgeCurzon, 2003. A tudat, 

tudatosság értelmezéseit követi végig a korai (páli nyelvű) buddhizmusstól, az Abdhidharma értelmezésen 

keresztül a Yogacara értelmezéséig.  
439

  Uherkovich László (ford.): Szamdhinirmócsana-szútra. A Buddha valódi szándékának magyarázata” 

elnevezésű mahájána-szútra. Kézirat, 2006 p. 22. Visálamati kérdései fejezet, az ötödik. 
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Blo-grosz jangsz-pa, a hatféle létezéssel bíró létforgatagban, bármelyik érző lény biroda-

lomban (13b), akár legyenek azok tojásból születettek, vagy az anyaméhből születettek, 

vagy nedvességből születettek, vagy akár természetfeletti születéssel születettek, (ezek) az 

érző lények a születésük állapotában egy testet hoznak létre. 

Abban a születésben először is a tudat, amely minden magot (sza-bon) tartalmaz, a meg-

ragadás két típusára - egy testi hordozóval összekapcsolt fizikai érzékszervi erő megra-

gadására, és a jeleken (mchan-ma), az elnevezéseken és a fogalmiságon csöngő konven-

cionális tulajdonítás kibontakozott hajlamainak megragadására - támaszkodva beérik, 

működésében kibontakozik, kifejlődik és kiterjed. A formával bíró birodalomban a meg-

ragadás mindkét fajtája létezik, azonban a formanélküli birodalomban (13a4) a megra-

gadás nem kétrétű.
440

 

Mindenesetre úgy tűnik, nem hirtelen bukkant fel ez a tudatféleség a buddhista bölcseletben, 

és rokonságba hozható a Theravada bhavaoga-cittá-jával (lét-folytonosság-tudat)
441

, vagy 

egyszerűen a bhavaogá-val (létfolytonosság), mely nélkül nem lenni tapasztalati 

folytonosságunk és egyáltalán a létezésünk sem állna fenn, és nem lenne lehetőség egyik 

életből a másikba vándorolni.
442

 Az Abhidharmakosa-bhāsya megemlíti a mulam-bhava 

(létesülés gyökere) fogalmat, mely a tudatalatti hajlamok gyűjtőhelye, és ebből, valamint egy 

tárgy jelenlétéből és a nem helyes észlelésből, merülnek fel a teljes okokkal együttes 

szennyeződések.
443

 Tehát a lappangó hajlamok együttese a létesülés gyökere, más 

megfogalmazásban a tudat-folyamatosságot hatják át ezek a lappangó hajlamok (vágy, 

gyűlölet, elvakultság) és ami ezekből kibontakozik, de alapvetően nem-üdvös, nem-erényes 

(akusala) hajlamokra gondolnak a szövegek, és magát a központi lappangó hajlamnak a 

kāmarāga-anusayá-t (lappangó vágy hajlam) nevezik meg, mely a háttérben állandóan ott 

lebeg. 

A Sautrantika bölcselet felveti a tudatfolytonosságban (santāna) jelenlévő magok 

(bija) teóriáját, mely egyaránt jelenti a látens szennyeződéseket és a karmikus 

                                                 
440

 Ibid 21. 

441 Waldron (2003) pp 81-85. 

442 Chakma (2008) teljes publikációja érdemel itt figyelmet. A bhavaoga sokszor azonos értelmű a bhavaoga-

sotá-val (lét-folytonosság), vagy bhava-sotá-val (ugyanaz a jelentése, mint az előbbinek), de a páli nyelvű 

forrásokban szerepel a vivvana-sota, azaz tudatosság-folytonosság kifejezés is, s ez alapozza meg egyaránt a 

jelen és eljövendő életek közötti folytonosságot. Chakma (2008) p. 300: „So, here, the conection of two lives 

is possibility made by unbroken stream of consciousness (abbhocchinna vivvana-sota).” Az Abhidhammikus 

hagyományban a bhavaogá-t még a manodvará-val (tudat-kapu) is azonosítják, mely minden tudatosulási 

folyamat kezdeténél ott áll. De szerepel még egyéb fogalom is, mint a patisandhi-citta (újraszületéshez kötő 

tudatosság), vagy a cutit-citta (meghalás tudatosság), melyeket Buddhagosha azonosít a bhavaogá-val. Maga 

ez a folytonosság biztosítja a karma és eredménye kibontakozását, és egy folyamhoz szokták hasonlítani, 

melyból a megfelelő feltételek hatására a karma eredményei felmerülnek.  

443 Waldron (2003) p. 68 idézi az Abhidharmakosa-bhāsyá-t.  
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potencialitásokat a tudatfolytonosságon belül.
444

 A tapasztalatokhoz fűződő szennyeződések 

(klesa) mag-állapotát, a még kibontakozás előtti állapotát fejezi ki.
445

 Magának az  

Abhidharmakosa-bhāsyá-nak a további magyarázata szerint a mag (bija) bármely pszicho-

fizikai szervezet (nama-rupa) lehet, mely egy eredmény létrehozására képes, akár közvetlenül 

vagy közvetetten, a mentális folyamaban (santati-parinama-viseraja).
446

 Waldron ezt 

összefoglalva írja: „A Sautrantikák számára, mind a karmát, mind a klesát, vagy sokkal 

pontosabban, azok mélyben lévő előfordulását, mint potenciális faktorokat a mentális 

folytonosságban perzisztáló „magok” reprezentálják.”
447

 A szennyeződések magjaival ellátott 

alap (asraya)
448

 transzformálódik az nemes gyakorlók (árják) látás ösvényén, és az elpusztított 

szennyeződések (klesa) nem tudnak újból kihajtani, azt lehet mondani, hogy a 

szennyeződések magjait hiányoló alappá válik.
449

 A tudatosság ebben az értelemben egy 

szanszárikus folytonosság (tudat-folytonosság), mely „magokkal”, azaz a szennyeződések 

magjaival van ellátva, ezek kedvező feltételek hatására kibontakoznak, és ha az ösztönzés, a 

cselekedet (karma) nem-üdvös, vagy nem-erényes (akusala), akkor további negatív állapotok 

teremtődhetnek (vipaka) meg. 

 Magában a Yogācārában tehát ez az alap-tudatosság nem egy statikus valami, hanem 

dinamikus, és folyamatos, mivel állandóan magába fogad bizonyos "karma-csírákat" (bija, sa-

bon), azaz a cselekedetek és a tettek lenyomatát, és állandóan
450

 kibontakoznak belőle más 

karma-csirák. "Kezdetnelküli idők óta" tartalmaz minden lappangó tett-lenyomatot, melyek 

kedvező feltételek alkalmával kibontakoznak. 

 Az ālaya-vijvana egyaránt foglalata a szanszárának ('khor-ba) és a nirvánának (myang-

las 'das-pa), mivel egyaránt tartalmaz tiszta és tisztátalan elemeket.
451

 Ahogy a Trisvabhāva-

                                                 
444 Waldron (2003) p. 73. 

445 Waldron (2003) p. 74. 

446Waldron (2003) p. 74. 

447 Waldron (2003) p. 74. 

448 Az asraya fogalom később a Yogacarában is megjelenik, többek között olyan szóösszetételben, mint az 

asraya-paravptti (gnas-gyur-pa), azaz az „alap megfordulás/megfordítása/transzformációja” a megragadó és 

megragadott dualitásától mentes nem-fogalmi bölcsességet fejezi ki, vagyis a szennyeződésekkel kísért 

alapnak, mely hol szennyeződésekkel fedett tathagatagarbha, hol „szennyezett” alaya-vijvana, az 

átfordulással való megtisztulását. Máskor pedig a manas-ra vonatkozik, mely a világi alap, a világi dharmák 

és szennyezett cselekedetek felől a tiszta alaya-vijvana felé fordul, és mely ekkor már egyenlő a 

felülmúlhatatlan bölcsességgel, a nirvána állapotával. A világi tudatosság alapja az öt szkandha és az én-hit, 

míg a trandszcendentális bölcsesség alapja a tathatā, és az egyikről a másik felé való fordulást, egyfajta 

metanoiát jelent maga az asraya-paravptti.  

449 Waldron (2003) p. 75. ismét az Abhidharmakosa-bhāsyá-t idézi. A „magok” metaforikus kifejezés tehát a 

szennyeződések magjaira utal, vagy magok melyek nem mások, mint szennyeződések magjai abban az 

állapotban mikor még potencialitásban vannak és további szennyeződések felkeltését okozhatják. 

450 Nedu, Oividiu Cristian: Human States of Awareness in Vijvaváda Buddhism (The Operational 

Consciousnesses – Pravptti Vijvana. In: Danubius, XXXII, Galaţi, 2014, p. 459-496. részletes elemzését adja 

a tárház-tudatnak és a belőle kibontakozó tudatféleségeknek, számos Vijvanavada szöveget felhasznál és 

idéz, többek között Hsüan tshang Ch'eng-wei-shin-lun-ját, Vasubandhu műveit, kanonikus szútrákat, mint a 

Samdhinirmicana-sutraésmásokat. 

451 A tibeti hagyomány éppen ilyen megokolásból fordítja a kun-gzhi'i rnam-shes, azaz „mindenek alapja-
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nirdesa (Rang-bzhin gsum nges-par bstan-pa) mondja:  

Az ālaya-vijvanát "cittá"-nak nevezik, mivel összegyűjti a tisztátalanság és az 

ösztönzések  (vāsanā) magvait (bija).  

A tudat (citta) kétrétű, mint ok (hetu) és hatás (phala). Mint ok, Tárolótudatosságnak  

(ālaya-vijvana) neveztetik, és mint hatás kibontakozó tudatnak (pravptti-vijvana) 

neveztetik. Az utóbbi hétrétű.
452

 

A pravptti-vijvana ('jug-pa'i rnam-shes) az ālayá-ból kibontakozó hét további tudatosság, azaz 

a hat érzékszervi tudatosság és a hetedik, a manas (yid), vagy szennyezett-tudatosság, 

összefoglaló neve. Az ālayát a Laokāvatara-sutra nyugodt óceánhoz is szokta hasonlítani, 

melyet a szennyezettség (klesa, nyon-mongs) szele, vagyis a tudatlanság (avidyā, ma-rig-pa) 

szele felkavar, úgy, hogy létrejönnek a világ és tapasztalati tudatok hullámai. Azaz a nyugodt 

és tökéletes tudat sima felszínét a tudatlanság szele felkorbácsolja, így létrejönnek belőle a 

különféle tudatkategóriák, s azok révén a világ dolgai, de nem csak egyetlen pillanatban, 

hanem állandóan folyik a tudati kibontakozás, hol ilyen, hol olyan tapasztalatokat vetítve az 

ember elé. 

 A nyolc tudatkategória közül a mano-vijvanát és a klirtamanas-t
453

 a legnehezebb 

meghatározni. Míg az első a tudatos akaratot, addig a második mélyebbet szimbolizál. A 

tudatelőttes akarati hatalmat, egyidejű biológiai hajlandóságot, ösztönösséget, képességeket. 

És nagyon fontos szerepe van a megismerő aktivitásban. A mano-vijvana koordinálja a 

különféle érzéki tapasztalatokat, igaz önmaga is „termel” képeket, emlékek között kutat, 

állandóan összehasonlít, értékel, gondolkodik. Ilyen szempontból a hat érzékszervi tudatosság, 

melyek között a gondolkozás tudatosság is közte van
454

, viselkedésére a semlegesség 

jellemző. 

 A manas (yid) tükrözi vissza az előbbi általi tapasztalatokat, mintegy átvezető-

közvetítő a tárház tudatosság és a kibontakozó tudatosságok között. A tükrözött tapasztalatot a 

mano-vijvana "én"-ként ragadja meg, azaz az eredetileg személytelen tapasztalatot egy "ez 

vagyok én" ítéletre változtatja. A hét tisztátalan tudatról így ír Alfonso Verdu: 

„Ezen hét közül az elsőt klirtamanasnak  - szennyezett vagy kifordult tudatnak  - hívják, 

ami az ego-tudatosság, az ego-kötődés központja, és következésképpen az 

akaratcentrum, az akarati tevékenység (cetana) közvetlen kibontakoztatójaként kell 

tekinteni, tehát úgy, mint az individuális karma közvetlen forrását. A második alárendelt 

                                                                                                                                                         
tudatosság” fogalommal, vagy sok esetbe egyszerűen a kun-gzhi fogalmat használja, létforgatag és nirvána 

egységes, abszolút alapjáról van szó.  

452  Wood Mind Only p. 33. Ebből a szövegrészből látható a citta szó sokrétű, de mégis egységes jelentése, és 

az, hogy nem egyszerűen egy individuális tudatról van szó.  

453  Erről a két tudatosságról bővebben Brown Buddha Nature pp 214-223 

454 A mano-vijvana (yid-kyi rnam-shes) a buddhizmus szerint ugyanúgy érzékszerv, mint a többi öt.  
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képesség a mano-vijvana, a Hinayana tradicióból kölcsönzött gyakori terminus, ami itt 

egy másik értelemben használatos. A buddhista idealizmusban az észlelés, képzelet és a 

felfogás központját reprezentálja, gyakran, mint érzéki centrumot fordítják, mivel a 

mano-vijvana szerepe az, hogy megszervezze és leképezze egy formális rendbe a 

vijvaná-k következő csoportja által összegyűjtött érzékszervi adatok különféleségét, 

vagyis az öt érzékszervi képesség általiakat (látás, hallás, tapintás stb).
455

 

Az individuális karma a klirtamanas
456, 

tevékenységéből ered, ami az érzékszervi tudatok és a 

gondolkodástudat (mano-vijvana, yid-kyi rnam-shes) által felépített tapasztalati rendszert 

individuális karakterrel ruházza fel, tkp. "énesíti", vagy „én”-né teszi, megalkotva ezzel a 

hamis állapotok sokaságát, melyek lenyomatai (vāsanā, bag-chags) az alap-tudatosságba 

kerülve később kibontakoznak. A mano-vijvana feladata az állandó gondolkozás, a tudati 

dharmák állandó termelése. A manas (klirtamanas) mintegy közvetítő az abszolút- v. 

szubsztrátum-tudat (ālaya-tudat) és az empirikus tudat között. A mano-vijvaná-val 

kapcsolatban intellektuális-megismerő szempontból két terminus említtetik meg : 1.vikalpa - 

azaz megkülönböztetés, 2. vijvapti - mentális megjelenítés, elképzelés. Vagyis hajlamot a 

duális látásmódra, és az elképzelések fabrikálására.  

 Az ālaya-tudat transzcendens aspektusa a korai Citta-mātra iratokban még nincs 

megemlítve. A későbbiekben a hangsúly (különösen a Laokāvatara-sutrához kapcsolódó 

tanításokban) az abszolút aspektusra került. Így azonosíttatik a tathāgatagarbhával (de-bzhin 

gshegs-pa'i snying-po), mely a buddhaság csírája, illetve buddhaság immanens természete az 

emberi lényben, de ugyanúgy mindenben a világon. A tathāgatagarbha manifesztációja 

egyaránt a kozmikus dharmadhātu, és a perszonális öt szkandha. Három fő jelentését emelik 

ki a szövegek: 1. mint a Dharmadhātu méhe, 2. mint embriója a buddhaságnak, 3. mint a 

világfeletti dharma lényege. Ezeknek a megállapításoknak az ellenére nem azonos valamiféle 

rejtett "én"-lényeggel
457

. Belső fény és tisztaság, alapvetően szeplőtelen és kiváló 

                                                 
455  Verdu, A.: The Philosophy of Buddhism. Hague-Boston-London: Mantinus Nijjhof Publishers, 1981 p. 21 

456 Egyes szövegek nem klirtamanas-t hanem klirta-mano-vijvaná-t említenek, mikor ez előfordul, akkor a  

manas jelző nélkül szerepel, és van egy bizonyos semlegessége. A manas ebben az esetben is egy „tükör”-

ként szerepel, egyszerűn tükrözve a tárgyi világ jelenségeit, melyeket a tárház-tudatosság bontakoztat ki, 

ebben az esetben a szennyezett, negatív tényező, a gondolkozás-tudatosság. Ennek az egésznek praxeológiai 

jelentése is van a tibetiek számára, hiszen a tudat, tudatfunkciók, tudatféleségek a megvalósítás útján 

átalakíttatnak, a manas például a Tükörszerű bölcsességgé (adarsana-jvana, me-long-lta-bu'i ye-shes) alakul 

át, mely tisztán, lényege szerint tükrözi a szanszára és nirvána összes jelenségét. Tehát kétféle szinten is van 

szerepe a manas-nak. 

457 alaya-vijvana valamiféle én-lényegként való felfogása tagadásáról: A Laokāvatara-sutra a lényegi természete 

szerint tiszta, hibáktól ment, egy Buddha harminckét kiváló tulajdonságával felruházott tathagatagarbha 

szennyeződések által való elfedettségéről írja: 

„Akkor Mahamati bdhisattva Mahāsattva a Győzedelmesen-felülemelkedetthez ezekkel a szavakkal 

esedezett: 
 A Győzedelmesen-felülemelkedett, mikor a szútrákban elmondottak közül a tathagatagarbhát 

tanította, akkor a Győzedelmesen-felülemelkedett azt mondta, hogy a tathagatagarbha: öntermészete 

szerint tökéletesen tiszta fény, ezért kezdettől fogva tökéletes megtisztultsága folytán tökéletes tisztaság, a 
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minőségekkel felruházott (örök, tisztaság, a tényleges valóság stb.) 
458

 Abszolút értelemben a 

vijvana azonos a cittával és azonos magával az ālaya-tudattal (alaya-vijvana, kun-gzhi'i rnam-

shes), mivel ontológiai különbség nincsen köztük, csupán a lefokozott és tudatlanság által 

elhomályosított ember tapasztalataiban, és a tudatfunkciók eredeti természetükben egységet 

alkotnak az abszolút tudattal, mely nyugodt, tiszta és felette áll az objektum-szubjektum 

megkülönböztetésnek.  

Eltérnek a buddhista irányzatok abban is, hogy a tudat vagy a tárgy elődleges-e a 

tapasztalásban, vagyis a tapasztalásban résztvevő tényezők egyazon időben állnak-e fenn, 

vagy van-e valamilyen időbeli eltérés köztük. A Vaibharika és a Sautrāntika irányzatban úgy 

tűnik, hogy a tárgyak elsődlegességét, eleve meglétét fogadják el, míg a Citta-mātra ezt nem 

tételezi, szerintük csak az egyidejűség kérdése vethető fel.
459

 Hétköznapi szinten a tudat 

általában kettészakítva konsziderálja a tárgyakat és az alanyt. A dualitás azonban hamis, és a 

hibás érzékelés eredménye, megvilágosodás (bodhi) állapotában a tudat nem-kettős, nincsen 

tárgya, de alanya sincs, hanem önmaga van eredeti tisztaságában, és ez a tudat valójában 

                                                                                                                                                         
harminckét Buddha jeggyel felruházott, és minden érző lény testében jelen van. És mikor a 

Győzedelmesen-felülemelkedett azt mondta, hogy a tathagatagarbha, melyet ahhoz hasonlóan, mintha egy 

nagy értékű drágakövet piszkos ruha takarna el teljesen; a skandhák, az elemek (dhātu, khams), és az 

érzéki alapok teljesen elfednek; s melyet a vágy, gyűlölet és a tompaság nyom el; és a fogalmi 

gondolkodás szennye szennyez be; — nos az állandó, szilárd, örökkévaló, akkor Győzedelmesen-

felülemelkedett a tathagatagarbha ilyen nézete nem hasonlít valamennyire a Tirthikák „Én” (Atman) 

nézetéhez?” Laokāvatara-sutra In: http://www.asianclassics.org/download/texts/kangyur/KL0107I.INC 

[letöltés: 2006. május 10.] Ez a szövegkiadás a tibeti kánon 1730-as dergei (Sde-dge) nyomatát veszi 

alapul. A fordítás pontos forráshelye: (fol.135a-b) 
458 A garbha szó egyaránt jelent méhet, embriót, de összefüggésbe hozható a tojással is. Az ősi ind 

teremtéstörténetekben szerepel a Hiranya-garbha, "Arany-méh", ami összefüggésbe hozható az "Arany-

tojás"-sal (melyből született Brahma és Prajapati), s ezzel a képzettel talán rokonítható lehet mítikusan a 

tathagatagarbha fogalom.  A Buddhacarita is használja a garbha szót Buddha anyjának, Mayadevinek a 

méhére, melyből előlép a megszülető Buddha. Ezt később (de talán maga Asvaghora) szimbólikusan 

értelmezték: a Māyā varázslatából születik meg a Buddhaság principiuma. Az Uttaratantra szerint minden 

lény felruházott ezzel a Buddha-esszenciával. Szoteriológiai értelme is jelentős: csíra melyből a buddhaság 

születik meg, illetve minden lény felébredhet (és felébreszthető), mert eleve Buddha-természettel van 

felruházva. A tathāgatagarbha elméletéről bővebben Brown Buddha Nature pp. 69-100, és Wayman, A.-

Wayman, M.: The Lion's Roar of Queen Srimala New Delhi, Motlal Banarsidass, 1990 pp. 52-55. Továbbá e 

szútra tathāgatagarbha elméletéről Brown Buddha Nature pp. 3-41. 

459  A Vaibharika nem említi az ön-megismerő tudatosságot, vagy az ön-megismerő tudatot (rang-rig), mivel 

szerintük a tudat közvetlenül képes megismerni a tárgyat és így nem kell egy olyan tudat, mely ezt a tárgyat 

megismerő tudatot megismeri. A Sautrāntikák szerint viszont a tárgyakról csupán egy vetület, vagy egy kép - 

rnam-pa (ākāra) - jut be a tudatba a tudatkapun keresztül. És mivel ez a tudati kép (rnam-pa) egy későbbi 

mozzanat a tárgyhoz képest, ez az iskola bizonyos időbeli eltérést vet fel a tudat és annak tárgya 

időbeliségével kapcsolatban. A tudati képet vagy vetületet a tárgy és az érzékszerv kapcsolata váltja ki. 

Emiatt később következik időben a tárgy után, míg más irányzatok szerint, mint pl. a Citta-mātra szerint a 

tárgy és a tárgyat tapasztaló tudat egy időben merül fel, mindkettő ugyanazon karmikus magból (sa-bon) 

ered, mely a tárház-tudatosságban van „elvetve”. Vagyis magának az alanynak és a tárgynak ugyanazon 

karmikus mag a gyökere. A Sautrāntika követők is felbontják a létezést pillanatnyi mozzanatokra, és 

tudatpillanatokra. Az ember csupán a – működésükben szintén pillanatnyi – érzékszervek keltette tudati 

képeket, vetületeket érzékeli, amelyek kapcsolatban állnak ugyan a pillanatnyi tárgyakkal, ámde a tudati 

képek szükségszerűen késésben vannak magukhoz a pillanatnyi tárgyakhoz és az érzékszervekhez képest. 

Ennek oka az, hogy a tudati képet a tárgy és az érzékszerv kapcsolata váljta ki, s ezért időben később kell 

következnie azoknál. Ha pontosan azokkal egyidejűleg jelentkezne, akkor nem mondanánk róla, hogy 

azoktól függ. Mivel felvetik az ön-megismerő tudatot (rang-rig) tudatot, ezért a hiteles megismerők – tshad-

ma - , vagy megismerések között az ön-megismerő közvetlen tapasztalás útján nyert hiteles megismerést - 

mngon-sum-gyi tshad-ma - is felvetik.  
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sohasem osztotta fel magát, csupán a saját korlátozottságunk miatt kell erről beszélni. A tudat 

"önfelosztásának" (azaz énné és világgá) az értelmében a tudatlanság (avidyā, ma-rig-pa) is 

kétrétű: a hit egy független, autonóm önvalóban (atmagraha), valamint hitt abban, hogy a 

dolgok önmagukban létező entitások (dharmagrāha).
460

 A tudatlanság gyökere "kezdettelen 

idők óta" van elhelyezve az ālaya-tudatban. Az önvalóban-ban való hit (ātmagrāha) olyan 

tudati szennyeződéseket generál, mint a öncsalás (atmamoha), ön-nézet (atmadprti), önteltség 

(atmamana), és az önimádat (atmasneha).   A Vijvana-vādinok nézete, ismétlőleg említve, 

hogy a szamszárában való tévelygés fő oka az, hogy a manas (yid), pontosabbn a 

szennyezetség hatása alatt álló elme (klirtamanas) elfordul ősi alapjától, az univerzális (ālaya-

vijvana) tudattól, mely maga az eredeti, folttalan létezés. A Mahayanasraddhotpada-sastra ezt 

a mozzanatot így írja le:  

Az, hogy az ember a szamszárában van, abból a tényből ered, hogy szellemi öntudatát 

(manas), és tudatát (vijvana) elfordítja az Abszolút Tudat (ālaya) területéről.
461

 

A Vijvana-vada másik fontos tanítása a nyolc tudatkategória mellet az ún. "három 

jellemvonás"
462

 (trislakrana, mtshan-nyid gsum) teóriája. Asanga a létezők természetét 

háromfélenek írja le: 

1. parikalpita-lakrana (kun-brtags-pa'i mtshan-nyid): a képzelet által felruházott 

természetűek, ami nem a valódi természete a dolgoknak, hanem csak a képzelet (hamis 

vélekedések) általi tulajdonítását
463 

jelenti. A dolgokat a tapasztaló, mint önmagától 

elválasztottakat hiszi, s azoknak hamis jellemzőket tulajdonít a nevek és fogalmak 

alapján. 

2. paratantra-lakrana (gzhan-gyi dbang-gi mtshan-nyid): a "mástól függő" v. feltételektől 

függő természet. A dolgok kizárólag egymásra gyakorolt hatásaik által léteznek. Jelenti 

emellett a dolgok függő keletkezését és megszűnését, vagyis a Buddha által kifejtett  

"függő keletkezés" viszonyhálozatában betöltött szerepét. 

3. parinirpanna-lakrana (yong-su grub-pa'i mtshan-nyid): a valóságos természet, a 

dharmák minden általános és individuális karaktertől, mindennemű önléttől mentes 

végső valósága 

A három természet közül a legelső jelzi a tudatlanság (ma-rig-pa) befolyása alatt a dolgoknak 

tulajdonított hamis természetet. Mint például: a "szemlélő alanytól elválasztott, önléttel bíró" 

stb.  A "függő természet"  a "függő keletkezés"-ben való részvételt jelzi. Minden csak 

                                                 
460  Erről a kétféle hitről vagy ragaszkodásról bővebben Brown The Buddha Nature pp. 213-214 

461  Hakeda, ,Y. S.: The Awakening of Faith New-York, Columbian University Press, 1967 p.47 

462  A "három természet" (trisvabhava) ebben az irányzatban azonos a "három jellemvonás"-sal (trilakrana, 

mtshan-pa-nyid gsum). 

463  Későbbiekben a fordításunkban a "tulajdonított természet", vagy "tulajdonított jellemvonás" kifejezéseket 

fogjuk használni. 
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viszonyhálózatokban létezik. Ennek a belátása azonban már túl van a közönséges ember 

szintjén, magasabb, intuitív belátást feltételez. A "végső természet" a dolgok abszolút 

természete, ami már tkp. a felébredés állapotában tapasztaltatik a maga tisztaságában, vagyis 

az, hogy minden jelenség végsősoron az Abszolút Valóság, a Tathatā (Olyanság) 

manifesztációja.  A három jellemvonás tehát a világ három látásmódjára utal, három 

szabadságfokkal áll összefüggésben, amin a szellemi úton haladó jógi áthalad, hogy legvégül 

elérje a szellemi megvilágosodás, vagy helyesebben kifejezve felébredés (Buddha) állapotát. 

A hamis elképzelésektől, a függő természet belátásán át jut el a gyakorló a végső, 

legmagasabb rendű természet belátásához. 

Eme iskola  "üresség" (sunyata, stong-pa-nyid) felfogása eltér a Madhyamikájétól. Ahogyan a 

Madhyanta-vibhaga írja egy helyen:  

Az üresség (sunyam) lényege a dualitás nemlétezése, és ennek a nemlétezésnek a 

létezése (abhavasya bhava). Összegezve az üresség szinonímái az olyanság (tathata), a 

valóság határ (bhuta-koti), a jeltelenség (animitta) az abszolút valóság (paramartha), 

és az alapvető valóság (dharmadhatu).
464

 

És ahogyan ugyanez a szöveg írja más helyen:  

Az énség (pudgala) nemlétezése és minden dharma nemlétezése az egyik üresség. És 

ennek a nemlétezésnek a valódi létezése (sad-bhava) a másik üresség (sa 

sunyatapara).
465

 

A sunyata ebben a rendszerben tehát nem pusztán nemlétezés, vagy tagadás, hanem maga is 

egy önálló valóság, az üresség a nem-létező külső tárgyaktól való üresség. Minden csak tudat 

és a külső dolgok, mint a tudat illuzórikus projekciói jelennek meg. A Mādhyamika ezt a 

tanítást nem fogadta el, mivel szerinte önmaga a tudat is üresség természetű (stong-pa-nyid), 

és nem bír semmilyen önléttel (ngo-bo-nyid med-pa). 

 

 

7. A ’Csak-tudat’ iskola megismerés alapjaira (gzhi) vonatkozó részének 

magyarázata 

7.1. Bevezetés 

Lcang-skya Rol-pa'i rdo-rje doxográfiai munkája, a Grub-mtha' thub-bstan lhun-po'i mdzes-

rgyan ["A Buddha tanítása Méru-hegyének csodálatos ékkőfüzére" című irányzatok tételes 

bemutatása]. Ezt a több száz fólió, és összesen két kötetnyi terjedelmű művét Ro-pa’i rdo-rje 

                                                 
464  Wood Mind Only p.13 

465  Wood Mind Only p. 14 
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az 1736 és 1746 között írhatta
466

, és a szerző 8 kötetes gsung-’bum-jának (összegyűjtött mun-

káinak) Cha és Ja kötetben lelhető fel. A Csak-tudat irányzattal (Rnam-rig-tsam smra-ba) fog-

lalkozó rész a Cha kötet második részében foglal helyet.
467

 A Ja kötet elején szerepel a 

Madhyamikát bemutató szakasz nagyobbik része. Az egész grub-mtha’ mű három fő fejezetre 

(sa-bcad) oszlik
468

, a szokásos bevezető fejezeteket részletekbe menően itt nem kívánom ele-

mezni, pusztán nagy vonalakban, mert a Csak-tudat irányzatot bemutató fejezetre koncentrá

lok a dolgozat témaválasát figyelembe véve. A három fő fejezete osztályozási rendszere nem 

mindenben követi a grub-mtha’ művektől megszokott kettős, azaz a kívülálló nem-buddhista 

rendszerek (phyi-rol-pa, mu-stegs-pa) és a belső, belső körhöz tartózó, vagyis a buddhista 

rendszerek (nang-pa, snags-rgya-pa) négyes osztályozási csoportját. Rol-pa’i rdo-rje a műve 

felosztásával három csoportot állapít meg:  

1. A nem-buddhista indiai bölcseleti rendszerek, összesen 7 csoportv 

2. A Hinayana két bölcseleti iskolája, a Vaibhasika (Bye-brga-tu smra-ba) és a 

Sautrantika (Mdo-sde-pa), ezen belül a szokásos osztályozás módok 

3. A Mahayana két bölcseleti iskolája, a Vijvaptika-matra (Rnam-rig-pa-tsam-du smra-

ba) és a Madhyamaka (Ngo-bo-nyid-med-par smra-ba dbu-ma-ba), ezen belül a szoká

sos osztályozás itt tesz rövid említést a Gyémánt kocsiról (Vajrayana) 

A legbővebb és legrészletesebb a Madhyamaka bölcselet elemzése, ami érthető, hiszen Rol-

pa’i rdo-rje Dge-lugs-pa tudós, és a saját bevallása szerint a Prasaogika-Madhyamaka rend-

szer a legkiválóbb
469

. Az egész értekezésen belül más a nem-buddhista bölcseletek felsorolá

sa, mint a szerző Dag-yig mkhas-pa’i ’byung-gnas grub-mtha’ témakörében, ahol nem pusz-

                                                 
466

 Smith (XXX) p. 139 megemlíti, hogy belső ösztönzője e mű írásának talán a Vijvana-vada iskola felé való 

erős vonzalma volt. Ill. egy korábbi szakaszban ugyancsak Smith p. 137 megemlíti Rol-pa’i rdo-rje 

életrajzírója Thu’u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma (1737-1802): Lcang-skya Ye-shes bstan-pa'i sgron-

me'i rnam-par thar-pa mdo-tsam brjod-pa [Lcangs-skya Ye-shes bstan-pa’i sgron-me megszabadulásának 

rövid elmondása] című műve felhasználásával, hogy szerzőnk mikor kínai buddhizmust is megvizsgálta, arra 

a következtetésre jutott, hogy az a filozófiai rendszer, ami a Hwa-shang Mahayana vitatott meg Tibetbe, és 

úgy látszik már nemlétezik többé Kínában. A filozófiai nézetek, melyek széleskörűen elterjedtek a kínai 

buddhizmusban, a Vijvana-vāda (Sems-tsam-pa) klasszikus állapotához állnak közel és nagy hasonlóságot 

mutatnak a tibeti Zhi-byed-pa tanításokkal. Pha Dam-pa Sangs-rgyas - a Zhi-byed indiai alapítójának, akiről 

feltételezik, hogy Kínába látogatott – azonosítása felvetődik Bodhidharmottarával.  
467

  Grub-pa’i mtha’ rnam-par bzhad-pa’i thub-bstan lhun-po’i mdzes-brgyan zhes-bya-ba bzhugs-so//Lcang 

skya rol pa’i rje ye shes bstan pa’i sgron me’i gsung ‘bum (Collected works of lCang skya Rol pa’i rdo rje 

Ye shes bstan pa’i sgron me). Vol. VI (Cha) [Reproduced from a Peking edition preserved at the library of 

the Office of His Holiness the Dalai Lama] Dharamshala 2003. Elektronikus kiadása: Tibetan Buddhist 

Resources Center; fájlnév: W29035-5036-eBook. fol. 112b-208a; oldalszámozás arab számmal feltűntetve. 

pp. 226-419 (a pdf fájlban: pp 230-423). Élesen nem különíthetőek el az egyes fejezetek, noha rövid 

tartalomjegyzék mindegyik kötet elején szerepel. Az Asian Classics Input Project project szövegkiadása már 

élesen szétválasztott négy letölthető fájlt ad meg (S0060M, S0061M, S0062M, S0063M), melyek a (1) Nem-

buddhista indiai irányzatok (2) A Hinayana két bölcselete (3) Citta-matra (4) Madhyamaka. Érdekes, hogy a 

Cha (Cha-pa) kötet dkar-chag-jában Sems-tsam-pa kifejezés használatos erre a 3. esetén. 
468

 A modern kiadások fejezetbeosztását veszem alapul, mert sokkal jobban nyomon követhetőek a különféle 

fejezetcímek. 
469

 dpal-ldan kiváló, dicső 
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tán 7 irányzatot említ, hanem 11-et, mindenesetre ez elégségesnek bizonyult a szerző számára, 

és úgy tűnik, hogy inkább a vallási elképzelések felől – az egyes fő istenségek iránti elkötele-

zettség – közelíti meg ezeket a rendszereket. Ebben nincs semmi érdekes, mivel maguk az 

indiai bölcseleti rendszerek egy-két kivételtől eltekintve minden esetben valamely istenséget 

vetnek fel végső tiszteleti tárgyukként, az elvont bölcseleti téziseik megtámogatandó isteni 

autoritással. A tibeti szerzők is tisztában voltak ezzel, így erről az oldalról is értik és képesek 

megragadni istenes (lhar-bcas) és isten nélküli (lha-med) vallásokat-bölcseleteket. Az utóbbit 

ateizmusnak értjük és fordítjuk legtöbbször, de még ebben az esetben sem lehet igaz az általá

nos megközelítés, indiai szempontból, ha valamelyik tanítás nem egy fő istenséget helyez a 

középpontba, hanem első rátekintés szerint egy elvont elvet, akkor az még nem jelenti azt, 

hogy a rendszer ateista lenne, hanem inkább metateista megfogalmazásban egy minőségek 

feletti (nirguna) Abszolútumot céloz meg, melynek időleges manifesztációi akár a különféle 

istenek, istenségek, például Siva, Isvara, Virnu.
470

 Csupán egy esetben vizsgálják tényszerűen 

a szélsőséget „istentagadó”szempontból, a Lokayata, más elnevezéssel Carvaka rendszer 

esetében, ahol is a karma (las) és eredményei (vipaka, ’bras-bu) indiai rendszerekben univer-

zálisnak mondható tanát tagadják és ennél fogva bármiféle entitás átvándorlását, azaz ebből a 

következő életbe jutását tagadják.
471

  

                                                 
470

 Tágabb értelemben magát a buddhizmust is be lehetne ebbe a körbe vonni. Indiai talajból nőtt ki, az indiai 

mitológia számos elemét felvette, helyesebben magától értetődőnek tartotta. A végső megszabadulása 

(nirvána, nirodha, bodhi, Buddha állapot) elve túlhalad mindenféle minőséggel megfogalmazott létállapoton: 

nem-született, nem-teremtett, nem-alakított. minőségtelen. Itt most nem térhetünk ki a Teremtő isten vagy 

istenségek hierarchikus viszonyára, vagy egyáltalán neveik felsorolására. A hinduizmus szentiratai a 

teremtést sokrétűen értelmezik, hol a metateizmust (egy Isten feletti személytelen Princípiumot), hol a 

teizmust, vagy a politeizmus álarcában megjelenő henoteizmust hangsúlyozva. Meg kell jegyezni, hogy a 

buddhizmus, és különösen a Mahayana buddhizmus, és a Vajrayana (Gyémánt út), sem tekinthető még 

rejtett értelemben sem ateizmusnak, hanem olyan metateizmusnak tekintendő, melynek van teista (politeista) 

arculata is. Most nem mehetünk bele annak megvitatásába, hogy a Buddha emberi személy volt-e, aki az 

ember által megvalósítható legmagasabb szintet érte el, vagy isteni lény volt-e. A Buddha, mikor 

megkérdezték tőle, hogy milyen lény Ő: isten, ember, vagy démon, akkor tömören csak így válaszolt, hogy ő 

egy Buddha, aki dévatidéva, vagyis isten feletti isten. Ahogyan a Buddha életével foglakozó Lalitavistara is 

írja:   

 „Mikor megszülettem, ez a háromezres világ megrázkódott, Sakra, Brahmá, az Aszurák, a Mahoragák, a 

Csandrák, a Súrják, és hozzájuk hasonlóan a Vaisravanák és Kumárák földig hajoltak és nekem hódoltak. 

Milyen más isten van, aki felettem álló magasabbrendű. Minden istennél magasabbrendű istenek istene 

(isten feletti isten, dévatidéva) vagyok. Hozzám hasonló isten nincs! Hogyan is lehetne magasabb rendű? 

A mágikus tetteimet, mikor az emberek meglátják, megörülnek, és még nagyobbra növekszik a tiszteletük. 

És az istenek és emberek így fogják tudni: „Ő az istenek istene (isten feletti isten, dévatidéva)!” 

Lalitavisztara fol. 102b, ACIP kiadás 

‘Phags-pa Rgya-cher rol-pa zhes-bya-ba theg-pa chen-po'i mdo / (Arya-lalitavistara-nama-mahayana-

sutra. [„A teljességében bemutatott játék” című mahayana sutra]. ACIP kiadás a dergei kánon alapján: 

Mdo-sde, Vol. Kha fol. 1b1-216b7   

http://www.asianclassics.org/reader.php?collection=kangyur&index=96 a [letöltés 2002. május] 

A kéziratos fordításnak megfelelően írom le a neveket és fogalmakat. Az idézet forrása: Srímálá-szútra. 

Srímálá királynő tanítása. ford. Uherkovich László. 2002, 2010. 
471 Thu’u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma írja Shel-gyi me-long-jában róluk: „(…) a korábbi és későbbi szü-

letéseket és a karmát és eredményét egyáltalán nem állító a másik nihilista nézet. Az általuk [tételezett] ki-

fordult nézet módja: „Azt, hogy a Nap felkel, és a víz lefelé folyik, a borsó kerek, a tövis hegyes és a páva 

tarka kinézete tarka, ki is csinálta, nem látszik teremtője, emiatt ezek a dolgok saját természetükből [lénye-
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A Samkhya az egyik legrészletesebben vizsgált bölcselet a Dag-yig mkhas-pa’i ’byung-gnas 

grub-mtha’ fejezetében, de itt nem kap különösebb jelentőséget. Néhányan hatást vélnek fel-

fedezni a Samkhya (Grangs-can-pa, [Kategória] számolók/felsorolók) és a korai buddhizmus 

között, tekintve, hogy Gautama Sziddhárta herceg, a leendő Sákjamuni Buddha a nirvána 

megvalósítása előtt megismerhette a Samkhya tanításait és esetleg beépítette a később kidol-

gozott rendszerébe .
472

 Ugyan a tibeti források nem említenek meg bármiféle hatást, vagy kö

zös tanítást, az ok, hogy fontosnak tartották ezt a rendszert, az első történetileg megjelenő ki-

dolgozott bölcselet a grub-mtha’ művek közlése szerint. Noha a tibeti történetírás nem a kizá

rólagos kronológiákban gondolkozik, és ha mitikus témákról van szó, akkor még inkább nem 

fontos az egymás utáni sorrendiség a számára, hiszen a mitikus témák úgyis meghatározhatat-

lanok időbelileg és a mitikus gondolkodás szerint sokkal elsődlegesebbek, mint maguk az 

egymás utáni történeti események.
473

 A mitikus korszak végeztével az első bölcselet volt a 

Samkhya, legalábbis a buddhista grub-mtha’ szövegek szerint, melyek általában kitérnek az 

alapító személyére és a tantételek ismertetésre. A korábbiakban a Dag-yig mkhas-pa’i ’byung-

gnas grub-mtha’ témakörénél már lefordítottam erre a bölcseletre vonatkozó szakaszt is, és 

ebből látszódott, hogy szeretnek nagyon részletesen foglalkozni ezzel az iskolával a tibetiek. 

Ennek miértje könnyen megválaszolható, számos indiai buddhista forrás van a tibeti kánonba 

                                                                                                                                                         
gükből] keletkeztek, de ok nélküliek”

471
 – így tagadják az ok és hatás[a] törvényét. (…) Tehát ahogyan az 

esetleges mécsesből esetleges fény származik, ugyanúgy az esetleges testből egy esetleges elme származok, 

emiatt a korábbi születésekből ebbe az életbe való jövés nincsen. 

A meghaláskor a test a négy nagy elembe és az érzéki képességek az éter [elem] potenciális állapotába ol-

vadnak fel, és [így] pusztulnak el. A test és a tudat egy szubsztancia, emiatt ha a fal lerombolódik, akkor a 

kép is elpusztul. Ugyanígy a test pusztulásakor a tudat is elpusztul, emiatt „ebből az életből egy következő 

életbe való jutás
471

 nincsen” – ezzel állítják, hogy nincsenek korábbi és későbbi születések. Tehát „a sok szü-

letésen való ösvény-gyakorlásá[nak nincsen értelme], ezért nincsen mindentudás, és mivel a szenvedések stb. 

ok nélküliek, azokból felszabadító ösvény és felszabadulás sincsen.” 
472

 Erről Ruzsa Ferenc: A klasszikus szánkhja filozófiája. Budapest: Farkas Lőrinc Imre, 1997. Ez a munka Ruzsa 

1994-ben megvédett kandidátusi értekezésének változtatott kiadása. " A három világalkotó forma (rúpa), a 

guṇák elődje, a Cshándógja upanisadban jelenik meg; számos szánkhja terminus szerepel a Kaṭha, a 

Śvétáśvatara és a Maitrí upanisadban. Az ekkortájt artikulálódó buddhizmus sok párhuzamot mutat a 

szánkhjával, sőt, a hagyomány szerint maga a Buddha is szánkhja mesternél tanult.” p. 16. és más helyen: 

Döntő bizonyítéknak látszik AŚVAGHÓSA Buddha-csaritájának egy verse (XII. 14), ahol e hármas 

szenvedésről esik szó, buddhista szövegben, szánkhja kontextusban. Az eposz ezen énekében a megváltást 

kereső Gautama Sziddhártha, a majdani Buddha, felkeresi Aráḍa bölcset, aki kifejti neki a szánkhja és a 

jóga rendszerét.” Ruzsa p. 32 ez után idézi a Buddhacsarita ide vonatkozó verseit Gautama Sziddhártha 

Araḍa mesternek feltett kérdéseit és a mester válaszaira vonatkozólag.  
473

 A Thu’u-bkvan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma említi az emberiség mitikus korszakát, melyben nem voltak 

kasztok és a földet nem kellett művelni, az magától termette a fenntartáshoz szükséges táplálékot, „Ebben 

Dzsambúdvípában az emberek a föld művelése nélküli gazdag termést élveztek. Akkor a lusta emberek 

gyűjögeteni kezdtek, emiatt megjelent a földművelés szükségessége. Arra hagyatkozva, egy bizonyos mohó 

ember a nem adottat elvette, emiatt egymás között oly összekülönbözés támadt, hogy ítéletet hozó vezetőt 

választásának szükségessége merült fel. A vezetők közül a legelső a sokadalom által Samittīyának nevezett 

király volt.”Maguk a bráhminok, aszkéták is ennek következtében jelentek meg: „Akkoriban, miután 

némelyek látták, hogy a király némelyik bűnös embert ítéletével kivégeztetett bánat lett úrrá rajtuk, a sűrű 

erdőbe, magányosságba mentek, és ott időztek, evvel jelentek meg a bráhminok. ”Közülük is néhányan az 

egyedüllétben kevés vágyottal is megelégedtek, és egyedül időztek, ezáltal a test és a tudat 

megkülönböztetésére támaszkodva megvalósították a szamathát. Arra támaszkodva, a magasrendű tudást és 

a mágikus képességeket elérteknek a risi elnevezést adták.”Uherkovich László kéziratos fordítása. 
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lefordíva, melyekben valamiféle módon megemlítik ezt a bölcseletet, mint olyan közismert 

szövegekben is, mint Dignaga (Phyogs-kyi glang-po) Pramanasamuccaya (Tshad-ma kun-las 

btus-pa, A hiteles megismerés[re vonatkozó tézisek] összegzése) című munkája. 

Visszatérve fő témánkhoz, még érdekesség az is, hogy maga a Csak-tudat bölcselet a 

Vijvaptika-matra, azaz „Csak-elképzelés” néven szerepel, mely egy más aspektuális megkö

zelítése a „minden csak tudat” teóriának, tekintve, hogy nem a megismerő, tapasztaló tudat, 

tudatosság oldaláról közelít ennek a tanításnak az esszenciájához az elnevezés, hanem a meg-

ismerés tárgyai felől, melyek ebben a rendszerben „a tudat elképzelései”, de itt a lényegen 

nem változtat ez a más elnevezés. A fogalom ritkán szerepel a grub-mtha’ művekben, ahol 

leginkább a Sems-tsam-pa (Citta-matra) fogalom a leggyakoribb, talán azért is, mert ebből a 

fogalomból lehet legkönnyebben megmagyarázni ezen iskola legalapvetőbb tételét: a „Csak-

tudat”-ot. Szerzőnk egy másik terminus technicussal adja meg az általában közismertebb 

Citta-mātra iskola nevét„Csak-elképzelés” (Rnam-par rig-pa-tsam smra-ba, szkt. Vijñaptika-

mātra) irányzat.
474

 Dolgozatomban, a magyar szakirodalomban is ismertebb „Csak-tudat” ki-

fejezést fogom használni. Sems-tsam jelentése az, hogy minden pusztán a tudat lényegéből 

áll, pusztán tudat-lényegű, a tárgyak önmagukban nem létező tárgyak, hanem csak a tudat 

„képzelőereje” révén létesülnek, vagy merülnek fel. Lcang-skya e doxográfiai művében kitün-

tetett szerepet tulajdonít a Citta-mātra iskolának, ez visszavezethető arra, hogy Kínában tar-

tózkodása alatt megismerkedett az ottani Yogacara filozófia alapján álló egyes buddhista 

irányzatok tanaival, és a Csan-buddhizmussal, annak leginkább a tudatközéppontú tanításai-

val. 

A buddhista iskolák esetén pedig a négy bölcselet felsorolása állandó jellegű, hiszen 

ez az osztályozás magától a történelmi Buddhától eredeztethető, és egy ötödik vagy többedik 

ismertetése nem az ő tanítása, ahogyan a Rol-pa’i rdo-rje írja: 

„A saját rendszerünk esetén: a Vaibharika, (Bye-brag smra-ba, Osztályozók), a 

Sautrantika (Mdo-sde-pa, Szútra-követők), Citta-matra (Sems-tsam-pa, Csak-tudat) és a 

Madhyamaka (Dbu-ma-pa, Középút-tana), e négybe való biztos felsorolása sok 

szútrában és tantrában magyaráztatik, és különösen a Vajra-lényege kommentárjá-

ban
475

 ez áll: „Négy buddhista rendszer van,  és az ötödik nem a Muni gondolata sze-

rinti.”- így magyarázza a biztos felsorolást és Aryadeva mester [ezt] mondja: „A Budd-

                                                 
474

 Rnam-par rig-pa-tsam, szkt. Vijvapti-mātra. A „Csak-elképzelés” név arra, vonatkozik, hogy a tudat tárgyai 

eme iskola szerint pusztán a tudat elképzelései, tárgyai, azaz a tárgyak önmagukban nem létező tárgyak, 

hanem csak a tudat „képzelőereje” révén létesülnek, vagy merülnek fel. 
475

 Rdo-rje snying-’grel – a Vajra-lényege kommentár 
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ha Tana négy aspketusán gondolkodni vágyók nyilvánvalóan látják: azok a Vaibharika 

és a többi ösvény megértett lényegét bebizonyítók.”476 

 

A mű részletesebb tartalmi beosztása
477

 

grub-mtha’i sgra-don sogs bshad / 

A „grub-mtha’” etimológiájának magyarázata 

so-so’i rnam-bzhag rgyas-par bstan-pa / 

az egyes tételes rendszerezések részletes bemutatása 

(1) sa-bcad dang-po / phyi rol-pa’i lugs-kyi grub-mtha’i rnam-bzhag bstan-pa / 
Első fejezet / a külső (= nem-buddhista, eretnek) rendszerek filozófiai tanrendszereinek tételes bemutatása 

dang-po / gzhan-sdes478 chad-par smra-ba dgag-pa / 

1. § / más csoportok által [fenntartott] megszűnés tanok479 tagadása 

gnyis-pa / gzhan-sdes rtag-par smra-ba dgag-pa / 

2. § / más csoportok által fenntartott állandóság tanok
480

 tagadása / 

1. grangs-can-pa dgag-pa / 

A Samkhya cáfolása (v. a Samkhya iskola követői tételeinek cáfolata) 

2. tshangs-pa dgag-pa / 

A Brahmát elfogadók cáfolata (v. a Brahmát legfőbb istenként elfogadók tételeinek cáfolata) 

3. khyab-’jug-pa dang dpyod-pa-ba dgag-pa / 

A Virnu követők [tételeinek] cáfolata 

4. dbyang-phyug-pa
481

 dang bye-brag-pa
482

 rig-pa-can
483

 gsum dgag-pa 

A Sivát (Isvara istent) követők, és a Vaiserikák, [valamint] Nyaya  rendszert követők tantételeinek 

cáfolata 

5. gcer-bu-ba dgag-pa / 

A „Meztelenek” = Digambarák
484

 tantételeinek cáfolata 

                                                 
476

 Grub-pa’i mtha’ rnam-par bzhag-pa Thub-bstan Lhun-po’i mdzes-rgyan zhes-bya-ba bzhugs-so//Mdzad-pa-

po/Lcang-skya Rol-pa’i rdo-rje.‘Bras-spungs sgo-mang dpe-mdzed/ Deb-phreng  74. p. 17. A tibeti szerzők 

szokása szerint nem adja meg a forrás pontos helyét, jelen esetben Aryadeva idézett művének címét sem. 
477

 A tartalomjegyzék forrása: Lcang-skya Rol-pa’i rdo-rje: Grub-mtha’ thub-bstan  lhun-po’i mdzes-rgyan. Pe-

cin: Krung-go’i bod-kyi ses-rig dpe-skrun-khang, 1989.  pp (2) 1-2. Ugyanezt a tartalomjegyzéket adja: 

Grub-pa’i mtha’ rnam-par bzhag-pa Thub-bstan Lhun-po’i mdzes-rgyan zhes-bya-ba bzhugs-so//Mdzad-pa-

po/Lcang-skya Rol-pa’i rdo-rje.‘Bras-spungs sgo-mang dpe-mdzed/ Deb-phreng  74. pp A-C 
478

 gzhan-sde, más rendszerek, azaz a nem-buddhisták 
479

 chad-par smra-ba = chad-mtha’ nihilizmus, akik nem vallanak semmilyen maradandó princípiumot az 

emberben; a halál után, a test feloszlásakor a tudat vagy szellem is eltűnik; nem vallják a karma törvényét. A 

buddhisták ide a hindu Lokayata = Carvaka nem-ortodox iskolát sorolják, mely gyakorlatilag materialista. 
480

 rtag-par smra-ba = rtag-mtha’ a buddhisták által a két végletes nézet (mtha’-gnyis) egyike; örökkévalóság 

tan; az emberben van egy maradandó princípium (tudat, szellem, Isten, Átman…), mely a halál után is 

fennmarad, és a következő újjászületésekben átmegy. Gyakorlati értelemben minden istenhívó vallás ide 

sorolandó, valamint a hat darsana, köztük a Samkhya non-teista (lhag-med) változata, illetve a nem-ortodox 

Jainizmus is. Általánosan elfogadják a karma törvényét. 
481

 Dbang-phyug Síva, Isvara isten 
482

 Vaiserika darsana (bölcseleti rendszer) 
483

 Nyaya darsana (bölcseleti rendszer) 
484

 Digambara = ”levegő ruhások,” azaz meztelenül járók, a Jaina irányzat egyik alirányzata 
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sa-bcad gnyis-pa / rang-gi sde-ba’i lugs-kyi rnam-par bzhag-pa spyir bstan-ba / 

második fejezet / a saját rendszereink
485

 tételes rendszerezésének általános bemutatása 

dang-po / bye-brag smra-ba’i lugs bshad-pa / 

1. § / A Vaibharika  rendszer magyarázata 

1. gzhi’i rnam-bzhag bstan-pa / 

az alap[nézetek] tanítása
486

 

2. lam-gyi rnam-bzhag bstan-pa / 

az ösvény tételes rendszerezésének bemutatása 

3. ’bras-bu’i rnam-bzhag bstan-pa / 

az eredmény tételes rendszerezésének bemutatása 

gnyis-pa / mdo-sde-pa’i grub-mtha’ ’chad-pa / 

2. § /       A Sautrantika filozófiai rendszer magyarázata  

1. gzhi’i rnam-bzhag bstan-pa / 

az alap[nézetek] tanítása 

2. lam-gyi rnam-bzhag bstan-pa / 

az ösvény tételes rendszerezésének bemutatása 

3. ’bras-bu’i rnam-bzhag bstan-pa / 

az eredmény tételes rendszerezésének bemutatása 

sa-bcad gsum-pa / theg-chen-gyi grub-mtha’ smra-ba’i lugs spyir bsad-pa / 

harmadik fejezet / a Mahayana filozófiai rendszereinek általános magyarázata 

dang-po / rnam-par  rig-pa-tsam-du smra-ba’i lugs rgyas-par bcad-pa / 

1. § / a Vijvaptika-matrát valló (= Citta-matra, „Csak-tudat”) rendszer részletes magyarázata 

mdo-sde dgongs-’grel-la brten-nat drang-nges
487

 ji-ltar phye-tshul bstan-pa / 

Annak bemutatása, ahogyan [a Vijvaptika-matrinok]  a Samdhinirmocana-sutrát alapul véve 

az átmeneti jelentést és a végleges jelenést megkülönböztetik 

dgongs-’grel-la brten-nas drang-nges ji-ltar phye-tshul dngos / 

Annak alapvetése [alapja], ahogyan a [Vijvaptika-matrinok] a Samdhinirmocana-sutrát alapul 

véve az átmeneti jelentést és a végleges jelentést megkülönböztetik
488

 

                                                 
485

 rang-sde a buddhisták, más grub-mtha’ szövegekben: nang-pa vagy nang-pa sangs-rgyas-pa kifejezés alatt 

következnek a buddhista iskolák bemutatásai 
486

 vagy: az alapról alkotott nézetek bemutatása, az alap = a szellemi út során az alapvető vizsgálandó tézisek, 

mint pl. a két igazság, a tárgy (yul) és tárgy birtokos (yul-can) stb.-ről alkotott nézetek. A dolgozat további 

részében ezt az ’al-al-al-fejezet’ részletesebb tartalom jegyzékét megkísérlem lejegyezni, mivel az 

elemzéshez szükséges mélységben a felhasznált szövegforrások ezt nem tartalmazzák, természetesen a tibeti 

szövegektől megszokott szövegbe rejtett „tartalomjegyzék” vagy inkább szövegbeosztás nyomon követhető 

minden esetben, a tibeti oktatási rendszerben a memorizálás igen magas szintű gyakorlása nem tette 

szükségessé a részletekbe menő tartalomjegyzéket, vázlatok, áttekintések lejegyzését. 
487

 drang = drang-pa’i don, drang-don; nges = nges-pa’i don, nges-don 
488

 Ez és az előző alfejezet azonosnak tűnhet, de nem az a hasonló cím ellenére sem, míg az előbbi inkább a 

történeti részét dolgozza fel a Samdhinirmocana-sutrá-nak, és a Yogacara történetének, az utóbbi inkább elvi 

alapokat szolgáltat. A tartalomjegyzék mintha az sugallná, hogy az egész Vijvaptika-matra rendszer (Rnam-

par rig-pa-tsam-du smra-ba’i lugs rgyas-par bcad-pa, Vijvaptika-matrát valló (= Citta-matra, „Csak-

tudat”) részletes magyarázata a Samdhinirmocana-sutr-ával foglakozó fejezet értelmezése alá lenne osztva, 
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1. gzhi’i rnam-bzhag bstan-pa / 

az alap[nézetek] tanítása 

2. lam-gyi rnam-bzhag bstan-pa / 

az ösvény tételes rendszerezésének bemutatása 

3. ’bras-bu’i rnam-bzhag bstan-pa / 

az eredmény tételes rendszerezésének bemutatása 

gnyis-pa / ngo-bo-nyid-med-par smra-ba dbu-ma-ba’i lugs rgyas-par ’chad-pa / 

2. § / A „Lényegnélküliséget-valló” Madhyamaka (Nihsvabhavavada=Madhyamaka) 

rendszer részletes magyarázata 

klu-sgrub yab-sras-kyi mdo’i drangs-nges phye-tshul bshad-pa / 

Annak magyarázata, ahogyan Nagarjuna atya és szellemi fiai (=mester és tanítványai) 

az átmeneti jelentést és a végleges jelentést megkülönböztették 

1. dbu-ma rang-rgyud-pa’i lugs bshad-pa / 

A Svatantrika-Madhyamaka rendszer magyarázata 

1.1. mdo-sde-spyod-pa’i dbu-ma rang-rgyud-pa’i lugs bshad-pa / 

A Sautrantika-Svatantrika-Madhyamaka rendszer magyarázata 

1.2. rnal-’byor-spyod-pa’i dbu-ma rang-rgyud-pa’i lugs rgjas-par bshad-pa / 

A Yogacara-Svatantrika-Madhyamaka rendszer részletes magyarázata 

2. dpal-ldan dbu-ma thal-’gyur-ba’i lugs rgjas-par bshad-par bshad-pa / 

A legkiválóbb489 Prasaogika-Madhyamaka rendszer részletes magyarázata  

2.1. gzhi-’i lta-ba gtan-la ’bebs-tshul bshad-pa / 

Az alap[nézetek]
490

 következtetésének módjának magyarázata 

2.1.1. chos-kyi bdag ’gog-pa’i rigs-pa bshad-pa / 

A dharmák (jelenségek) énjét tagadó érvelés magyarázata 

2.1.2. gang-zag-gi bdag-med gtan-la ’bebs-pa’i rigs-pa bshad-pa / 

A személyiség én-nélküliségét következtető érvelések magyarázata 

2.2.3. rigs-pa’i rgyal-bo rten-’grel-gyi gtan-tshigs bshad-pa / 

A „logika ura” (=Dharmakirti) alapvető kommentáló logikai szövegei szillogizmusának 

magyarázata 

2.2. bden-pa gnyis-kyi rnam-par bzhag-pa byed-tshul-gyi khyad-par bshad-pa / 

A két igazság tételes rendszerezéseit megkülönböztető módszerek jellemzőinek magyarázata 

2.3. lam-bgrod-tshul-gyi khyad-par bstan-pa / 

Az ösvényen haladás módszere jellemzőinek bemutatása 

                                                                                                                                                         
ebben a tekintetben talán a fentebb ismertetett modern szövegkiadások fejezetbeosztásai is magyarázatra 

szorulnak, azonban tekintsük úgy, hogy a gzhi (alap), lam (ösvény) és ’bras-bu (eredmény) alfejezetek 

önállóak, és az egész rendszer alaptéziseit mutatják be, az előbbiek mintegy bevezető magyarázatként 

szolgálnak az egész rendszer alapvetésének. 
489

 vagy: előkelő, itt. tkp. a legelőkelőbb 
490

 vagy: az alapokról alkotott nézetek; az alap olyan dolgokat foglal magában, mint pl. a megismerendők (shes-

bya), és a megismerő tudat (shes-blo) stb. további alapvető témák 
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2.4. ’bras-bu’i rnam-par bzhag-pa bshad-pa / 

Az eredmény tételes rendszerezésének magyarázata 

3. sngags-kyi theg-pa’i rnam-bzhag mdo-tsam bshad-pa / 

A Mantrayana (= Vajrayana) tételes rendszerezésének rövid magyarázata 

 

Rol-pa’i rdo-rje egész grub-mtha’ művének tartami jegyzékét megadtam, a részletes 

elemzésre sem idő sem alkalom nincsen, az ismertetés csak amiatt volt, hogy lássuk milyen 

szövegkörnyezetben talált megfogalmazásra az, amire a dolgozat speciális témája 

szempontjából szeretnék koncentrálni, magára a Vijvaptika-matra irányzatra. A 

továbbiakban ennek a Mahayana bölcseleti iskolának az elemzésével kívánok foglalkozni, 

mely ugyan nem a csúcskategóriát képviseli a Dge-lugs-pa szerzőnk életművében, mégis az 

eddigi nyugati elemzésekben nem részletesen felvetett elemzése megérdemli a figyelmet.  

A kutatás korábbi elődei Rol-pa’ rdo-rje filozófiai művével kapcsolatban: Az amerikai Jeffrey 

Hopkins írt a témában jelentős publikációkat, mint  az  Emptiness Yoga, vagy a Meditation on 

Emptiness részleges fordításokat és elemzéseket tartalmaz, de ne felejtsük el Fehér Judit 

cikkét: Ki az igazi Madhjamaka? , melyben Rol-pa’i rdo-rje műve Madhyamaka fejezete 

kapcsán publikált. Daniel Cozort, akinek több munkája is ismeretes a grub-mtha’ irodalom 

kapcsán, az Unique tenets of the Middle way című munkája Prasaogika szempontokat vizsgál, 

és ad fordításokat. És nem szabad elfelejteni Anne Carolyn Klein: Knowing, naming and 

negation című publikációját, mely szerzőnk grubmthajának Sautrantika fejezetét fordította le, 

és adta meg az erdeti szövegforrást. A japán Katsumi Mimaki főként Dkon-mchog ‘jigs-med 

dbang-po grub-mtha-ja kapcsán publikált, valamint a 15. sz. Blo-gsal grub-mtha kapcsán is, 

és több hivatkozást találunk nála. 

Rol-pa’i rdo-rje a mandzsu császári udvarba kerülve, K’ien-lung császár mellett 

számos nem-buddhista elmélettel is találkozott. A pekingi Lámakolostor, a Yonghegong 

apátjaként szerepelt a kínai-mandzsu történelemben, noha korábban került ez a kolostor 

felállításra.
491

 Számos vallási irányzattal találkozhatott Rol-pa’i rdo-rje kínai tartózkodásai 

alatt, tanítványa Thu’u-bkvan kutuktu Blo-bzang chos-kyi nyi-ma több információval 

szolgáltat írásban a kínai vallási rendszerekkel kapcsolatban a Shel-gyi me-long című grub-

mtha’ művében
492

, Rol-pa’i rdo-rjé-nél ezzel még nyomokban sem találkozhatunk. Mindezt 

azon kérdés miatt elemzem, hogy Rol-pa’i rdo-rjé-re volt-e valamiféle erősebb Yogacara 

                                                 
491

 Egy modern kiadványban, melynek tudományos jelentősége megkérdőjelezhető, néhány információt találunk 

erről: „The first abbot of Yonghegong was Living Buddha Chadgja Robidoji the Third, who concurrently 

held post of chief of the Printing Department of the Lamas in the Capital. The post was later filled by 

Mongolien lamas in most cases.” Lamasery of Harmony and Peace. Beijing: Foreign Languages Press, 

1999. Itt harmadik Lcang-skya kutuktu-ként szerepel szerzőnk, ez a mai vélemények szerint elfogadott. 
492

 Erről a korábbiakban, a grub-mtha’ történeti bemutatásakor már szóltam. 
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hatás, mint amit a tibeti vallási-bölcseleti rendszer általában bevett megközelítései számára 

nyújtottak. Minden bizonnyal sokkal több hatást fogadott magában, hiszen kínai tartózkodása 

alkalmával a kínai és mandzsu nyelveket is elsajátította és a helyi vallási rendszerekbe is 

tájékozódhatott. A grub-mtha’ műve erről nem sok mindent árul el, hiszen a Dge-lugs-pa 

szigorú skolasztikája alapján készült és még utalások sincsenek benne más „nem-indiai”, 

„nem-tibeti” vallási, vallásbölcseleti rendszerek ismeretéről, nem úgy, mint tanítványánál, 

Thu’u-bkban Blo-bzang chos-kyi nyi-má-nál, az ő Shel-gyi me-long című művében, ahogyan 

korábban említettem. A Vijvaptika-matrá-val foglalkozó rész teljes mértékben tibeti és ennek 

előtte tibetire fordított indiai forrásokra támaszkodik, és egy esetben sem utal kínai vagy más 

forrásokra, noha a Yogacara erősebb befolyásra tett szert a kínai buddhizmusban, mint a tibeti 

buddhizmusban. 

Rol-pa’i rdo-rje Vijvaptika-matrá-val foglalkozó fejezete
493

 kezdetben azzal 

foglakozik, hogy mely az az alapszöveg (gzhung), melyre ez az irányzat legfőbb autoritásként 

támaszkodik, valamint az abból létrejövő irányzat tételes bemutatására (de-las byung-ba’i 

grub-mtha’i rnam-bzhag) is. A Mahayana van az egész tanítás alapjánál, és ezzel kezdi az 

elemzést; Nagarjunát írja a Mahayana rendszer első alapítójának, rendszer-feltárójának (srol-

’byed), majd Asangát említi, aki a Samdhinirmocana-sutrát követte, és a Buddha nírvánáját 

követően 900 évvel jelent meg (dgu-brgya-na byung-ba), és aki az átmenti és végleges 

jelentésű szútrákat megkülönbözette.
494

  

Rol-pa’i rdo-rje szövege Asanga és Vasubandhu szokásos történetet mondja el. 

Indiában a Tannak, pontosabban az Abhidharmának (Chos-mngon) ellensége támadt, és a Tan 

halódni kezdett. Egy Tshul-khrims gsal-ba nevű brahmin nő a Tan felébresztése miatt úgy 

döntött, hogy mivel ő nőként nem tud tenni a halódó Tan újra felébresztéséért, ezért fiakat 

szül, akiket a Tan terjesztésére fog ösztönözni. Egy ksatríja
495

 férfitől született meg Asanga, és 

egy bráhmin-tól
496

 Vasubandhu. Az ifjak felcseperedvén igen jó szellemi képességről tettek 

tanúbizonyságot és egy alkalommal megkérdezték az anyjukat: „Mi volt az atyánk 

karmája?”
497

 Az anyjuk erre azt felelte, hogy nem miatta születtetek, azaz nem az ő 

foglalkozásának és életmódjának a folytatása miatt, hanem azért, hogy a Tant (Dharma, Chos) 

terjesszétek. Vasubandhu egy kasmíri mester mellé szegődött tanulni
498

, míg Asanga Maitreya 

                                                 
493

 A fejezet címe a modern kiadásban: Rnam-par rig-pa-tsam-du smra-ba’i lugs rgyas-par ’chad-pa/ „A Csak-

elképzelést valló rendszer részletes magyarázata” Lcang-skya Rol-pa’i rdo-rje: Grub-mtha’ thub-bstan Lhun-

po’i mdzes-rgyan Peking, Krung-go Bod-kyi shes-rig dpe-skrun-khang, 1989  p. 105 
494

 Ibid   p. 105 
495

 rgyal-rigs királyi-, uralkodó kaszt 
496

 bram-ze bráhmin, papi kaszt beli 
497

 Azaz kicsoda-micsoda volt és mivel foglalkozott. 
498

 Vasubandhu kasmíri közjátékáról egy viszonylag frissnek mondható munka is beszámol: Szanyi Szilvia: 

Vasubandhu: A csak-észlelet húsz versszakos bizonyítása. Bevezető tanulmány és fordítás. In: Távol Keleti 
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Buddha szádhanáját, Maitreya Buddha mennyei égbe való jutásának gyakorlatát végezte.
499

 

Számos nehézség után ez sikerült is, és Asanga elragadtatott Maitreya mennyei birodalmába, 

a Tushita mennybe, ahol az isteni lények idejében mérve egyetlen pillanatot töltött el, emberi 

időben mérve ötven vagy ötvenhárom évet. A közismert buddhista legenda ismertetése után a 

szerző nagyon részletekbe menően sorolja fel Maitreya
500

, Asanga műveit, természetesen 

kizárólag a tibeti hagyományt követve. Maitreya kinyilatkoztatott műveit Asangának, aki 

miután ezt meghallgatta, lejegyezte és visszatérve az emberi világba, elterjesztette azokat és 

kommentárokat írt hozzá. Maitreya öt tanáról már szóltam a korábbiakban
501

 a Csak-tudat 

iskola történeti bemutatás részében. A Yogacarabhumi című munkát, melynek öt nagy fejezete 

van, Maitreya tanításainak ösztönzésre írta meg Asanga. Még megemlíti Rol-pa’i rdo-rje 

Asanga két összegzését, a Sdom-gnyis: Mngon-pa kun-las btus
502

[Abhidharmasamuccaya, A 

magasabb Tan (Abhidharma) általános hordozó szerinti összegzése]  és a Theg-

bsdus
503

[Mahayanasamgraha, A Mahayana tanok összegzése] című műveket. Említi még 

                                                                                                                                                         
Tanulmányok 7. évf. 2015/1 pp 159-190. a pp. 160-162. és további szakirodalmi hivatkozásokat találhatunk 

nála 
499

A legendát elmondja Rol-pa’i rdo-rje is, de más grub-mtha’ műáben is találkozhatunk vele. Lcang-skya Rol-

pa’i rdo-rje: Grub-mtha’ thub-bstan Lhun-po’i mdzes-rgyan Peking, Krung-go Bod-kyi shes-rig dpe-skrun-

khang, 1989  p. 106. A legenda szerint Asanga nem jól végezte megvalósítási, mivel a Mahayana egyik 

legfontosabb princípiumának, a részvétnek (karuna, snying-rje) a gyakorlatát nsajátította el. Először három 

évig gyakorolt a Bya-rkyang (Madárláb) hegy barlangjában Maitreya megvalósításán, és kicsinyke jel sem 

mutatkozott arra, hogy valamit is elért volna. Elkedvetlenedve be akarta fejezni a gyakorlást, és mikor 

ismételten elhagyat a meditációs barlangját, akkor meglátott egy öregembert, aki egy gyapot (vagy selyem) 

darabbal egy vastönkből tűt készült csinálni, és kérdőre vonta, az öreg így felelt: „A bátor lelkületű személy, 

ha megvalósít, akkor nincs olyan, amit ne tudna megvalósítani, és a nehézségek sem léphetnek fel, a 

hegyeket is porrá képes zúzni.” Asanga ezen felbuzdulva újra visszatért meditálni. Három évig folytatta a 

gyakorlatait, de ismét sikertelen volt, elhagyta a gyakorlási helyet, majd meglátta, hogy vízcseppek 

pusztítanak egy sziklát, és a törekvés tudata született meg benne.  Ismét három évre visszatért barlangjában, 

de megint nem volt eredményes, kijövén a barlangjából, azt látta, hogy egy ember madártollal simogatva 

akar elkoptatni (zad-pa) egy szikladarabot. És ismét visszament a gyakorlási helyére. Három évig gyakorolt 

ismételten, és megint csak nem mutatkozott semmiféle eredmény, ezekután újra kijött a barlangjából és egy 

szenvedő nősténykutyát vett észre, akinek alsó testét férgek rágták. Gondolkodóba esvén, részvét (snying-

rje) támadt benne, és úgy döntött, hogy se a kutyának, se a férgeknek ne essen baja, ezért szemét becsukva a 

nyelvével kezdte kiszedni a férgeket a kutyából, előtte gondolkodván, hogy az aranyborotvájával távolítsa el 

azokat és akkor hirtelen a nősténykutya eltűnik és Maitreya Buddha jelent meg előtte, aki kinyilvánította, 

hogy korábban is itt volt, csak Asanga nem vette ezt észre őt, mivel a részvéte igencsak kicsinyke volt, de 

most már naggyá lett, és Maitreya tapasztalatának akadályai (sgrib-pa) eltűntek. (nga dang-po-nas yod-de 

khyod-rang-gi sgrib-pas ma mthong-la da-lta snying-rje chen-po skyes-pas sgrib-pa dag-nas mthong-ba yon 

zhes gsungs/ Lcang-skya Rol-pa’i-rdo-rje: Grub-mtha’ thub-bstan Lhun-po’i mdzes-rgyan p. 106)  
500

  Vagy Maitreyanatha (Byams-pa mngon-po), a tibeti hagyományban ez a név is szerepel, és a tibeti kánonban 

ilyen szerzői néven szerepelnek a munkái. 
501

 Byams-chos sde-lnga, csak ismétlésként: de-la byams-chos sde-lnga ni/mdo-sde rgyan/mngon-rtogs 

rgyan/dbus-mtha’ rnam-’byed/chos dang chos-nyid rnam-’byed/rgyud bla-ma-rnams-so// Mármost, Maitreya 

öt tana: (1) Mahāyāna-sūtralamkāra-kārikā (Theg-pa chen-po'i mdo-sde-rgyan-gyi tshig le'ur byas-pa) (2) 

Abhisamayālamkāra (Mngon-par rtogs-pa'i rgyan) (3) Madhyāntavibhāga (Dbus dang mtha' rnam-par 

'byed-pa)  (4) Dharmadharmatā-vibhāga (Chos dang chos-nyid rnam-par 'byed-pa) (5) Mahāyānottaratantra-

śāstra (Theg-pa chen-po'i rgyud bla-ma'i bstan-bcos) 
502

 Abhidharmasamuccaya, a Magasabb Tan összegzése. Érdekes itt Rol-pa’i rdo-rje theg-pa thung-mong 

szóösszetétele, fordítása, ezzel a fogalommal nem igazán találkozhatunk a tibeti buddhista szövegekben. 

Elképzelhető, hogy egy 18. századi újításról van szó, hiszen ekkoriban kezdett modernizálódni az irodalmi 

nyelv, annak ellenére, hogy „kötelező” volt a kanonikus szövegek nyelvezet miatt a klasszikus tibeti nyelvet 

használni. A mai napig ilyen elveket követnek a tibetiek.  
503

 theg-pa thun-mong-gi sdom mngon-pa kun-las btus-pa dang /theg-chen thun-mongma yin-pa's dom theg-
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öccse, Vasubandhu nyolc Prakaraná-ját (Bra-ka-ra-na sde-brgyad)
504

 is, és számos Yogacara 

szöveghez írt kommentárját is.
505

 Úgy, mint a Daśabhūmika-sūtra (Sa-bcu-pa’i mdo) 

kommentárját, a Sālistamba-sūtra kommentárját, és Asanga számos művéhez írt 

kommentárját.
506

  

Rol-pa’i rdo-rje a legfontosabb Yogacará-val kapcsolatos szövegeket és 

kommentároket is felsorolja a továbbiakban, melyek a tibeti buddhista kánonban fellelhetőek 

és az iskola alapító személyiségekhez fűzhetők. Ezek felsorolása elég kimerítően megtörtént a 

Csak-tudat iskolát bemutató történeti részben. Említi még, hogy Sthiramati (Blo-brtan) írt 

kommentárt a Madhyāntavibhāgá-hoz, a Triṁśikā-hoz, a Pañcaskandhaprakaraṇá-hoz vagy 

más művekhez. Rol-pa’i rdo-rje még számos kommentáló szerzőt és műveiket is megemlít, 

akár mint Gunaprabha (Yon-tan ’od), Vinitadeva (Dul-lha) nevét is lehetne említeni, mint 

kommentátorait az alapítók szövegeinek.
507

 

A bevezető rész tovább folytatja a kimondott Rnam-rig-pa-tsam smra-ba szerzők név szerinti 

meghatározásával: Asanga, Dharmapala, Sthiramati, Digoaga, Dharmakirti, Suvarnadvipa, 

Santipa és többen.  

Mikor a Citta-matra tételrendszert (grub-mtha’) fejtegeti, akkor a következőeket írja Rol-

pa’i rdro-rje: 

„A külső tárgyakat érveléssel tagadó és a tudatosságot (rnam-shes) valóban létezőnek 

(bden-pa) valló saját rendszerünk (rang-sde) [irányzata]: a Csak-tudat követők (Sems-

tsan-pa) meghatározása.
508

 Ennek esetén „Tudat-tételező (Rnam-rig-pa)” elnevezés esetén 

a „Yogacara” elnevezést is mondjuk. A „Csak elképzelés” (Rnam-par rig-pa-tsam-du 

smra-ba) [állítás]módja: minden megismerendőt (shes-bya) tudat-lényegűként vallanak, 

mind e „három világ (khams-gsum-po): puszta tudat (sems-tsam), az így értekező 

szentszövegek”, valamint „a zöld [és a többi] szín aspektusként megjelenés estén nincs bár 

tárgy a meditatív kiegyensúlyozottság (samahita, mnyam-par bzhag-pa) tudatosságának 

hatására létezőhöz hasonlóan, úgy mint képmásként (tükörképként) jelenik meg [az], így a 

                                                                                                                                                         
bsdus-te gnyis-so/ Az általános hordozót összegző Magasabb tan összegzése és a nem-általános nagy 

hordozó tanait összegző Nagy hordozó összegzése. p. 107. 

504
 (1) Sūtralamkāra-bharya (Mdo-sde rgyan-gyi bshad-pa) (2) Madhyanta-vibhaga-tika (Dbus dang mtha' 

rnam-par 'byed-pa'i 'grel-pa) (3) Dharmadharmatā-vibhaga-vptti (Chos dang chos-nyid rnam-par 'byed-pa'i 

'grel-pa) (4) Trimsika-karika (Sum-cu-pa'i tshig-le'ur byas-pa) (5) Vimsaka (Vimsatika)-karika (Nyi-su-pa'i 

tshig-le'ur byas-pa) (6) Pavcaskandha-praķarana (Phung-po lnga'i rab-tu 'byed-pa) (7) Vyākhyā-vyukti 

(Rnam-par bshad-pa'i rig-pa) (8) Karmasiddhi- praķarana (Las-'grub-pa'i rab-tu 'byed-pa) 
505

 Erről a korábbiakban, a Csak-tudat történeti részében részletesen írtam, itt nem említem meg ismét. Lásd ott. 
506

 Erről is írtam a korábbiakban. Lásd ott. 
507

 Lcang-skya Rol-pa’i rdo-rje: Grub-mtha’ thub-bstan Lhun-po’i mdzes-rgyan Peking, Krung-go Bod-kyi shes-

rig dpe-skrun-khang, 1989.  pp 107-108. 
508

 phyi-don rigs-pas ’gog-cing rnam-shes bden-par smra-ba’i rang-sde ni sems-tsam-pa’i mtshan-nyid-de/ Ibid 

p. 108. 
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külső tárgyak nem léteznek bár, de a tárgyként megjelenésének elültetett hajlama
509

 

(vasana, bag-chags) feltételével a tapasztalati tárgyként (yul) megjelenő tudatosság (rnam-

rig) merül fel”(…)
510

 

Rol-pa’i rdo-rje kiemeli, hogy a tudat a  egyensúly állapotában (sems mnyam-zhag-pa-na) a 

megismerendő tárgyak képzetei, úgy mint a „kék szín aspektusa, [vagy] bármelyik, ami 

látszódik” az maga a tudat (sems). És, hogy ezzel az érveléssel az összes megismerő 

tudatosság esetén magát a „csak-elképzelés (rnam-par rig-pa-tsam)
511

” nézetét következtetik 

ennek az irányzatnak a követői. Röviden összefoglalva az irányzat nevének etimológiáját:  

„Mikor mindhárom világot ’pusztán tudat lényegűként’ vallják, akkor a csak-tudat és a 

többi kifejezést könnyű megérteni.”
512

 

Rol-pa’i rdo-rje a bevezető részben a Csak-tudat aliskolákra való osztályozására tér ki ezután. 

Kettő fő alosztály van: a Yogacarabhumi-t és más szövegeket követve, a szentszövegek 

alapvetőnek vallók: a Szentszöveg követők; és a hiteles megismerés (tshad-ma) hét 

értekezését és a szútrákból vett magyarázatok Logikai érvelését követők. Másik szempont az 

aspektusok állításmódja (rnam-pa’i ’dod-tshul) szempontjából vannak: a Valódi (bden-pa) és 

Hamis aspektus (rdzun-pa) követői.
513

 A logikát és az érvelést követő alirányzatok 

feloszthatóak a hamis és valódi aspektust követő még kisebb alirányzatokká.
514

 

Magának a tételes bemutatásnak a részletezése elég bonyolult a tibeti szövegben, 

viszont annyi kihámozható belőle, hogy Asanga áll a Csak-tudat iskola alapjánál, vagyis az ő 

átmeneti és végleges jelentést megkülönböztető tanítása
515

, mely a Sandhinirmocana-sutrá-ra 

                                                 
509

 Kissé nehézkesnek tűnik a tibeti szöveg, de azt fejezi ki, hogy a „külső tárgyként megjelenés” hajlama a 

tárház tudatosságban (alaya-vijvana, kun-gzhi’i rnam-par shes-pa) van „beültetve” vagy „elraktározva”, és 

ezen hajlamok hatására alakul ki a képzet, hogy a tapasztalt tárgy „külső”, tudattól függetlenül létező tárgy. 
510

 Ibid pp 108-109. 
511

 Rnam-par rig-pa-tsam, szkt. Vijvapti-mātra. A „Csak-elképzelés” név arra, vonatkozik, hogy a tudat 

tárgyai eme iskola szerint pusztán a tudat elképzelései, tárgyai, azaz a tárgyak önmagukban nem létező 

tárgyak, hanem csak a tudat „képzelőereje” révén létesülnek, vagy merülnek fel. A tárgyak tudatlényegűek, és 

nincsen tudattól függetlenül létező tárgy, tudattól független tudattényezők, úgymint a tudatot színező érzelmi, 

akaratbeli, megismerésbeli tényezők sincsenek. A világ, a tárgyak, lények sokasága és maga a tapasztaló 

tudatpillanatok a tárház tudatban, melyet megtartó tudatnak is neveznek, őrzött, elraktározott  karmikus 

magokból generálódik egyidejűleg egy „tudat alatt” végbemenő generálódás révén. 
512

 Ibid p. 109. 
513

 Külön kis fejezetet szánok ennek a megvitatására a dolgozatomban, ezt előrevetítve megjegyezhető, hogy az 

aspektus (akara, rnam-pa) a buddhista ismeretelmélet általános fogalma és arra vonatkozik, hogy egy tárgy 

nem közvetlenül tapasztaltatik, hanem a tudatban való aspektuális leképződésen keresztül, e mellett a 

tudatnak is van megismerésbeli aspektusa és ez a kettő együtt adja a tudatos tapasztalatot. A valódi aspektus 

itt azt jelenti, hogy a tárgyi aspketus a valóságnak megfelelően jelenik meg a tudatban, a hamis aspektus 

pedig azt, hogy nem a valóságnak megfelelően, természetesen nem a végső valóság, olyanság (tathata) 

érelmében. A buddhista irányzatok közül a Vaibhariká-hoz kötik az aspektus nélküli tapasztalás 

folyamatának elméletét, mert szerintük nem szükséges semmiféle közvetítő kép (rnam-pa), hogy a tárgyat a 

tudat megragadja, és ráadásul nem pusztán a tudat képes a tárgyat közvetlenül megragadni, hanem az 

érzékszervi képességek is (indriya, dbang-po). A Sautrantika hozza be az aspektus teóriát, és ezt átveszi a 

Csak-tudat irányzat is, ha nem közös eredetről van szó egyáltalán. 
514

 Ibid p. 109. 
515

 ’phags-pa thogs-med-kyis drang nges ’byed-pa’i shing-rta’i sgrol phye-ba ni dgongs-’grel-la brten-pa yin-te/ 

„Nemes Asanga átemeneti és végleges jelentést megkülönböztető kocsi rendszer-feltárója a 
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támaszkodik.
516

 Ez a szútra igen összetett tanításkörrel rendelkezik, és a Tan-kerék harmadik 

megforgatásakor lett kinyilvánítva. A három jellemvonás (trislakrana, mtshan-nyid gsum) 

tanítását is ebből a szútrából eredeztetik, de sokszor elfelejtik, hogy a jelenségek (chos) három 

öntermészet nélküliségét (trinaihsvabhavya, ngo-bo-nyid med-pa gsum)
517

 is tanítja, valamint 

a végső valóság öt jellemvonását (don-dam-pa mtshan-nyid lnga)
518

 is. Rol-pa’i rdro-rje 

Asanga alapján három tanításkört (lung-tshan gsum) emel ki, mely ebben a szútrában 

lényeges: (1) a végső valóság (don-dam-pa) bemutatás (2) a három jellemvonás (mthsan-nyid 

gsum) bemutatás (3) az átmeneti és végső jelentésű szútrák megkülönböztetésének a módszere 

(mdo-sde-la drang nges ’byed-pa’i tshul). És még magyarázatra lel a tudatosságok nyolcas 

csoportja (rnam-shes-thogs brgyad) is.  

Rol-pa’i rdro-rje gyakorlatilag az egész Csak-tudat fejezete bevezetőjének a Samdihirmocana-

sutra elemzését és vizsgálatát adja meg, úgyhogy bátran lehet azt mondani, hogy ebből a 

szútrából vett idézetgyűjteménnyel és szómagyarázatokkal értelmezi a Csak-tudat tanításokat. 

A szútra saját bevallása szerint birtokolja végleges tanítást, a végső értelembe vett tanokat, a 

Buddha a Tan-kerekének harmadik vagy végső megforgatásakor fejtett ki. Szinte szó szerint 

idézi a szútra ide vonatkozó részét Rol-pa’i rdo-rje. A szútrából ezt láthatjuk:  

Azután a Győzedelmesen‐felülemelkedetthez Paramárthaszamudgáta bódhiszattva ezzel a 

beszéddel esedezett: 

‐ A Győzedelmesen‐felülemelkedett kezdetben (elsőként) Benáreszben, a Risik tanításának 

                                                                                                                                                         
Sandhinirmocana-sutrára támaszkodott.” Ibid p. 109 

516
 Külön fejezet, azaz két fejezet a Sandhinirmocana-sutrá-ban kifejezett tanítások magyarázatára, a címeik 

nagyjából hasonló, azonban míg az első magával az átmeneti és végleges jelentés megkülönböztetési 

módjáról szól, a másik a Buddha három Tan-kerék forgatásában rejlő átmeneti és végleges jelentések 

megkülönböztetéséről. 
517

 ngo-bo-nyid med-pa gsum (1) A jellemvonás lényegnélkülisége (mtshan-nyid ngo-bo-nyid med-pa, lakrana 

nihsvabhavata); (2) a létrejövés lényegnélkülisége (skye-ba ngo-bo-nyid med-pa, utpatti nihsvabhavata); (3) 

a végső valóság lényegnélkülisége (don-dam-pa ngo-bo-nyid med-pa, paramartha nihsvabhavata).  

„Don‐dam jang‐dag ‘phagsz, és a dharmák lényegnélküliségének mind‐három aspektusára, azaz: a 

jellemvonás lényegnélküliségére, a születés (létrejövés) lényegnélküliségére és a végső valóság 

lényegnélküliségére gondolva tanítottam, hogy minden jelenség lényeg nélküli. Don‐dam jang‐dag ‘phagsz, 

mármost mi a dharmák jellemvonás nélkülisége? Az, amely a tulajdonított jellemvonás. Miért van ez? 

Amiatt, hogy az a elnevezésekben és fogalmakban meghatározott jellemvonás, viszont nem a saját 

jellemvonása által meghatározott, emiatt „jellemvonás nélküliség” kifejezés. Don‐dam jang‐dag ‘phagsz, 

most mi a dharmák születés létrejövés jellemvonás nélkülisége? Akkor a válasz, az amely a dharmák 

mástól‐függő jellemvonása. Miért van ez? Amiatt, hogy más feltételek hatására keletkezik, de nem saját 

maga által, emiatt a „létrejövés lényegnélkülisége” kifejezés. Don‐dam jang‐dag ‘phagsz, most mi a 

dharmák végső lényeg nélkülisége, ha ezt kérdezed, akkor a válasz: bármely függően keletkezett dharma a 

létrejövés lényegnélkülisége folytán való lényegnélküliségei: a végső lényegnélküliség folytán való 

lényegnélküliség. Ezt miért van? Kérdezhetnéd. Don‐dam jang‐dag ‘phagsz, azt tanítottam, hogy bármi, ami 

a dharmák megtisztításának szemléleti tárgya, az a végső. És a mástól‐függő jellemvonás nem a tökéletes 

megtisztulás szemlélei tárgya, emiatt a „végső lényegnélkülisége” elnevezés.” Uherkovich László (ford.): 

Szamdhinirmócsana-szútra. A Buddha valódi szándékának magyarázata” elnevezésű mahájána-szútra. 

Kézirat, 2006 p. 30. 
518

 „A Győzedelmesen‐felülemelkedett szintén beszélt arról, hogy „minden dharma lényegnélküli (ngo‐bo ma 

mchis‐pa), minden dharma nem‐született (nem‐teremtett), nem‐megszűnő, a primordiális béke állapotában 

van, öntermészete szerint a nirvána állapotában van.” /don dam yang dag ʹphags kyi leʹu ste bdun pa/ 

Pramárthaszamudgáta fejezete, a hetedik. Uherkovich László (ford.): Szamdhinirmócsana-szútra. A Buddha 

valódi szándékának magyarázata” elnevezésű mahájána-szútra. Kézirat, 2006 p. 29. 
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nevezett Őz‐parkban a [srávaka] hordozóra tökéletesen belépőknek a négy árja igazság 

tökéletes tanításával a csodálatos Tan‐kerekét, mely korábban ez emberek és istenek a 

Tannal megegyezően nem forgattak meg, egy olyat forgatott meg. És a 

Győzedelmesen‐felülemelkedett ama Tan‐kerék megforgatása is meghaladható, vitára 

alkalmat adó, az átmeneti jelentésű vitára alkalmat adó alapja volt. 

A Győzedelmesen‐felülemelkedett a dharmák lényegnélküliségétől kezdve, azok 

nem‐született, nem‐megszűnő, a primordiális béke állapotát, az öntermészete szerint a 

nirvána állapotáig bezárólag, a Nagy hordozóra tökéletesen belépőknek az üresség 

tanítása aspektusával forgatta meg a Tan csodálatosan megjelenő második tankerekét. És a 

Győzedelmesen‐felülemelkedett e Tan‐kerék megforgatása is felülmúlható, vitára alkalmat 

adó, és az átmeneti jelentés vitájának alapjául szolgáló volt. 

Azután a Győzedelmesen‐felülemelkedett megforgatta a Tan harmadik kerekét, mely a 

dharmák lényegnélküliségétől kezdve, a nem‐született, nem‐megszűnő, primordiális béke 

állapotát, öntermészete szerint a nirvána állapotáig bezárólag, az összes hordozóra 

belépőknek a jól megkülönböztetett, és szerfelett csodálatosan megjelenő tankereket 

forgatta meg. A Győzedelmesen‐felülemelkedett e tankerék megforgatása felülmúlhatatlan, 

vitára alkalmat nem adó, végleges jelentésű volt, és nem szolgálat a vitatkozás alapjául.
519

 

A továbbiakban szómagyarázatokba kezd, mint pl. a bla-ma mchis-pa szó jelentésében, mely 

felülmúlhatót jelent, azaz hogy van nála magasabb rendű tanítás. Vagy pl. maga az 

„átmenetei” jelentés: „átmeneti jelentés: ennek a jelentésnek másra kell szorítkoznia”
520

 A 

fentebb is idézet Sandhinirmocana-sutra passzus szerint szerint a középső Tan-kerék forgatás 

sem volt egy végleges tanítás, hiszen az üresség (stong-pa-nyid) megállapításának az 

aspektusa, a lényegnélküliség (ngo-bo-nyid med-pa), nem lett világosan megkülönböztetve. 

Azaz a Madhyamaka üresség magyarázata, melynek a lényeg-nélküliség, vagy öntermészet 

nélküliség aspektuális megjelenítése elégtelen éppen annak meghatározásában, ellenben a 

harmadik vagy végső Tan-kerék (khor-lo tha-ma) forgatás alkalmával a forma és a többi 

egyes-egyes dharmára egyaránt a három jellemvonás (mtshan-nyid-gsum) bemutatását és a 

lényegnélküliség három (ngo-bo-nyid med-pa) módozata közötti különbséget világosan 

megkülönbözteti.
521

 A szerző előhozza a mindentudó Mkhas-grub-rje (1385-1438) szavait, 

mely értelmében a Buddha összes kinyilatkoztatása (bka’ thams-cad) a három Tan-kerék 

forgatásba gyűjthető össze, és példának okáért az első Tan-kerék forgatás nem szükségszerűen 

az, ami a Samdihirmocana-sutra-ban kifejtett első Tan-kerék forgatás, tehát 
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 Uherkovich László (ford.): Szamdhinirmócsana-szútra  pp 44-45. 
520

 drang-pa’i don ni ’di’i don gzhan-du drang dngos-pa’o/ Lcang-skya Rol-pa’i rdo-rje: Grub-mtha’ thub-bstan 

Lhun-po’i mdzes-rgyan Peking: Krung-go Bod-kyi shes-rig dpe-skrun-khang, 1989.p. 111. 
521

 Ibid p. 112 
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megkérdőjelezhető Dge-lugs-pa szempontból a szútra véglegessége, amit egyébként sem 

fogad el a tibeti skolasztika. 

Rol-pa’i rdo-rje számos szöveget sorol a végső (tha-ma) Tan-kerék forgatással 

megegyezőleg vagy összehasonlításként: mint a négy agama (lung-sde bzhi), a 

Smptyupasthana-sutra (Dran-pa nyer-bzhag), a Lalitavistara-sutra (Rgye-cher rol-pa), a 

Karmasataka (Las-brgya tham-pa) és több szöveg Tan-kerék első megforgatásával van 

összhangban. A Samadhiraja-sutra (Ting-’dzin rgyal-po), a Ratnakuta (Dkon-brtsegs), az 

Avatamsaka-sutra (Phal-po che)
522

 és a többi a középső Tan-kerék forgatással áll 

összhangban. A Ghanavyuha-sutra (Rgyan-stug bkod-pa) is a végső Tan-kerék forgatással 

(khor-lo tha-ma) áll kapcsolatban. A Laokavatara-sutra (Lang-gshegs), a Dasabhumika-sutra 

(Sa-bcu-pa) és a Tathagatagarbha-sutra (Bder-gshegs-pa snying-po) és a többi a Citta-

matrinok szerint a végső Tan-kerék forgatással összhangzó, míg a Madhyamaka szerint a 

középső Tan-kerék forgatással összhangzó. Rol-pa’i rdo-rje ezek után több véleményt ír 

idézve Tsong-kha-pa Legs-bshad snying-po-ját, mely kifejti, hogy a későbbi kettő Tan-kerék 

forgatás esetén egyazon gondolata (dngongs-pa) volt a Buddhának. Az első alkalommal 

tanított Négy nemes igazság tanítása átmeneti jelentésű volt. Rol-pa’i rdo-rje számos 

véleményt ütköztet a Tan-kerék forgatásokkal kapcsolatban, a végső konklúziók, hogy ebben 

a szútrában (azaz a Samdihirmocana-sutrá-ban) tanítottak világosan fejezik ki az átmeneti és a 

végleges jelentés közötti megkülönböztetést.
523

 És érdekes módon azt a véleményt is említi, 

hogy a buddhista tanítás első kinyilvánítása, azaz a Négy nemes igazság prédikálása nem esik 

az átmeneti (drang-ba) vagy végleges (nges-pa) kategóriájába, hanem egyszerűen „hibátlan” 

(skyon-med-pa) volt. Rol-pa’i rdo-rje a fejezet végén mestere, ’Jam-dbyangs bzhad-pa’i rdo-

rjé-nek, aki az átmeneti és végleges jelentés megkülönböztetésének végleges elemzésérére a 

korábbi bölcsek javaslatait (állításait) tekintetbe vette, a tantra csoportnak (rgyud-sde) 

megfelelő három Tan-kerék jellemzőjének állításmódját elemzi. 

A bevezető szakasz ezután rátér a három Tan-kerék forgatás átmeneti és végső jelentése 

megkülönböztetési módja elemzésére (Dgongs-’grel brten-nas ’khor-lo gsum-gyi drang nges 

phye-thsul dngos). Itt sincs semmi különös, ha az előző részt vesszük figyelembe. Viszont 

érdekes részeket találunk már magáról a tudatosságról (vijvana, rnam-par shes-pa), és a hatos 

csoportjáráról, mely a korábbi saját magához hasonló későbbi tapasztalatok (shes-pa) 

megteremtésére való képesség. És saját maga megszűnésekor a tárház-tudatosságban (alaya- 

vijvana, kun-gzhi’i rnam-par shes-pa) összegyűjtve megalapított (lefektetett) azonos fajtájú 

hajlamok (vasana, bag-chags) jönnek létre. És ezek által a később hat tudatosság számára a 
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 Buddha-avataṁsaka-nāma-mahāvaipulya-sūtra, Rol-pa’i rdo-rjénél a cím: Phal-bo-che. Ibid p. 113. 
523

 Ibid p. 114. 



147 

 

saját tárgya, a forma és a többi megjelenésének a képzete esetén, a külső tárgyak által 

összeállt hat tapasztalati tartomány (sadayatana, skye-mched drug) fog létezni.
 524

 A tartalmi 

ismertetés lényege, hogy a tapasztalási folyamat végén a tárház tudatban „beültetődnek” a 

tapasztalat emlékei, és a hajlamok hatására, melyek azonos fajtájúak az eredeti tapasztalati 

tudatosság hajlamaival, szóval ezek révén létrejön később egy tapasztalati tárgy képzete. Rol-

pa’i rdo-rje Vasubandu Vimasatikáját (Nyi-shu-pa) idézi: 

A saját magjai, amiből, 

a tapasztaló tudatosság, ami megjelenik 

az és annak a tapasztalati tartomány. 

[Ezt a] kétfélét tanította a Muni.
525

 

Rol-pa’i rdo-rje tovább elemzi a külső és belső tapasztalati tényezőket az általános buddhista 

elvek felhasználásával, a külső (phyi’i skyed-mched) és belső tapasztalati tartományok (nang-

gi skye-mched) mint alapok szolgáltatnak tapasztalásnak, de a formát tapasztaló tudatosságnak 

is fel kell merülnie.  

Rol-a’i rdo-rje olyan kérdéseket is boncolgat, mint a hármas alapelv a tapasztalásban: a külső 

tapasztalati tartomány, azaz a tárgyiság, a belső tapasztalati tartomány, melyekre támaszkodva 

a formát tekintő tudatosság felmerül, és e három: a tárgy (yul), az érzékszervi képesség 

(dbang-po) és a tudatosságból más tárgy látójával azonos szubsztanciálisan létező vagy nem 

létezőn megértett személyiség megértése miatt tanította a Buddha a dharmák én-nélküliségét 

(chos-kyi bdag-med), és ez átmenetileg sem alkalmas a személyiség én-nélküliségének (gang-

zag-gi bdag-med) a megértetésére. Érdekes, hogy egy példát hoz a „megszűnés tant valló” 

(chad-par lta-ba) Lokayatika, az ind bölcseleti rendszer karmával kapcsolatos nézeteit idézve: 

a „tett és eredménye puszta alapja a személyiség” (pudgala, gang-zag-tsam)
526

. Ezek után a 

középső Tan-kerék forgatással kapcsolatosan teszi azt a megjegyzést, hogy ott a dharmák 

lényeg nélkülisége (chos tham-cad ngo-bo-nyid med-pa) tanítása a tanítási alap; és a 

jelenségek puszta fogalmak és elnevezések, de a saját jellemvonás által (rang-gi mtshan-nyid) 

nem megalapozottak, azaz nem létezőek valójában. 

A Trimsika vagy Trimsaitka (Sum-cu-pa) a három lényeg nélküliségről (ngo-bo-nyid 

med-pa gsum) is ad útmutatást: 

A három lényeg három fajta,  

azok lényeg nélkülisége [is három fajta] 
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 Ibid p. 115-116. 
525

 Rol-pa’i rdo-rje a tibeti hivatkozási szokásnak megfelelően nem adja meg a pontos helyet, gondolom amiatt, 
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[a Buddha] gondolata erre vonatkozólag tanította: az összes dharma 

lényeg nélküli.
527

 

Ismételten a Samdihirmocana-sutrá-t hozza fel a három lényeg nélküliség (ngo-bo-nyid med-

pa gsum) illusztrálására: 

A Samdihirmocana-sutrá-ban is ez van:  

„A jellemvonás lényeg nélküliségére (mtshan-nyid ngo-bo-nyid med-pa), a létrejövés 

lényeg nélküliségére (skye-ba ngo-bo-nyid med-pa), a végső valóság lényeg nélküliségére 

(don-dam-pa ngo-bo-nyid med-pa) tanítottam, hogy minden dharma lényeg nélküli (ngo-

bo-nyid med-pa).” 

Rol-pa’i rdro-rje a bevezető részben még a Sutralamkara-t (Mdo-sde rgyan) is idézi: 

„A Buddha az összetett jelenségek három jellemvonására (mtshan-nyid gsum) és a 

gyermeteg értelműek (byis-pa) felfogóképessége szerinti lényeg nélküliségre (ngo-bo-nyid 

med-pa) gondolva tanította, hogy az összes dharma lényeg nélküli (ngo-bo-nyid med-

pa).”
528

 

Még több példa is felvetődik itt, mint Asanga Abhidharmasamuccaya (Kun-las btus) című 

művének három jellemvonást bizonyító része. Dharmakirti Pramanavarttiká-ja (Rnam-

’grel)
529

 is a példaszövegek közé tartozva megállapítja: 

A megragadott [tárgy, gzung-ba] és a megragadó [tudat, ’dzin-pa] aspektusaitól  

a jellemvonás nem más különböző. Tehát, a jellemvonás üressége (stong-pa) miatt az 

öntermészet nélküliséget (rang-bzhin med-pa) magyarázzuk.
530

 

Rol-pa’i rdo-rje a továbbiakban olyan problémákkal foglalkozik, mint a tudati ráfogás (sgro-

’dogs)
531

 kérdése, vagy, hogy a Prajvaparamita-sutrákból (Yum-gyi mdo)
532

 is meg lehet 

ismerni az öntermészet nélküliség tanítását, és kritika alá veszi a Yogacara három 
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 Rol-pa’i rdo-rje ismét nem mondja el, hogy a Trimsatika (Sum-cu-pa) melyik része pontosan, melyből idézet, 
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528

 Ibid pp 115-116. 
529

 Ismételten nem írja le Rol-pa’i rdo-rje a pontos forráshelyet. Az indo-tibeti ismeretelméleti, pramana (tshad-

ma) hagyomány eredete a Yogacara–Citta-matra hagyományhoz köthető, hiszen az alapjánál álló Dignaga is 
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Sautrantika elméleteit is felvette magába ez a hagyomány. 
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 sgro-’dogs  
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 A Yum-gyi mdo elnevezés tibeti sajátosság, és a Prajvaparamita-ra mint női Bölcsesség elvre is 

vonatkoztatható, a yum (mata, matp) tibeti kifejezés ebben az értelemben azonos a szanszkrit prajva-val 

(bölcsességgel), Hopkins elektronikus szótárában: Synonyms: thar lam/ mkhyen pa/ ye shes/ mngon rtogs/ 

theg pa/. A tibeti Yab-Yum, mely párosításban a Prajva-Upaya, vagy Prajva-Karuna, azaz a Bölcsesség-
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szerepel, mint a női, Yum elv. 
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jellemvonásának (mtshan-nyid gsum) szó szerinti interpretációját: ha az öntermészet 

nélküliséget szó szerint értelmezzük, akkor a mindhárom jellemvonás elutasított lesz. 

(paratantra, skur-ba ’debs-par ’gyur-te), és azzal, hogy a mástól függő jellemvonást (gzhan-

dbang) és a tulajdonított jellemvonást (parikalpita, kun-btags) alábecsüljük, a dharmák 

olyanságát (chos-nyid), mely a tökéletesen megalapozott jellemvonás (yong-su grub) szintúgy 

elutasítjuk. 

Rol-pa’i rdo-rje a bevezető rész végén visszautal a fejezet fő mondanivalójára, összefoglalva 

az elemzett szútra mondanivalóját: 

„Tehát e rendszer szerint a Samdihirmocana-sutrá-ban magyarázott első és középső Tan-

kerék forgatás átmeneti jelentésű (drang-don) és az utolsó [Tan-kerék forgatás] végleges 

jelentésű (nges-don) tanítás.”
533

 

A Prajvaparamita-sutra (Sher-phyin) és más szútrák is tanítják a jelenségek öntermészet 

nélküliségét, viszont nem különböztetik meg, hogy a három öntermészet a valóban létező 

vagy nem (bden-par yod med). Minden azért fontos, mert egy kritikát mutat a Yogacara felé, 

ahol, legalább is a Madhyamaka feltételezése szerint a három öntermészet mintha valódi 

létező lenne. (…) A három öntermészet (ngo-bo-nyid gsum) esetén a valódi létezés vagy nem-

létezés közötti nincs különbségtétel, így az összes dharma csupáncsak öntermészet 

nélkülisége nem [abban] a szútrában kifejtett jelentés. 

 

7.2. Magyarázat 

A dolgozatban lefordított és magyarázott szövegrészlet: a Rnam-par rig-pa-tsam-du smra-ba'i 

lugs rgyas-par 'chad-pa fejezetből
534

 való, egészen pontosan annak Gzhi'i rnam-par bzhag-

bstan, vagyis "Az alap(nézetek) bemutatásának tanítása" című alfejezete, vagy szakasza.

 A lefordított fejezet alapvetően két fő részből áll, követve a Csak-tudat osztályozási 

szempontjait. Az (1) első a megismerés (megismerendő) tárgyaira vonatkozó (shes-bya yul) 

bemutatás, a (2) második pedig a megismerő tudatra (shes-byed blo) vonatkozó állításokat 

mutatja be. Az első tulajdonképpen a Csak-tudat ontológiájának is nevezhető, míg a második 

a Csak-tudat ismeretelméletével, és pszichológiájának lényegesebb kérdéseivel foglalkozik.  
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 Ibid p. 120. 

534 A Grub-mtha’ pp. 105-189. A szöveg átírásánál részletes adatokat találunk a feldolgozott szövegre 

vonatkozólag: Grub-pa’i mtha’ rnam-par bzhad-pa’i thub-bstan lhun-po’i mdzes-brgyan zhes-bya-ba bzhugs-

so//Lcang ska rol pa’i rje ye shes bstan pa’i sgron me’i gsung ‘bum (Collected works of lCang skya Rol pa’i 

rdo rje Ye shes bstan pa’i sgron me). Vol. VI (Cha) [Reproduced from a Peking edition preserved at the 

library of the Office of His Holiness the Dalai Lama] Dharamshala 2003. Elektronikus kiadása: pp 264-332 

(260-328); Elektronikus kiadása: Tibetan Buddhist Resources Center  

fájlnév: W29035-5036-eBook [megtekintés és letöltés 2015.02.05.] 

(a tibeti szöveg fóliószámozása: fol. 129b4-163b2) 
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A megismerés tárgyai esetén (shes-bya yul) a két igazság (bden-pa gnyis): a konvencionális, 

vagy tulajdonított (kun-rdzob) és a végső (don-dam-pa) meghatározása, a három természet 

(mtshan-nyid-gsum), vagy jellemvonás
535

 meghatározása, és az "egyébb mellékes dolgok" 

meghatározása következik. 

 "Az egyéb mellékes dolgok" meghatározásánál szó esik az önmagában-fennálló 

szubsztanciális létezés (v. létező) milyenségéről, a szubsztanciális létező (rdzas-yod) és a 

tulajdonított létező (btags-yod) közötti különbség meghatározásáról, valamint az 'önmagában-

fennálló szubsztanciálisan létező személyiség' tagadásáról, így ez utóbbi téma átvezető az 

ismeretelméleti részhez. 

A megismerő tudat (shes-byed blo) elemzése az indo-tibeti pramana hagyományt hívja 

segítségül, valamint ennek egy részterületét is, meglátásom szerint, mely a megimerő tudat 

fajátáival (blo-rig) foglalkozik, és mindkettő, a fő tudomány és a részterülte szempontjából 

kulcskérdéssel, a hiteles megismeréssel (pramana, tshad-ma). Mint a Yogacara interpretátora, 

Rol-pa’i rdo-rje ebben az esetben a tudat, tudatosság definíciójával is foglalkozik, általános 

definíciójával a tudatnak: „pusztán világos és megismerő”. A Yogacara szempontjából az alap-

tudatosság (alaya-vijvana, kun-gzhi’i rnam-shes) érveléssel való bizonyítása sok útmutatással 

szolgál, és a szennyezett elme-tudatosság (klirtamanas, nyon-yid), mint egy másik fontos 

tétele eme irányzatnak számos kérdést vet fel Rol-pa’i rdo-rjé-nél. Ismeretelméleti alapon 

részletes elemzését adja a tapasztalai aspektusok (akara, rnam-pa) szepontjából való 

aliskolákra való osztályozásnak,
536

 mint a Valódi aspketust (Bden-rnam-pa) és Hamis 

aspektust (Rdzun-rnam-pa) valló alirányzatoknak.  

Az alapokkal fogalkozó alfejeztenek még témája a két buddhista hordozó ösvényeinek kis 

mértékű bemutatása is, azaz a Hinyana (Theg-dman, Kis kocsi) és a Mahayana (Theg-chen, 

Nagy kocsi) „családjainak” (gotra, rigs-can). 

Rol-pa’i rdo-rje több szövegből vesz idézeteket a különféle tételek bizonyításához, 

főként a Yogacara alapszövegeiből, mint pld. a Mahāyānasamgraha, Trimsika, Digoaga és 

Dharmakirti munkái. Az idézeteknél nem adja meg a forrás pontos helyét, hanem a szerző 

nevét a műve rövidített címével, vagy egyszerűen csak a mű címét, sokszor teljesen 

érthetetlenre lerövidítve (mint például: Bsdu-ba),
537

 de néha csupán a szerzőt említi. Sok 

esteben a Prasaogika-Madhyamaka követő Tshong-kha-pa véleményére támaszkodik, mikor 

már nem látja értelmét az egyes tételek további boncolgatásának. Ez nem is értehetetlen, 

hiszen Rol-pa’io rdro-rje is a Dge-lugs-pa rend követője, prominens személyisége volt és 

                                                 
535

 A Yogacara hagyományban a három jellemvonás (trilaksana, mtshan-nyid-gsum) és a három öntermészet 

(trisvabhava, ngo-bo-nyid gsum) szinoním kifejezésekként szerepelnek. Ez az irányzat emellett még felveti a 

három öntermészet nélküliséget (ngo-mo-nyid med-pa gsum) 
536

 Az aliskolákra való osztályozásról a későbbiekben részletesen szólok. 
537

 Mahāyānasamgraha 
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autoritásként a rendje követette bölcseletet tartotta elsőrendűnek. 

 A második fő rész a megismerő tudat (shes-byed-blo) bemutatása.
538

 Ennek három 

része van: az általában vett tudat, a tudatosságok számszerű mennyiségének állításmódja, 

gondolva Yogacara tudatosztályozására, valamint a Valódi és Hamis aspektus tételei közötti 

különbségek magyarázata. Alapvetően két tudatot különböztet meg, a hiteles (nem-téves) és a 

nem-hiteles (téves) tudatot.
539

  

 Az általában vett tudat alapvetően kétféle lehet, egyrészt olyan, amely hitelesen 

(pramana, thsad-ma) tükrözi világ dolgait és egy olyan, mely téves tapasztalatokat nyújt 

(tshad-med, nem hitelesen megismerő tudat). A tudatosságok számszerű mennyiségének 

állításmódja esetén részletesen elemzi az alap-tudatossággal (alaya-vijvana, kun-gzhi'i rnam-

shes) és a szennyezett-elmével (klirtmanas, nyon-mongs-pa'i yid) foglalkozó 

szövegidézeteket. 

 Ezután a hiteles megismerés (pramana, tshad-ma) fajtáit határozza meg. Ennek két 

fajtája van: a közvetlen tapasztaláson alapuló (pratyaksa, mngon-sum) hiteles megismerés és a 

következtetés útján nyert hiteles megismerés (anumana, rjes-dpag).
540

 A közvetlen 

tapasztalásnak mind a négy fajtáját: az érzékszervit (dbang-shes mngon-sum), elmebelit (yid-

shes mngon-sum), jógikust (rnal-’byor mngon-szum) és önmegismerőt (rang-rig mngon-sum) 

tárgyalja ezután részletesen. A hiteles megismerés esetén a belőle eredő gyümölcsöket (tshad-

'bras) is tárgyalja.
541

 

 A Csak-tudat iskola Valódi és Hamis aspektus tételező alirányzatai közötti különbség 

meghatározásakor a két alirányzat sajátos episztemológiai különbségeit boncolgatja. Legvégül 

a saját iskolája (Dge-lugs-pa) magyarázatát adja meg. 

A fordított és magyarázott szakasz tehát a: Gzhi’ rnam-bzhag bstan-pa, azaz Az alap[ok] 

tételes bemutatásának tanítás. A vázlatot ismertettem, a következőkben a részletesebb 

exegézist vezetem fel. 

A fejezet végén van egy rövid rész, mely tkp. bevezeti műben utána következő - Lam-

gyi rnam-bzhag-bstan - fejezetet, s mely a különböző ösvények bemutatásával foglalkozik. 

Alapvetően két ösvényt különböztet meg: a Hinayana és a Mahāyāna ösvényeket. A Hinayana 

ösvényt a Hallgatók (Sravaka, Nyan-thos) és az Ön-felébbredettek (Pratyeka-Buddha, Rang-

sang-rgyas) ösvénye magyarázatával mutatja be. A szerző művének itt vizsgált fejeze 

alapvetően a meghatározások sora, melyek minden egyes tagja külön-külön is magyarázatokat 

                                                 
538

 A forrásmű p. 133  
539

 Ezekről, illetve a tudatféleségek osztályozási módjáról nagyon részletesen Rinbocay hivatkozott művének 

egésze. 
540 Ezek további felosztásáról és magyarázatáról részletesen Rinbocay Mind in Tibetan Buddhism pp. 49-74  
541

 Teljesen egyértelmű, hogy a pramana fogalmaiat használja Rol-pa’i rdo-rje. 
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igényelne.
542

 A szövegrész alapvetően nem logikai, hanem ontológiai-gnoszeológiai 

karakterű. Mégis mikor kimondottan bizonyít egy tételt, akkor legtöbbször a szokásos hármas 

bizonyító tételt alkalmazza, melynek a sajátos nyelvi kifejezőeszközei a szövegben is 

megjelennek.  

A terjedelmében nem is nagy Gzhi alfejezet a Rol-pa’i rdo-rje gsung-’bum-jának Cha 

kötete fol. 129b4-nél kezdődik és ugyanazon kötet fol. 163b2-nél fejeződik. A fóliószámozás 

érdekes, mert az a és b oldalakon ugyanúgy vannak írva a fóliószámok. A munka így mintegy 

50-60 oldalra terjed nyugati átiratban és fordításban. A Gzhi alfejezet minden további nélkül 

folyamatosan kezdődik a szövegben, az egyetlen kiemelés:  

„A második alfejezet: abból [a Vijvaptika-matra rendszerből] megjelenő tantétel-rendszer 

(grub-mtha’) bemutatása esetén három [fő téma] van: az alapok (gzhi), az ösvények (lam) 

és az eredmények (’bras-bu,) ezek közül az elsőnek [ennek a fejezetnek] két része van: a 

megismerés tárgyának (shes-bya yul) bemutatása és a megismerő tudat (shes-byed blo) 

bemutatása.”
 543

 

 

7.2.1. A megismerés tárgyai  

Ebben a szakaszban nem a hétköznapi értelemben vett tapasztalati tárgyakat, mint a látott, 

hallott, szagolt, ízlelt, tapított és elgondolt tárgyakra vonatkozik a bemutatás, hanem olyan 

néha elvontnak tűnő szemléleti tárgyakra, illetve helyesebben szólva halmazokra, melyeken 

goldolkodva, és elmélkedve támaszra lelhet a megvalósító személy, azért hogy a világ-felé 

való látásmódját ezekre a csoportokra gondolva korrigálja, és a zavart keltő, szennyezett, nem 

megvilágosodás felé vivő jelenségeket megkülönböztesse az úton (lam) előrevivő 

jelenségektől. De korántse higgyük azt, hogy a hétköznapi tapasztalati világ tárgyait ebbe két 

halmazba: a konvencionális igazság (kun-rdzob-kyi bden-pa) és a végső igazság (don-dam-

pa’i bden-pa) halmazaiba ne tartoznának bele.  

Rögtön itt  Dharmadharmata-t (Chos-dang chis-nyid rnam-’byed, A dharmák és a dharmák 

lényegi természetének megkülönböztetése) idézi. 

Ha ezeket tömören akarnánk kifejezni, 

Akkor kétféle a tudás (megismerés) tárgya.
544

  

A konvencionális igazság az, melybe mindazon tárgy beletartozik, mely további 

szennyeződéseket (klesa, nyon-mongs) képes generálni, ide mindenféle világi cselekmény, 

                                                 
542

 Tulajdonképpen, mikor az egyes meghatározásokat megteszi, illetve tételesen magyaráz, akkor szinte minden 

szót, szakkifejezést külön kellene meghatároznunk, de erre nincs most mód.  Az is problémát jelenthet, hogy 

ki hogyan fordítaná magyar nyelvre ezeket a kifejezéseket. 
543

 DH fol. 129b4,  GM 144, P 120, ACIP fol. 23a5 – a szövegforrások rövidítése hátrébb, az Átírás mellékletben 

található. 
544

 Lcang-skya Rol-pai rdo-rje: Grub-mth’  thub-bstan Lhun-po’i mdzes-rgyan Peking, Krung-go Bod-kyi shes-

rig dpe-skrun-khang, 1989 p. 121. Innetől a rividítése: P 
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tudatosulási folyamat, tapasztalat besorolható, melyet tudat szennyeződések (klesa, nyon-

mongs), mint a vágy, harag, osotbaság motiválnak; az utóbbi esetén egy „nem felfelé” 

irányuló alapvető megismeris fajtáról van szó, mely szinte minden hétköznapi tapasztalatunk 

hátteréből mozgat minket.   

A végső igazság ennek az ellentéte: 

A végső igazság lényege: olyan jelenség, mely a megtisztulás ösvényén való vizsgálódás 

legvégső tárgyává válik.545   

Nem pusztán egy elvont metafizikai princípium, vagy elérhetetlen transzcendens valóság, 

mely túl van mindenen, hanem a megtisztulás ösvényének végső szemléleti tárgya, vagy 

végső tényezője, végső megvalósítandó célja: 

A végső valóság a világot felülmúló bölcsesség, s ennek jelentése folytán végső 

értelembe vett igazság.
546

 

A konvencionális igazság azonos olyan tényezőkkel, mint a Yogacara három természet (ngo-

bo-nyid gsum) tanítása közül a mástól függő (paratantra, gzhad-dbang)és a tulajdonított 

természet (parikalpita, kun-btags). A végső igazság, pedig a két önvaló-nélküliséggel (bdag-

med gnyis)
547

 azonos. A három jellemvonás (mtshan-nyid-gsum), mint már korábban 

értekeztem róla, az egyik központi tanítása ennek az irányzatnak. A legtöbb Yogacara 

szövegben azonosítattik a három öntermészettel és ugyanúgy használatos. A létezők, 

jelenségek, dharmák három létmodját, létmódi-jellemzőjét fejezi ki. Egy ételemben egy 

jelenség csak nevek és fogalmak, szóbeli konvenciók, és gyakoraltilag a „cimkéző” fogalmi 

világunk lévén létezik, nincs önálló léte ezen kívül, nos, ez annak a jelenségnek a 

„tulajdonított” (parikalpita, kun-btags) jellemvonása. Más szempontból a jelenség csak 

viszonylathálózatokban, mást tényezőktől való ok-okozati függésben, a függő keletkezés 

láncolatában létezik, nincs önmagában  vett szubsztanciális léte, nos, ez annak a jelenségenk a 

„mástól függő” (paratantra, gzhan-dbang) jellemvomása, ahogyan a szöveg mondja: „Az 

okokból és feltételekből származó létezés a mástól-függő jellemvonás lényege.”548 És végül, 

annak a jelenségnek a végső vagy tökéletesen megalapozott (parininpanna, jongs-su grub-pa) 

jellemvonása az éntelenség, Én-nélküliség, vagy üresség olyansága (tathata, de-bzhin-nyid).  

 

A megismerés tárgyait (shes-bya yul) értelmező fejezet harmadik része az egyéb mellékes 

dolgok magyarázata, talán ez a leghosszabb és legnehezebben interpretálható fejezet-rész, 

                                                 
545

 P p. 121 
546

 P p. 121 
547

 (1) a személyiség (pudgala, gang-zag) önvalónélkülisége, vagy Én-telensége (2) a dharmák (chos) 

önvalónélkülisége, vagy Én-telensége 
548

 P p. 122 
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melynek témája: a szubsztanciális (rdzas-yod) és a tulajdonított létező (btags-yod) közötti 

megkülönböztetés, és más tételek rövid magyarázatának jellemzése. 

Egy funkciót betölteni képes szubsztanciális létezők az állandó létezők,
549

 és az ezekkel 

ellentétes tulajdonított létezők az általános-jegyű jelenségek.
550

 A tartósan nem változó 

szubsztanciális létezők: a nem-összetett tér, az elemző megszüntetés,
551

 és a nem-elemző 

megszüntetés.
552

 Az ezekkel ellentétes tulajdonított létezők állandótlanok. Az önmagában-

fennállni képes szubsztanciális létezők: az érzékszervi tudatosság felfogási tárgyává váló 

forma és az önmagára-alapozó tudatok.
553

 

Viszont nagyon fontos, hogy a szubsztanciális létezőnek inkább az a jellemzője, hogy 

magához képest másra nem kell támaszkodnia, és mástól nem kell függenie. Ez a megállapítás 

kísértetiesen hasonlít a dharma (chos) szó definíciójára, természetesen mikor létjelenség, 

entitás értelmében vesszük a szót, akkor definíciója: „ami a saját lényegét tartja” (hordozza) 

(mtshan-nyid/rang-gi ngo-bo ’dzin). Az értelmezések szerint még ez a szubsztanciális létező 

fogalom is tovább bontható, a szubsztanciális létező szembeállítható az önmagában-fennállni 

képes szubsztanciális létezővel (rang-rkya thub-pa’i rdzas-su yod-pa). Mindez azért fontos, 

mert vita van a személyiség (pudgala, gang-zag) szubsztanciális létezése vagy ezen túl másik 

fentebb írt létezési mód tekintetében ez egyes buddhista bölcseletek között, és a személiységet 

egyes buddhista iskolák ilyen létezőnek tartanak, más iskolák ezt tagadják, met szerintük 

nincsen olyan, hogy lenne egy szenélyiség, mely más tényezőktől különálló lenne. 

Egy ilyen önmagában-fennálló személyiség tagadására a Vaibharikák, a Sautrantikák és 

a Citta-matrinok a szkandhák és a valóság egysége és sokszerűsége nélkülisége 

érvelését alkalmazzák. Az önvalónélküliség (bdag-med) bizonyításakor pedig a 

szkandhák puszta meghatározásából hiányzó (nem-belefoglalt) "az önvaló létezik" 

bizonysága bizonyító tételelének legalapvetőbbje: a "tudatos-lény" gondolata, pontosan 

úgy fogja fel a tárgyat [ez az átélő tudat], ahogyan az valójában van, mivel az a tudat, 

mely mikor a "kék" aspektusra nem hagyatkozik, magát a létezőt látja, az akkor egy 

tárgy felé forduló tudat
554

. 

A személyiség valamilyen mérvű megközelítése azért vetődött fel már igenkorán a 

buddhizmusban, mert ha tagadott az Én, Önvaló, akkor mi az a princípium, ami a 

tapasztalatokat összefogja, és mi az, ami átvándorol egyik életből a másikba. Némely iskola 

odáig ment, hogy felveti a személyiség, pudgala (gang-zag) tényleges létezését, mint a 

                                                 
549

 dngos-po, dolog, (valódi) létező, állandó jelenség, funkcionáló dolog 
550

 spyi-mtshan 
551

 so-sor brtags-'gog-pa, egy meditatív állapot neve 
552

 ma so-sor brtags-'gog-pa, egy meditatív állapot neve 
553

 P p. 124 
554

 'jug-pa'i blo, maga a szövegrész P p. 129 
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Pudgalavadinok. Vagy ahogyan szerzőnk írja: 

A szubsztanciális létezést önvalónak tanítása a Vatsiputriya
555

 iskolánál biztos, a 

tudatosságot önvalónak tételezés Mādhyamika és Citta-mātra tanításai 

ellentmondásosak. 
556

 

(Shes-rab rin-chen) 

Másrészt az is felvetődött, hogy ugyan a személyiség én-nélküliségét hangsúlyozták a 

Hinayana iskolák, de a jelenségek, dharmák én-nélküliségét nem, és az oda vezetett, hogy az 

abhidharmikus/abhidhammikus dharma/dhamma elemzésekben a jelenségek mintegy rejtett 

„szubsztancialitással” ruházódtak fel, és mint a létezés szilárd építőköveit kezdék őket 

lajstromozni. Mint már korábban írtam, a Mahayana buddhizmuson belül ezt kétféleképpen 

lépték túl, mindenek előtt, hogy nem a jelenségekről, dharmákról kezdtek el beszélni, hanem a 

tudat mindent betöltő valóságáról (citta-matra, sem-tsam) és világról, mint a tudatnak a 

puszta képzetéről (vijvaptika, rnam-par rig-pa tsam), vagy másik módon azt hangsúlyozták, 

hogy a jelenségeknek nincsen semmiféle saját léte (naihsavabhava, ngo-bo-nyid med-pa), 

hanem üresség természetűek (stong-pa-nyid) azok, vagyis az üresség mindent betöltő 

valóságát hangsúlyozták. 

Ilymódon a vizsgált elutasítandó végletek tagadásakor fel szokták vetni, hogy egy 

valamilyen önvalónak (bdag) a test elemzésekor, egy önvalónak vagy személyiségnek 

biztosan léteznie kell, mivel máskülönben a "bilincsek és a felszabadulás" bemutatása 

lehetetlen lenne. Emellett figyelembe vesszük a szkandháktól (phung-po) ténylegesen 

különböző és önmagában-fennálló szubsztanciális létező tagadását, ezáltal kétségtelenül 

be kell bizonyosodnia, hogy az a szkandhákra támaszkodva, és a szkandháktól függve 

meghatározott tulajdonított létező (kun-btgas), mivel a bizonyítás e két módjának egyikét 

sem zárhatjuk ki. Tehát eme irányzatok azon állításának, hogy a személyiség 

tulajdonított létező, ez az értelme.
557

 

A Yogacara szövegek közül az Asanga Abhidharmasamuccaya
558

 című műve az üresség 

meghatározásáról a következőket írja: 

Kérdezhetnénk, hogy mi az üresség meghatározása. 

Valami nem-létezése valamiben, annak üressége.  

Ez a tökéletes szemlélet. 
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 Gnas-ma-bu, egy buddhista iskola neve, rokonságba hozzák őket a Pudgalavadinokkal.  
556

 P p. 128 
557

 P p. 129 
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 Rol-pa’i rdo-rje szövegében egyszerűen: Kun-las btus, Hopkins elektronikus szótárában: group; collect; 

summary; compendium; abbreviated title of AsaGga's Summary of Manifest Knowledge  

(abhidharmasamuccaya),  pdf kiadása: 

http://buddhistinformatics.ddbc.edu.tw/glossaries/files/hopkins.ddbc.pdf  

http://buddhistinformatics.ddbc.edu.tw/glossaries/files/hopkins.ddbc.pdf
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És abból, ami megmarad az ebben való létezése. 

Ez a valóságnak megfelelő tökéletes tudás.
559 

A Madhyamaka kritika alá vonja a Yogacara üresség teóriáját, gyanítva azt, hogy az alany-

tárgy kettőségének (snang-ba gnyis-pa) az üressége, mely náluk egy „létező” kategória, rejtett 

létezéssel ruház fel valamit, és ez nem tartható, mivel valami hiánya nem lehet pozitív létező. 

Visszautalhatunk a Csak-tudat iskola nézeteit taglaló fejezethez, ahol is a Madhyanta-vibhagá-

ból vettem egy idézetet:  

Az üresség lényege (sunyam) a dualitás nemlétezése, és ennek a létezésnek a létezése 

(abhavasya bhava). Összegezve, az üresség szinonímái az olyanaság (tathata), a 

valósághatár (bhuta-koti), a jeltelenség (animitta), az abszolút valóság (paramartha), és 

az alapvető valóság (dharmadhatu).
560

 

A Yogacara, kerülve a nihilizmusba esést, amit néha a „minden csak üres” tézis fogalmaz 

meg, egy más üresség megközelítést vetett fel: az tapasztaló alany (’dzin-pa) és a tapasztalati 

tárgyak (gzung-ba) téves dualitásának (dvaya-pratibhasa, gnyis-su snang-ba) nem-létező, 

üres-voltát, én ennek az ürességnek, valójában nem-létezésnek a pozitív asapketusát. Az 

idézett szövegrészből látható, hogy abszolút szintre, a megvilágosodás, felébredés abszolút 

szintjére emeli a téves duális tapasztalás megszüntetésekor „megnyilvánuló” transzcendens 

tapasztalatot, mely nem egy új felfedezés, hanem buddhista megfogalmazás szerint a 

valóságnak megfelelő hiteles tapasztalat.
561

  

Rol-pa’i rdo-rje ezek után olyan kérdésekkel foglakozik, mint a szkandhák (phyung-po lnga) 

és az önvaló, Én (bdag) összefüggéseinek kérdése.  

 

7.2.2. A megismerő tudat  

A második rész az alap (gzhi) bemutatása fejezetben a megismerő tudat (shes-byed blo) 

alfejezete. Ezen belül három még kisebb alfejezetet sorol fel Rol-pa’i rdo-rje: (1) az általában 

vett tudat bemutatását, (2) a tudatosságok számszerű mennyiségének állításmódját, (3) 

valamint a Valódi- és a Hamis-aspektus tételezői közti különbség magyarázatát. Az első 

esetben a megismerő tudat definíciója következik, és a meghatározás után a tudatfajták és 

megismerési formák elemzése folyik. 

A tudat definíciójat a korábbiakban a szerző művéből már idéztem. Viszont Rol-pa’i rdo-rje itt 

arról értekezik, hogy „a biztos tudás előidézése szempontjából nem hivatkoztam a megfelelő 

                                                 
559

 P p. 130 
560

 Wood Mind Only p. 13 
561

 A végső valóságnak, vagy hiteles megismerésnek nem a már meglévő transzcendenciájára koncentrál a 

buddhista iskolák szinte mindegyik, vagyis inkább az összes; hanem arra az „empírikus” tapasztalatra, hogy 

amit itt átél és tapasztal az ember, az hiányos, téves, nem kielégítő, szenvedéstermészetű (duhkha), és 

minden ezt meghaladni kívánó, egy ősi tiszta állapotba való jutást sugalló transzcendesnek tűnő 

megfogalmazás ennek a tapasztalatnak csak folyománya. 
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részre”:  

Az első: a 'pusztán világos és megismerő' tudat jellemzése. Ennek két osztálya van: a 

belátó és a nem-belátó tudat. Amiatt, hogy a tudat a jelenségekre rárakot fogalmi 

elképzeléseket megszüntető biztos tudás előidézésére képes, vagy képtelen, két fajtája 

létezik. Vagy egy valódi, a tárgya felé egyirányú és újonnan megragadó tudat; vagy a 

közvetlen tapasztalás(mngon-sum); a következtető megismerés (rjes-dpag) bármelyikét 

mellőző előfeltételező megismerő tudat (yid-dpyod);
562

 az saját jellemvonású 

vonatkoztatási (v. tudatba belépő) tárgyat tisztán észlelő, mely azonban bizonytalan a 

saját tárgy észlelésében (snang-la ma nges-pa), s így bizonytalan tudat; saját tárgy 

romolhatatlan megismerésében megerősített és megragadó szilárd tudat (bcad-shes); 

vonatkozási tárgy nélküli kifordult tudat (log-shes); önmaga tárgya szempontjából 

(tárgyában) két-pontú kételkedő tudat (the-tshom); a közvetlen tapasztalás (mngon-

sum); valamint a következtető megismerés; ez a hét tudatfajta létezik.
563

 

A tibetiek annyiban tovább vitték a megismerő tudatfajták osztályozását, hogy a szokásos 

kategóriákat kibővítették és hét megismerő kategóriát állapítottak meg, melyek ugyan 

különállóaknak számíttatnak, azonban bizonyos szempontok szerint egymásba foglalódnak, 

egymásból következnek. A hét kategória, a hiteles és nem-hiteles megismerés két csoportjába 

beosztható. Ismételen soroljuk fel: (1) mngon-sum - közvetlen felfogás (tapasztalás) (2) rjes-

dpag - következtetés, következtető megértés  (3) bcad-shes - későbbi (rákövetkező) 

megismerés, vagy „döntő/eldöntő tudat” (4) yid-dpyod - feltételező tudás; tökéletes hit 

(hitbeli előfeltételezése alapuló tudás) (5) snang-la ma nges-pa - olyan tudat, mely számára a 

tárgy megjelenik, de nem bizonyított (azt nem biztosan megismerő) (6) the-chom - kételkedés 

(7) log-shes - hamis (kifordult) tudat. A csoportosításban szereplő (1) és (2) tudatfajta, 

megismerésfajta, vagy megismerésbeli irányultság hitelesen megismerő (tsahd-ma) típus, 

mígy a (3) – (7) megismeréstípus pedig nem-hiteles (tshad-min) típus.  

Még mielőtt fogalmi zavarba esnénk, a hiteles és nem hiteles megismeréstípusok 

felsorolása csak annyiban jelent többletet a buddhista tudattan, tudatok felsorolása 

szempontjából, hogy a megismerési folyamatok és tudatpillanatok egymásutáníságának 

hitességét vagy nem hitelességét jelentik ezek a kifejezések. A szokásos buddhista 

tudatosztályozás: a hat érzékszervi tudatosság: látás-, hallás-, szaglás-, ízlelés-, tapintás- és 

gondolkodástudatosság megmarad fő tudatnak (gtso-sems), mellyel kapcsoslatban lehet 

mondani, hogy ez a hét kategória közül valamelyik típust magára veszi. Tehát nem 

számbelileg jelent ez a hét kategória a szokásos 6, 7 vagy 8 tudatkategórián felüli hozzáadást 

                                                 
562 Az előfeltételező megismerő tudat (yid-dpyod-kyi blo) a hét tudatfajta egyike, mely tudása még nem biztos 

(még nem hiteles megismerés). 
563

 P pp 133-134 
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a buddhista ismeretelmélet szerint, hanem azon tudatok megismerésbeli irányulását, szerepét, 

hozzáállását fejezi ki. Vagyis egy tárgyat szemlélő látás tudatosság tapasztalhatja azt a tárgyat 

közvetlenül, de hamisan is (log-shes), pl. úgy hogy az tapasztalási alapban (indriya, dbang-

po) valamiféle zavar van, vagy figyelmetlen is lehet a látástudat, azaz a tárgyát tapasztalja, de 

bizonyosság abban nem merül fel benne (snang-la ma nges-pa), mert nem vesz észre olyat, 

amit már korábban imert, egyszrű figyelmetlenség miatt. De alapulhat egy hallomásbeli hiten 

(yid-dpod) is a megismerési folyamat, vagy mint egy logikai következtetés végén (rjes-dpag) 

nyert belátással szerzett megismerés. 

A pramana hagyományra építkezik itt szerző, valamint egyértelműen a blo-rig (tudat 

és megismerés) résztudomány megközelítéseire. És a hiteles és nem-hiteles tudatot, 

megismerés típust elemzi: "a hiteles megismerőként funkcionáló tudat a tárgyában nem 

téved”.
564

 És a továbbiakban ezekről a hiteles (mtshan-ma) és nem-hiteles (mthsan-med) 

tapasztalati formákról esik szó. És az érzékszervi tapasztalásokról, és jógikus közvetlen 

tapasztalásról (rnal-’byor mngon-sum), és az elmebei (yid-kyi mngon-sum) közvetlen 

tapasztalásról. Mindezek azért felvetett tényezők, mert a hiteles megismerés kapui, 

tremészetesen a megfelelő tisztaságukban. A hiteles megismerés másik aspektusa a buddhista 

ismeretelméletnek megfelelően a következtetés útján nyert hiteles megismerés (anumana, 

dpag-rjes), mely bizonyosságát egy tökéletes érvből (rtags-pa) nyeri el, helyesebb lenne úgy 

fogalmazni, mint „egy helyes érv segítségével tökéletesen véghezvitt következtetés útján nyert 

intuitív belátás”. Ismételten megjegyzem, hogy ezek nem csak a hiteles megismerés két 

forrásia, hanem a megismerő tudatfajták, tudati beállítódások két fő csoportjai is.
565

  

Az ind védikus vallások, bölcseleti irányzatok más hiteles megismerési forrást is felvetnek 

ezen a kettőn túl, mint például a „szentszövegek”, a Védák hangjait, vagy mesterektől hallott 

tanítások is adhatnak hiteles megismerést, vagy a logikai okfejtések más formái, mint melyet 

a buddhista ismeretelmélet meghatároz. És van olyan bölcseleti iskola, mint az indiai 

materialista Carvaka (Lokayata), mely szerint pusztán az érzékszervi észlelés képes hiteles 
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 P p. 135 
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 Fehér Judit így ír a megismerés két forrásáról:  
„A megismerés e két forrása a fenoménvilágot tekintve az észlelés (pratjaksa) és a következtetés (anumána). 

Az észlelés a valóság a „saját jegyű” elemeire (szvalaksana), a következtetés pedig a fogalomvilág 

„általános jegyű elemeire” (számánjalaksana) irányul. Az (empirikus) észlelés mindig kép- és 

fogalomalkotással járó folyamat, mégis közvetlennek nevezhető, mivel tiszta, közvetlen érzékeléssel kezdődik. 

Az észlelésbeli tiszta érzékelés pillanat tehát a megismerésnek egy transzcendentális eleme; ez az első 

pillanat, amikor az észlelésnek még nincs meg a szóval megjelölt tárgy tartalma, az érzékelt tárgy még 

meghatározhatatlan, kvalifikációktól mentes.  A tiszta érzékelést minden esetben kép- majd fogalomalkotás 

követi, azaz az emberi agy az érzékelt tárgyról képet formál, s a képet, amelyet a fogalom rögzít, azonosítja 

az érzéklettel. Ez az azonosítás pl. az „ez egy tehén”, „ez füst” típusú perceptív ítéletekben fejezhető ki, ahol 

az „ez” elem a nyelvtanilag kifejezhetetlen, tisztán érzékelt jelenségre utal, a „tehén”, a „füst” tagok pedig 

szóval megjelölt fogalmaknak felelnek meg. A buddhisták szerint a perceptív ítélet a gondolkodás alapvető 

formája, s mindenféle ítéletet perceptív ill. tkp. ítéletre lehet visszavezetni.” Fehér Judit: Az indiai buddhista 

logika rövid áttekintése In: Magyar Filozófiai Szemle, XXXIV/5-6. Budapest, 1990. pp 463-471. az idézet 

rész pp 464-465. 
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megismerést adni. 

A blo-rig szövegeknek, melyket minden valószínűség szerint felhasználhatott 

szerzőnk, tehát az az elsődleges célja, hogy a tudat-, vagy megismeréstípusokat számba 

vegye, osztályozza, és a hiteles megismerés szempontjából értékelje.
566

  

 A fogalmiság, fogalmi gondolkozás általánosítása (spyi-don), noha a világban való 

tájékozódásunkat nagyban segíti, a tiszta, hiteles tapasztalást, vagyis annak szemléletét, 

ahogyan a tárgyak magukban vannak, hiányolja, mivel az nem közvetlenül ragadja meg a 

tárgyakat, hanem fogalmi közvetítő képeken (fogalmi általánosításokon, spyi-don) keresztül, 

mint ahogyan egy tapasztalt „asztal” esetén nem magát az egyedi, létezésében kivételes asztalt 

látja a szemlélő, hanem fogalmilag az „asztalság”-ot általánosítva tapasztal. A tibeti 

ismeretelmélet tudósai szerint viszont ez nem azt jelenti, hogy egy tapasztalási folyamatban 

„egy csapásra” ott van a fogalmiság, hanem azt, hogy az csak később lép be, mikor a tárgy 

tapasztalásának első és tiszta (hiteles, pramana, chad-ma), szinte észrevehetetlenül rövid 

tudatpillanata (skad-cig-ma) elmúlik. Ugyanis a tapasztalás folyamatát a hétköznapi szinten is 

úgy értelmezik, mint egy tiszta tudatpillanattól a tapasztalati megfogalmazásig tartó 

folyamatot, mely során a tudat tiszta-fény természete, annak ellenére, hogy a megismerőben a 

megismert tárgy tisztán jelenik meg először, mégis elhomályosul és átmegy egy 

leképeződésen.
567

 Más szavakkal, ha a tudat nem elhomályosult, akkor tisztán, hitelesen képes 

tapasztalni. De még ha elhomályosult is, akkor is vannak benne mérhetetlenül rövid, fény-teli 

tapasztalási pillanatok, tudatpillanatok, mikor egy megismerési tárgyra rátekint, az első 

rátekintő tiszta tudatpillanatot, mely egy nem-tudatos hitelesen megismerő tudatpillanat, és 

mely időbeli hosszúsága nagyon kicsiny – sorra követik újabb tapasztalási tudatpillanatok, 

mikor a tárgyak már alaposan szemügyre veszi a tudat, és belép a fogalmi általánosítás, 

                                                 
566

  Minden bizonnyal felhasználta Rol-pa’i rdo-rje mesterének, 'Jam-dbyangs bzhad-pa’i rdo-rje (1648-

1721/1722) szerzetes-tudósnak a  Blo-rig-gi rnam-gzhag nyung-gsal-bshad gser-gyi phren-mdzes [A tudat és 

megismerés tömör és világos magyarázata, a Gyönyörű aranyfüzér című értekezés] című munkáját, mely 

közismert a Dge-lugs-pa kolostorokban.  

567 Fehér pp 465-467.: „A buddhisták szerint a fogalmi, ill. elvont gondolkodás, amely csupán a szóban 

kifejezhető gondolatot képes megragadni, nem tudja visszaadni a tiszta érzékelés nyelvileg kifejezhetetlen 

tartalmát. Ebből következik, hogy a perceptív ítéletben a predikátum mindig egy fogalom, egy szóval 

kifejezhető elem (pl. „tehén”, „füst”), a szubjektum pedig a kifejezhetetlen, tisztán érzékelt tárgy, s általában 

az „ez”, „itt” szavak utalnak rá. (Az „ez”, „itt” a közvetlen jelenvalóságot hangsúlyozzák.) Az igazi, 

elsődleges alany a közvetlen, abszolút valóság, s „a hegyen tűz van”, „a fazék mulandó” stb. típusú ítéletek 

alanya csupán másodlagos. Minden alany „őseredetileg” állítmány, sokféle predikátuma az egyetlen, végső 

alanynak.” (…) a buddhista ítéletek eredője a perceptív, tkp. ítélet, amely csak egy fogalomból és a szóval 

megjelölhetetlen tisztán érzékeltből áll (pl. „Ez füst). A tisztán érzékeltre utaló „ez” szó akár el is hagyható, 

ami pl. a gyermeknyelvben megfigyelhető. 

  A buddhista ítéletek másik csoportját a közvetett, következtetéses ítéletek, azaz a következtetések 

alkotják, amelyeknek két fajtáját különböztetik meg: tkp. következtetések (szvártha-anumána, sajátmegunk 

számára való következtetés) és szillogizmusok (parátha-anumána, mások számára való kövekeztetés). 

Minden következtetés közvetett megismerés, mivel egy dolog érzékelhető tulajdonságából egy rejtett, nem 

érzékelt tulajdonságra következtetünk. Ezt az érzékelhető tulajdonságot a buddhisták alapnak, érvnek vagy 

jegynek (hétu, linga) nevezik, (…) Míg a következtetés mindig az általánosra irányul, addig az észlelésnek a 

tárgya mindig egyedi.”  
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fogalmi gondolkozás attitűdje, és végül a tudat a már korábban berögzült fogalmakkal való 

összehasonlítás és beazonosítás alapján megfogalmazza a tárgyat. Viszont ez a 

megfogalmazás már mást is tartalmaz, mint magának a tárgynak a tiszta tapasztalását. Azaz a 

kezdeti megismerő tudatpillanattal szemben már egy nem-hiteles (tshad-min) megismerési 

aktus jön létre. A buddhista ismeretelmélet egyik, nem leplezett célja, hogy ezt a kezdeti, 

nagyon rövid és hiteles megismerési tudatpillanatot, mely a hétköznapi tapasztalási 

folyamatok legelső mozzanata, mintegy időbelileg meghosszabbítsa, gyakorlatilag egy 

végtelen irányában, és egy állandóan fenntartott tiszta tapasztalást érjen el
568

.  

Dge-bshes ’Jam-dpal bsam-’phel tibeti szerző Blo-rig-gi rnam-bzhag nyer-mkho kun-

’dus blo-gsar mig-byed [A tudat és megismerés bemutatása nehéz pontjait összegző, „Az új 

értelem szemét felnyitó” értekezés] című itt felhasznált értekezése így adja elénk a tudat 

meghatározását. 

Mármost a tudatot és megismerést bemutató magyarázatnak három része van: a 

meghatározás, a felosztás, az egyes osztályok értelmének magyarázata. Az első, a 

megismerő: ez a tudatosság meghatározása: tiszta (világos) és megismerő. A tudatosság 

meghatározása. A tudat, a megismerő és a tudatosság egy jelentésű. (fol. 1a-2a) 

Valamint a hiteles megismerés két típusa közül az elsőről, a közvetlen tapasztalásról 

(pratyakra, mngon-sum) vagy felfogásról ezt írja: 

(…) a közvetlen felfogás magyarázatában kettő van: a meghatározás és a felosztás. A 

közvetlen felfogás meghatározása: a fogalmiságtól mentes és nem-téves megismerő. A 

közvetlen felfogó hiteles megismerés meghatározása: a fogalmiságtól mentes nem-téves 

új és kétségbevonhatatlan megismerő. Annak, ha osztályozzuk, akkor négy (fajtája van): 

érzékszervi ~, elmebeli~, önmegismerő~, jógikus ~. Az érzékszervi közvetlen felfogás 

meghatározása: a saját egyedi (nem általános) alanyi feltételére, a formát birtokló 

érzékszervi erőből születő fogalmiságtól menetes és nem-téves megismerő. Ha 

osztályozzuk, akkor együtt öt fajtája van: a formát megragadó~, hangot megragadó ~, 

illatot megragadó~, ízt megragadó~, tapintási tárgyat megragadó~. Saját egyedi (nem 

általános) alanyi feltételére, a szem érzékszervi erőre és a tárgyi feltételére, a formára 

támaszkodásból létrejövő fogalmiságtól mentes és nem-téves megismerő: a formát 

megragadó érzékszervi közvetlen felfogás meghatározása. Ezt az érvelést alkalmazzuk a 

többi (érzékszervi közvetlen felfogás esetén). Saját egyedi (nem általános) alanyi 

feltételéből, az elme érzékszervi erőből felmerülő fogalmiságtól mentes és nem-téves 

                                                 
568  A Buddhára használatos kifejezés a „Hitelesen megismerő” (tshad-ma-pa), mely fogalom éppen azt fejezi 

ki, hogy az ő tudatfolyamataiban a hitelesen megismerő tudatmozzanatok nem esetlegesen vagy rövidke 

pillanatokra merülnek fel, hanem képes arra, hogy bármikor felkeltse ezeket a pillanatokat, és bármennyire 

kinyújtsa őket időben, vagyis addig képes tapasztani a dolgokat hitelesen és tisztán, ameddig kedve van. 



161 

 

megismerő: az elmebeli közvetlen felfogás meghatározása.” (fol. 2a-3a) 

Tehát a közvetlen felfogás (mngon-sum), vagy észlelés nem-fogalmi, és a tárgya tekintetében 

hibátlanul észlel, azaz nincsenek téves tapasztalatai, a tárgyat a maga „meztelen valójában” 

ismeri meg, azaz bármiféle emocionális (tudati szennyeződés, klesa, nyon-mongs), 

tudatlansági (avidya, ma rig-pa) színezet nélkül. A tárgyat nem fogalmi-általánosításon 

(artha-samanya, don-spyi) keresztül, észleli, és nem az általános jellemzői (samanya lakrana, 

spyi-mtshan) alapján ragadja meg, mint a fogalmi általánosításokat használó fogalmi 

gondolkodás, mely nem képes a szemléleti tárgyát közvetlenül tapasztalni, hanem minden 

„nem odavaló” címkét, általánosítást mellőz a tárggyal kapcsolatban, és annak egyedi 

sajátosságát (svalakrara, rang-mtshan) tapasztalja. Nos, tehát ez a közvetlen 

felfogás/tapasztalás még a leghétköznapibb szinten is alkotóeleme a megismerési 

folyamatainknak, időbeliségük annyira rövid, hogy a hétköznapi észlelő észre sem veszi őket. 

Az egész buddhista tudatelmélet megfogalmazásának, lejegyzésének gyökere a mesterek sok 

száz éves meditatív tapasztalata, mérlegelése, mellyel képesek voltak azonosítani a mégoly 

rövid tudatpillanatokat, mint a közvetlen felfogás (észlelés, pratyakra, mngon-sum) 

közönséges emberi tudatfolyamatokban jelenlévő egyetlen, első tiszta tudatpillanata. Az 

egészben az a bökkenő, hogy a közönséges megismerési tudatfolyamatokban ez a közvetlen 

észlelési első tudatpillanata, mely teljesen híven tapasztalja a tárgyat, nem-tudatos, azaz 

gyakorlatilag a tapasztaló tudat „nem veszi észre”, éppen az egész pillanat rövidsége folytán, 

hogy közvetlenül és hitelesen tapasztalja a tárgyat. És még ebben a pillanatban nincsen a 

tapasztaló érzékszervi tudatpillanatra, mint pl. egy tárgyat meglátó látás-tudatra reflektáló ön-

tudatosság (rang-rig). A meditatív gyakorlásnak éppen az a célja, hogy a tudatfolyamatok 

megismerése és elemzése révén felismerje ezeket a tiszta és hiteles tudatpillanatokat és 

koncentráció, intuíció révén ezek időbeliségét kitolja egy lehetőleg fenntartott irányban. A 

megismerő tudatpillanatok milyensége értelmezéséhéz egy egyszerűsített ábrát adok: 
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közvetlen érzékelés  közvetlen érzékelés  további tudatpillanatok, melyek már  

(mngon-sum)   (mngon-sum)   nem közvetlen érzékelések 

első tudatpillanata  második tudatpillanata 

(skad-cig-ma dang-po)  (skad-cig-ma gnyis-pa) 

    rákövetkező megismerés  

hitelesen megismerő    (bchad-shes), és már 

(tshad-ma) tudatpillanat   nem hitelesen megismerő pillanat 

    (tshad-min) 

 

  (…) 

 

közvetlen (végső) valóság     közvetett  valóság 

tiszta megismerési tudatpillanat    fogalmiságtól áthatott tudatpillanat 

a tapasztalati tárgy egyedi léte     a tapasztalati tárgy általánosított 

(svalakrana, rang-mtshan)    léte (samanya lakrana, spyi-mtshan) 

       fogalmi kategóriák, 

     általánosítások alapján  

     megfogalmazott tárgyi tapasztalat 

         

Rol-pa’i rod-rje ezek után a következtetés két formáját elemzi, a sajtá hasznunkra megtett 

következtetést (rang-don rjes-dpag) és a más számára megtett következtetést (gzhan-don rjes-

dpag): 

A következtetés
569

 meghatározása: kétféle következtető meghatározású érvelés 

(anumana, rjes-dpag) van; a magunk számára (rang-don) való következtetés, és a más 

(megértése) (gzhan-don) számára való következtetés. A magunk számára való 

következtetés meghatározása: az okfejtés harmadik módjának érve szemtonjából az 

addig rejtett tárgyat újként észlelő megismerés.
570

 

A kettő között nincsen buddhista értelemben vett hierarchia, hogy részvételileg vezettetve a 

mások haszna feontosabb lenne, hanem itt arról van szó, hogy önmagunk tapasztalatai 

vezetnek később arra, hogy mások számára logikai úton egy tény valóságát, 

igazságtartmalmát megismertessük. Az következtetésnek (anumana, rjes-dpag) felosztása is 

létezik: (1) hiten alapuló következtetés (yid-ches rjes-dpag), a (2) hallomáson alapuló 

következtetés (grags-pa’i rjes-dpag) és végül (3) egy tény erején kersztül (dngos-stobs rjes-

                                                 
569

 Illetve következtetés útján nyert hiteles megismerés. Egy (eleddig) homályos jelenség közvetlen fogalmi 

megértése.  
570

 P p. 137 



163 

 

dpag) véghezvitt következtetés. Dge-bshes ’Jam-dpal bsam-’phel így ír erről idézet művében: 

 (fol. 4b2) Saját alapjára, egy tökéletes jelre (rtags yang-dag) támaszkodva a saját 

rejtett (megbúvó) megismerési tárgya szempontjából új és kétségbevonhatatlan 

megismerő: a következtetés útján nyert hiteles megismerés meghatározása. Úgy tanítják, 

hogy következtető megértés nem mindig szükségszerűen hiteles megismerés.  

Ha azt osztályozzuk, akkor három van: hiten keresztüli következtetés, hallomás alapján 

való következtetés és a tény erején keresztüli következtetés.  

A saját alapjára, a hit tökéletes jelére támaszkodva, saját szerfelett rejtett megismerési 

tárgya szempontjából kétségbevonhatatlan meghatározott (fogalmi) megismerő: az első 

meghatározása. Erre egy példa: „adakozásból gazdagság, erényből boldogság 

származik” — az efféle szentszövegbeli idézet a saját tanított jelentése (értelme) 

szempontjából kétségbevonhatatlanként megértett következtető megértés. A saját 

alapjára, a hallomás (fol. 5a) tökéletes jelére támaszkodva, saját megismerési tárgya, 

azaz a szóbeli kifejezésre (alkalmasság) szempontjából kétségbevonhatatlan 

meghatározott (fogalmi) megismerő: a második meghatározása. Példa: ez olyan, mint a 

„nyulasra” a „Hold” szót mondást megfelelően megértő következtető megismerés.  

A saját alapjára, a tény erején keresztüli tökéletes jegyre támaszkodva, saját, kissé 

rejtett megismerési tárgya szempontjából kétségbevonhatatlan meghatározott (fogalmi) 

tudat: a harmadik meghatározása. Példa: ez olyan, mint „a hang állandótlan”-t 

megértő következtetés.”
571

 

Ez az osztályozás nem különbözeti meg a saját magunk vagy mások érdekében tett 

következtetést, valószínűleg nem az irányulás a lényeg a második szövegben, hanem a 

következtetések lényegének a magyarázata. A tibeti ismertelméletben Sa-skya Pandita (1182-

1251) Tshad-ma rigs-gter [A hiteles megismerés kincstára] című értekezése tekinthető az első 

önálló rendszerező munkának a tibeti parmana irodalom körében. Itt már kiforrot formában 

szerepel a megismerési típusok osztályozása, és a következtetések e két módját magyarázó 

fejezetek (rang-don rjes-dpag ston-pa’i rab-tu byed-pa – a saját magunk hasznára tett 

következtetés tanításának kommentárja és a gzhan-don rjes-dpah brtag-pa’i rab-tu byed-pa – 

a mások hasznára tett következtetés tanítását vizsgáló kommentár) igen kidolgozottak.
572

 

                                                 
571

 Rinbocay Mind in Tibetan Buddism 1986 pp 178-179, a tibeti szövegrész fóliószámozása: fol. 4b2-5a2 
572

  A fejezetcímek részletes említése: Sa-pan Kun-dga’ rgyal-mtshan: Tshad-ma rigs-gter. Pe-cin: Mi-rigs dpe-

skrun-khang, 1989 p. 1. Horváth Zoltán részletes tartalmi mutatóját adja, a tibeti logikára vonatkozó történeti 

bevezetése után ennek az értekezésnek:  Horváth Zoltán: Structure and Content of the Chad-ma rig-pa’i gter, 

an Epistemological Teratise of Saslya Pandita. In: Ligeti, Louis (ed.): Tibetan anf Buddhist Studies. 

Commemorating the 200th Anniversary of the Birth of Alexander Csoma de Kőrös. Budapest: Akadémiai 

Kiadó, 1984. pp 267-302. Hivatkozik arra, hogy ezt a művet, mind az alapverseket, mind a próza formájú 

önkommentárját eredetileg szanszkrit nyelven írhatta Sa-skya Pandita, és az eredeti címe: Pramana-yukta-

nidha. Erről lásd: p. 269. 
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A későbbiekben a hiteles megismerés gyümölcsének (tshad-’bras)
573

 két fajtáját említi meg 

Rol-pa’i rdo-rje: a nem-közveetlen, vagy helyesebb lenne a megszakított gyümölcsöt, 

eredményt (chod-pa’i ’bras-bu) és a közvetlen gyümölcs, vagy eredmény (ma chod-pa’i 

’bras-bu). Az első esetében egy „nem-állandósult”, azaz átmeneti eredményről van szó, míg a 

második esetben nem-megszakított, végleges eredményről. Ugyanis a pramana célja nem 

egyszerűen egy egyszerű közvetlen megismerési tapasztalat megszerzése, hanem a noétikus 

transzcendeltális tapasztalat megvalósítása és állandósítása, erről ír szerzőnk nem rejtve véka 

alá a legmagasabb rendű célokat:  

Két kívánatos dolog (cél) van: a "magasrendű állapot"
574

, valamint a "véglegesen 

jó".
575

 

A „magasrendű állapot” (abhyudaya, mngon-mtho) definíció szerint az összes létező (a hat 

osztatú létforgatag) magasrendű boldogságát jelenti. És amit így fogalmaz meg szerző, hogy 

„véglegesen jó” (nges-legs), az létforgatagból való megszabadulás véglegesen jó, magasrendű 

állapota, a mindentudással egyenrangú „létmód”, a felszabadulás és a mindentudás szintje 

(thar-pa dang thams-cad mkhyen-pa’i go-’phang)
576

. Tehát nem csupán egy bölcseleti 

mozzanatról van szó, hanem a megszabadulás ismeretelméleti megfogalmazásáról.
577

  

 

7.2.3. A tudatosságok számszerű tételezése 

A megismerő tudat (shes-byed blo) alfejezeten belűl a második kisebb fejezet „a tudatosságok 

számszerű tételezésének a módja”
578

 A Yogacarát vagy Citta-matrát úgy tekintik legtöbben, 

mely a tudatosságokat nyolcas csoportba osztja, és ezt tekintik az egyik legjellemzőbb 

tanításuknak. Rol-pa’i rdo-rje szövegrésze még ebben a tekintetben is cáfolja az ebbeli 

véleményeket, ugyanis eredeti indiai és tibeti szövegforrásokból idéz. 

(…) a tudatosságok számszerű mennyiségének állításmódja szempontjából a Valódi-

aspektus tételezőit úgy mutatják be, mint akik számszerűleg hatféle tudatosságot 

tételeznek; s vannak, akik egyetlen tudatosságot tételeznek, kettő tudatosságot, hat 

tudatosságot, hét tudatosságot, illetve kilenc tudatosságot állítanak.
579

 

 Az első eset szerzőnk szerint az, hogy egyetlen tudatosság létezik, és az is kétféle lehet: csak 

az alap-tudatosság (alaya-vijvana, kun-gzhi’i rnam-shes) létezik, vagy pusztán az elme-

                                                 
573

 thad-ma’i ’bras-bu 
574

 mngon-mtho, P p. 137 
575

 nges-legs, P p. 137 
576

 Tshig-mdzod chen-mo digitális kiadásában: nges legs gtan du bde ba ste, thar pa dang, thams cad mkhyen 

pa’i go ’phang, 
577

 A korábbiakban már szóltam a pramana fogalom szoteriológiai aspketusairól.. 
578

 gnyis-pa rnam-shes grangs mang-nyung ’dod-tshul 
579

 P p. 140 
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tudatosság (mano-vijvana, yid-kyi rnam-shes) létezik. Viszont van egy harmadik 

megfogalmazás is, mely általánosabbnak tűnik: pusztán a megvilágosodott tudat (byang-sems, 

bodhicitta) létezik. És vannak olyan nézetek, melyek a hét tudatosságot állítják: a hat 

érzékszervi tudatosságot és emellett a megragadó tudatosságot (len-pa’i rnam-shes)
580

. Ez a 

rész átvezető lesz a különféle mentális tényezők (caitta, sems-byung) elemzéséhez: 

Annak megragadásai (a karma-magokat illetően), állapotai és tudati 

elképzelései nem tudatosak,
581

 és mindig kísérik a tudati érintkezés, a 

figyelem, a tudás, képzetalkotás, és az akarat. Az érzés, ami rá vonatkozik, 

szennyezetlen és semleges.
582

 

Emellett az összes erényes és nem erényes (és semleges) tett-magot 

megtartja, és olyan, mint egy szakadatlanul ömlő folyam. Egészen az 

alacsonyabb rendű hordozó elmélyülésének fenntartása állapotáig 

működő.
583

 

A Yogacara egyik fő alaptanításáról, a tárház-tudatosságról (alaya-vijvana, kun-gzhi’i rnam-

shes) szóló rész annak működéséről és a magok (bija, sa-bon) magábanfoglalásáról (len-pa) 

szól, és arról, hogy mindenez folyamatok „nem-tudatosan” mennek végbe a tapasztaló ember 

számára. A tárgyi és tapasztalató tudatosságok világa egy közös gyökérből, a tárház-

tudatosságból bontakozik ki, a benne található magokból: 

Vagy más felosztás szerint ez a kettő van: az általános környezet világait megalapozó 

magok, és a nem általános (azaz egyedi) lények világát megalapozó magok. Erre a 

kettőre használják a "kölcsönösen (viszonylagosan) érzéknélküli magja" és "az érzékkel 

rendelkezők magja" kifejezést.
584

 

Rol-pa’i rdo-rje ezek után a kibontakozó magokat elemzi részletesen, de sokszor nem is 

egyértelmű, hogy a mag, karmikus mag (bija, sa-bon), mennyiben azonos, vagy különböző a 

tárház-tudatosságban jelenlévő hajlamokkal (vasana, bag-chags), erre a szerző egyértelmű 

utalást ad, azonosítva ezeket egymással: 

Bár e rendszerben az alap-tudatosság (alaya-vijvana, kun-gzhi’i rnam-shes) 

szubsztanciálisan létező (rdzas-yod), annak felszíni hajlamai azonban tulajonított 

                                                 
580

 adana-vijvana, len-pa’i rnam-shes ez a fogalom a tártház-tudatosság egy másik elnevezése, kifejezve azt, 

hogy megragadja a karmikus magokat (bija, sa-bon) és újboli kibontakozásukig tárolja, ezzel a fogalommal a 

korábbiaban, a Samdinirocana-sutrá-ra hivatkozás alkalmával már többször találkoztunk. 
581 Itt az alaya-vijvanáról van szó. A "nem-tudatosak" azt jelenti., hogy az alaya-vijvanaban ezek a folyamatok a 

tapasztaló személy szempontjából nem tudatosan, mintegy tudatalatti módon mennek végbe. 
582

 P p. 141 az alaya-vijvana  
583

 P p. 141 
584

 P p. 142 
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létezők (btag-yod), és a "mag", "képesség" és "hajlam" elnevezések azonos értelműek.
585

 

A 2.2.2. pontban a szennyezett-elméről-ről (klirtamanas, nyon-yid) értekezik szerzőnk, ez az 

egyik legfontosabb alaptényező a tudatfajták körében a Yogacara tanításban, ez a felelős azért, 

hogy a tárház-tudatosságból felmerülő tárgyi-tudati tapasztalok egy Én, Önvaló, énségi 

színezettel látódjanak el, ahogy Rol-pa’i rdro-rje mondja:  

Aspektusai: az "én és enyém"-et gondoló önhitt tudatok. A lényege tisztátalan és 

semleges. Kísérői az öt mindig jelenlevő tudattényező, (545) valamint a vágy, 

tudatlanság, önhittség és önvaló-nézet.
586

 

És ez megkülönböztetendő az elme-tudatosságtól (mano-vijvana, yid-kyi rnam-shes), mely a 

hatodik érzékszervi tudatosság a buddhizmus rendszerében, míg az előbbit sok esetben 

pusztán manas-ként (yid) is meghatározhatják a szövegek, mint a tárház-tudatosság és a többi 

tapasztaló hat tudatosság közötti közvetítő princípiumot.
587

  

A következőekben a Csak-tudat szerzőnk szerinti osztályozási szempontjait viszgálom, 

támaszkodva a szöveg ezutáni részeire, mivel ez megérdemel egy egész fejezetet. Itt szó lesz a 

kölönféle alirányzatok elemzéséről, felosztásáról. Ezt átugrova a Csak-tudat alapokról szóló 

alfejezete a két kocsi, a Kis kocsi (Hinayana) és a Nagy kocsi (Mahayana) családjainak (gotra, 

rigs-can) is értelmezést nyer. A lam-rim hagyományt követve az Buddha (Felébredett) 

családjában tartozókat három csoportba osztályozása nem idegen a Dge-lugs-pa szerzőktől: 

A Felébredett családjához tartozó személyiségeknek három fajtáját állítják: a gyenge 

értelmi képességű, a közepes képességű, és a jó felfogó képességű.
588

 

Semmiféle kritikát nem alkalmazva egyszerű definíciókat alkalmazva a Yogacara öt buddha-

családja (rigs-can lnga)
589

 megfogalmazásában, a legjellemzőbb sajátosságait konsziderálja a 

Hallgatók (sravaka, nyan-thos), az Ön-buddhák (pratyeka-buddha, rang-sangs-rgyas) 

családjának ismérveit, meditatív szemléleti útjukat, ösvényük lényegét. Az ösvények második 

része (3.2. pontban) a Nagy hordozó (Mahayana, Theg-chen) bemutatása, melynek két része 

van: a család és az ösvény bemutatása. A Család (gotra, rigs) itt egy egyértelmű képességet 

fejez ki a Nagy hordozó tekintetében:  
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 P p. 142 
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 P p. 142 
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 Ebben az esetben nem emelik ki negatív, szennyzett aspketusát. Egyes esetekben a Yogacara szövegek 

említhetik a klirta-manovijvanát is, ekkor a gondolkodás-tudatosság szennyeződéseire esik a hangsúly, míg a 

manas egy szempontból semleges közvetítő tudatként merül fel. 
588

 P p. 148 
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 Ebben a kontextusban az „öt buddha család” nem azonos a Dhyani-Buddhák ötös rendszerével, hanem a 

buddhista ösvények felé való öt irányultságot mutatja. Néha pusztán négy buddha családról: a Hallgatók, 

Ön-Buddhák, Nagy hordozó és a bizonytalankodók (ma nges-pa’i rigs-can) családjáról van szó, kifelejtve a 

„családtól elszakadtak” vagy „család nélküliek” csoportját, akik ugyan nem követnek egy buddhista utat 

sem, de potenciálisan bennük is meg van a felébredés képessége (tathagatagarbha, de-bzhin-gshegs-pa’i 

snying-po).  
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Az első, azaz a saját természete szerinti család, a mindenek alapjaként szolgáló 

tudatosság tökéletesen teljes megvilágosodása kifejlesztésének egy képessége.
590

 

Az a szövegrész egyértelműen fejezi ki, hogy egy olyan képességről, lehetőségről van szó, 

melynek révén a tárház-tudatosságot megtisztítva-átlakítva elérhető a felébredés. Ebben az 

esetben egy potencialitást fejez ki.  

A következőekben egy szinte különálló fejezetet szánok szerzőnk Csak-tudat irányzat 

aliskolákra vonatkozó osztályozási elméleteinek. Jellemzője, hogy szintén eredeti forrásokat 

idéz, és szokatlan módon nincsen kritika nála, hanem inkább az egyes véleményeket ütközeti,  

vagy egyszerűen sorolja fel a szentszövegbeli forrásokból véve. 

 

7.2.4. Osztályozási szempontok a ’Csak-tudat’ alirányzatai tekintetében 

A tibeti grub-mtha’ művek alapján legtöbb esetben kétféle, de Rol-pa’i rdo-rje műve 

figyelembevételével háromféle módon lehet felosztani a Csak-tudat iskolát alirányzatokra. 

Egyfelől olyan szempontból, hogy milyen szövegeket tesznek meg alapvetőnek. Valamint 

abból a szempontból, hogy bizonyos ismeretelméleti tételeket milyen módon állítanak. Rol-

pa’i rdo-rje ismertet egy harmadik osztályozási alapot is, a tudatkategóriák számszerű 

állítását.
591

  

Osztályozási alapok: 

1. szövegkövetés 

2. a tudatkategóriák száma 

3. a megismerés módja: a tudat hogyan képezi le, ill. hogyan tapasztalja a tárgyat 

1. A szövegkövetés szempontjából való felosztás 

Itt két aliskolát említ meg Rol-pa’i rdo-rje Az első a Szöveges hagyományt követők (Lung-gi  

rjes-'brang), akik 'Asanga öt értekezése a szintekről', azaz a Yogacarabhumi öt fejezetének 

állításait fogadják el. Valamint a második az Érvelést követők (Rigs-pa’i rjes-'brag), akik 

Dignaga kompendiumát a hiteles megismerésről (Pramānasamuccaya) és Dharmakirti hét 

értekezését Dignaga művéről (Tshad-ma'i bstan-bcos sde-bdun)
592

 fogadják el. Ez az 

osztályozásmód a legtöbb grub-mtha’ műben közösnek tekinthető, noha a két aliskola között 

leginkább a tanaikhoz felhasznált irodalom szempontjából van különbség, azonban Rol-pa’i 

rdo-rje részletekbe menően tesz némi megjegyzést, hogy bizonyos tantételeket, minthogy az 

                                                 
590

 P p. 150 kun-gzhi’i steng-gi yang-dag-par rdzogs-pa’i byang-chub bskyed-pa’i nus-pa gcig yin-la/ 
591

 Elsősorban a második helyre tettem ezt a szempontot, mivel a harmadik szempont a legbonyolultabb, és a 

legalaposabb magyarázatra szoruló. 
592

 Ezek a munkák: 1. Pramanavarttika (Tsad-ma rnam-’grel) 2. Pramanaviniscaya (Tshad-ma rnam-par nges-pa) 

3. Nyaya-bindhu (Rig-pa’i higs-pa) 4. Hetu-bindhu (Gtan-tshigs thigs-pa) 5. Sambandha-parakira (’Brel-ba 

brtag-pa) 6. Samtanantara-siddhi (Rgyud-gzhan grub-pa) 7. Vada-nyaya (Rtsod-pa’i rigs-pa). Ezek 

felsorolásáról Sopa, Geshe Lhundup: Tibetan religious culture. Library of Tibetan works & Archives, 

Dharamasala, 1983 pp. 35-36. 
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önmegismerő tudatot (rang-rig), vagy pontosabban az önmegismerő közvetlen tapasztalást 

(svasamvedana pratyakra, rang-rig mngon-sum)
593

 csupán az Érvelést követők tételezik, 

viszont ez kérdéses a Szöveges hagyományt követők esetében. Így fogalmazza ezt meg: 

Az Érvelést követő
594

 Csak-tudat irányzathoz tartozóak a közvetlen tapasztalás 

négy fajtáját állítják; ezek az érzékszervi közvetlen tapasztalás, az elmebeli 

közvetlen tapasztalás, az ön-megismerő közvetlen tapasztalás, és a jógik 

közvetlen tapasztalása.
595

 A Szöveges hagyományt alapján álló Csak-tudat 

irányzathoz tartozók, bár a másik hármat állítják, azonban nem világosan 

fejtik ki, hogy állítják-e vagy nem állítják az önmegismerő [közvetlen 

tapasztalást].  

'Jam-dbyangs-bzhad-pa'i rdo-rje
596

 mester azt tanítja, hogy "A 

Yogacarabhumit
597

 alapszövegnek elfogadó Csak-tudat követők nem állítják az 

önmegismerő közvetlen tapasztalást, mivel a Yogacarabhumiban nem 

magyarázzák."  

Nos, ebben az esetben nem hangzott el a mester-szerzetes
598

 szájából, hogy a 

szöveges hagyományt alapján álló Csak-tudat követők önmegismerőt nem 

állítása teljességében
599

 érvényes lenne, mivel ő maga [csak] az alap-

tudatosságot és az önmegismerőt, e mindkettőt tételező Csak-tudat követőket 

magyarázta.
600

 

 

Vagyis még itt sem egyértelmű, hogy a közvetlen tapasztalás e fajtája tényleg állíttatik-e vagy 

nem.
601

 Viszont ennek a kérdése a Csak-tudat nézetekre vetítve érdekes pontja a szövegnek, 

                                                 
593

 Az önmegismerő tudatról vagy tapasztalásról röviden: Agócs Tamás: Buddhista ismeretelmélet. A Tan Kapuja 

Buddhista Főiskola, Budapest, 2002 p 40. 
594

 Itt a szövegben a rig-pa szó szerepel a rigs-pa helyett, mint a továbbiakban is sokszor. Itt határozottan egy 

rövidítéssel állunk szemben. 
595

 A tibeti szövegben a négyféle közvetlen tapasztalás (pratyakra, mngon-sum) neve rövidítve szerepel: dbang 

yid rang rig rnal-byor mngon-sum. Erről a négyféle közvetlen tapasztalásról, valamint ezen közvetlen 

tapasztalásokon alapuló hiteles megismerésekről (pramana) lásd Lati Rinbocay: Mind in Tibetan Buddhism. 

Translated, ed, and introduced by Elizabeth Napper. Snow Lion Publications, New York 1986. pp. 49-74 Itt 

nagyon részletesen ír ezek meghatározásáról, és a különböző irányzatok nézeteiről. Továbbá Geshe Rabten: 

The mind and its functions. translated and ed. by Stephen Batchelor. Rabten Choeling, Le Mont-Pèlerin, 

1992 pp. 34-41, 
 

596
 Itt ‘Jam-dbyangs bzhad-pa’i rdo-rjé-re (1648-1721/1722) hivatkozik, illetve az ő nagyhatású filozófiai 

munkájára, a Grub-mtha’ chen-mo-ra. 
597 Sa-sde, Sa-sde lnga, a Yogacarabhumi, Rnal-’byor spyo-pa’i sa öt fejezete. Ezek felsorolása SopaTibetan 

religious culture p. 37. 
598

 Ez előző mestere hivatkozás. 
599

 Illetve: teljes egészében, teljesen kibontva (khyab-pa). 
600

 Lcang-skya Grub-mtha’ p 134. 
601

 A négy buddhista filozófiai irányzat közül a Vaibharika, Sautrantika és a Yogacara a legtöbb esetben tételezi a 

közvetlen tapasztalások (pratyakra, mngon-sum) között az önmegismerő tudatot, a Madhyamaka estén a 

kérdés kissé ambivalens, mivel ha nem kimondottan a Sautrantika alapján álló logikai munkákról, 

tanulmányokról van szó, akkor tagadják. Az önmegismerő tudatról, és a tibeti Madhyamakában betöltött 
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mivel a grub-mtha’ szövegekben ilyen részletességgel, ha csak nem a fentebbi idézett 

szerzőről, azaz ‘Jam-dbyangs bzhad-pa’i rdo-rjé-ről van szó, nem fordul elő a kérdés.   

 

2. A tudatkategórák száma szerinti osztályozás 

Másik szempontot ad meg Rol-pa’i rdo-rje, mikor tudatosságok számszerű 

állításmódja alapján osztályozza az aliskolákat. Itt a tapasztaló tudatosság fajtákról (vijvana, 

rnam-par shes-pa), vagy kategóriákról van szó. A Csak-tudat iskola egyik legjellemzőbb 

sajátossága lehet a nyolc tudatkategória tételezése
602

, viszont a szöveg még eme „általános 

jellemzőtől” is eltér, mivel úgy találja, hogy a Valódi-aspektus
603

 tételezőinek egyes csoportjai 

számszerűleg hatféle tudatosságot állítanak, más csoportjaik egyetlen tudatosságot állítnak, 

kettő tudatosságot, hét tudatosságot, és kilenc tudatosságot tételeznek. Természetesen a 

nyolcas tételezés is szerepel szerzőnknél. Ezzel a megállapítással egy kicsit kibővíti Rol-pa’i 

rdo-rje az általában vett nézetet, mely szerint a Csak-tudat iskola minden esetben nyolc 

tudatosságot állít.
604

 Az egyetlen tudatosság (gcig-pu) esetén sem olyan egyszerű a 

helyzetünk, mert azt mondja, hogy vannak, akik szerint „pusztán az alaptudatosság létezik” 

(alaya-vijñana, kun-gzhi’i rnam-shes) vagy a „szennyezett-elme” (klirta-manas, nyon-mongs-

pa’i rnam-shes). Vagyis az „egy” („egyetlen”, gcig-pu) nem minden esetben az alap- vagy 

tárház-tudatosságra vonatkozik, mint gondolhatnánk, hanem mint a következő idézetből 

látjuk, egyéb más tudatfunkciókat is megemlít szerzőnk. 

Akik a hat tudatosságot állítják: a Valódi-aspketus tételezői, a hatos csoportot a Szöveges 

hagyományt követő Citta-matrinok tételezik, ezt a Valódi és hamis aspketust tételezőket 

most fejtem ki: (...) a tudatosságok számszerű mennyiségének állításmódja szempontjából 

általában véve a Valódi létezést valló irányzatokat
605

 úgy mutatják be, mint akiknek hatféle 

állítása van a tudatok csoportosítására: az egyetlen tudatosság tételezése, kettő 

                                                                                                                                                         
szerepéről, illetve a Prasaogika-Madhyamaka szempontjából való tagadásáról: Williams, Paul: The reflexive 

nature of awareness. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2000. 
602

 (5 érzékszervi, 1 elme, 1 szennyezett-tudat, és az ún. tárház-tudatosság, alaya-vijñana), ezek részletesen: 1. 

alaya-vijvana, kun-ghzi'i rnam-par shes-pa - abszolút tudat, "tároló tudatosság", "alap-tudatosság", 2. klesa 

vijvana, nyon-yid rnam-par shes-pa tévedésbe esett  v. szennyezett  tudatosság, néha egyszerűen manas, yid 

néven is említik; a hat kibontakozó tudatosság (’jug-pa’i rnam-par shes-pa, pravptti-vijvana): 3. mano-

vijvana, yid-kyi rnam-par shes-pa: koordináló-gondolkodás tudatosság, 4. mig-gi rnam-par shes-pa: látás 

tudatosság. 5. rna-ba'i rnam-par shes-pa: hallás tudatosság, 6. sna'i rnam-par shes-pa: szaglás tudatosság, 

7. lce'i rnam-par shes-pa: ízlelés tudatosság, 8. lus-kyi rnam-par shes-pa: tapintás tudatosság 
603

 A Valódi aspektus tételezőiről a továbbiakban. 
604

 Ezen osztályozási mód megjelenik más grub-mtha’ szövegekben, mint pl. Dkon-mchog ‘jigs-med dbang-po-

nál. Lásd Kon-mchog 'jigs-med dbang-po Grub-pa’i mtha’i rnam-par bzhag-pa rin-chen-po’i ‘phreng-ba 

zhes-bya-ba bzhugs-so, Precious Garland of Tenets by Kon-Chok-jik-wang po, mdzad-pa-po bcun-pa Dkon-

mchog ‘jigs-med dbang-po, Uttar Kannada: Dre-Gomang Buddhist Cultural Association, 1980. p 44. Bár ez 

utóbbi szövegben nincsen részletes kifejtése az „egyetlen tudatnak” hogy az mi is. Viszont Rol-pa’i rdo-rje 

határozottan megállapítja, hogy az a megvilágosodás tudat (bodhicitta, byang-sems). 
605

 dngos-por smra-ba’i grub-mtha’ smra-ba, a Valódi létezést/dologi létezés valló irányzatok, ide a Vaibharika, 

Sautrantika és a Citta-matra tartozik a Dge-lugs-pa szerzők szerint, a Yogacara szerzők szerint viszont csak 

az első kettő. 
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tudatosság, hat tudatosság, hét tudatosság, nyolc tudatosság tételezése, valamint kilenc 

tudatosság tételezése. 

  Az első esetben [az egy tudatosságtételezése esetén] kétféle állításmód lehetséges: 

azon állítások, hogy "pusztán az alap-tudatosság
606

 létezik", vagy "pusztán az elme-

tudatosság
607

 létezik". És az alapirányzatot úgy magyarázzák, mint, amely az "Egyedül 

a megvilágosodott tudat
608

 létezik" - állítását használja fel.(...)  

A kasmíri Laksmi magyarázata szerint a két tudatosság állításának a 

meghatározása: „az, amely állítja a szennyezett-elmét
609

 és a belépő (tárgy felé forduló) 

tudatosságot”.
610

 Azt hogy a hét tudatosság állítása annyi, mint a "hatos érzékszervi 

tudatosságok, valamint a megragadó-tudatosság
611

 állítása", ezt bizonyítottan 

magyarázom el. A kilences csoport állítása Yang-dag bden-pa mester állításának 

megfelelő.  

 A hatos csoport
612

 és a megragadó tudatosság; az alap-tudatosság és a nem-

szennyezett tudatosság, eme kilenc tudatosság; valamint a hatos csoport állítása 

Yogacarabhumit követő Citta-matrinoké. A nyolc tudatosság csoport állítása a 

Yogacarabhumiból és más szövegekből hasonlóan származó szöveges hagyományt 

követő Citta-matrinok sajátja.
613

  

  

3. Ismeretelméleti szempont szerinti osztályozás 

A harmadik és legösszetettebb szempont az ismeretelméleti szempont szerinti 

osztályozás. Itt azt a kérdést veti fel Rol-pa’i rdo-rje a grub-mtha’ szövegekben közismert 

"pillangó szárnyán lévő tarka folt tudatban megjelenő aspketusa" példájának alkalmazásával, 

hogy a tudat (vijñana, rnam-shes), hogyan tapasztalja, vagy ismeri meg a tárgyát, a 

megismerés megfelel-e a valóságos tárgynak vagy nem? A Csak-tudat iskola szerint a tárgy és 

a tapasztaló tudat nem egymástól különböző entitások, mint pl. Vaibharika és Sautrantika 

szerint. Az egyes aliskolák között vita van abban, hogy a tudatot szennyezik-e ún. tudati 

szennyeződések (klesa, nyog-mongs), vagy szennyezi-e az ún. tudatlanság - avidya, ma rig-pa 

- a tapasztalási folyamatok közben, vagy nem. Másrészt az is vita tárgya, hogy a tudat egy 

tárgyat, tárgyi aspektust, a tárgy tudati vetületét, képét, részleteivel együtt egyszerre képes-e 

                                                 
606

 alaya-vijvana, kun-gzhi’i rnam-shes 
607

 mano-vijvana, yid-kyi rnam-shes 
608

 bodhicitta, byang-sems [gcig-pu] 
609

 klirta-manas, nyon-yid 
610

 ‘jug-shes, tárgy felé forduló, vagy kibontakozó tudat: a hat tudatfajta (öt érzékszervi észlelés és az elme-

tudatosság) összefoglaló neve 
611

 adana-vijvana, len-pa’i rnam-par shes-pa, az alap-tudatosság egy másik elnevezése, mely utal arra, hogy ez a 

tudat megragadja, vagy megőrzi a különböző karmikus emlékeket, "magokat" (bija, sa-bon) 
612

 Az öt érzékszervi tudatosság és az elme-tudatosság. 
613

 Lcang-skya Grub-mtha’ 140. 
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tapasztalni, vagy a részleteket külön tudatok tapasztalják-e. Vagyis, ha a "pillangó szárnyán 

lévő tarka foltban található kék, sárga és a többi szín" példájánál maradunk, akkor egyetlen 

tudat tapasztalja-e a színek összetett tarka folt aspektusát egészében, vagy minden egyes 

színhez egy-egy különálló tudat társul-e. Vajon egyszerre tapasztalja-e a sok tudat a sok szín 

aspektust vagy egymás után. Ráadásul a tudat önmagában nem is képes a tárgyat tapasztalni a 

Csak-tudat iskola szerint, hanem egy közvetítő képre van szüksége, az ún. aspektusra (akara, 

rnam-pa)
614

, mely a tárgy tudati vetülete, a tárgyról a tudatba bekerült kép.  

Ismeretelméleti szempontból két aliskolát állapít meg szerzőnk, követve ezzel elődeit is. 

Az egyik a Valódi aspektus (Igazi aspektus) tételezői (Rnam-bden-pa, Satyakaravadin), és a 

másik Hamis (Nem-valódi) aspektus tételezői (Rnam-brdzun-pa, Alikakaravadin). 

A két iskola közötti vita alapja a grub-mtha’ szövegek megfogalmazása szerint az, hogy 

”a pillangó szárnyán a tarka foltban lévő foltban a kék, sárga és a többi szín aspektusa" úgy 

jelenik-e meg a szem-tudatosságnak, ahogyan valójában létezik, vagy nem úgy jelenik meg.
615

 

A Valódi-aspketus tételezői szerint a külső tárgy, ez esetben a kék szín külsőként (phyi-don) 

való megjelenését a nem-tudás (avidya, ma-rig-pa) szennyezi be, míg a kék szín kékként 

megjelenését nem szennyezi be a nem-tudás. Vagyis a nem-tudás ebben az iskolában 

alapvetően a tudattól független külső tárgyként (phyi-don), vagyis pontosabban a tárgy és az 

alany kettős elválasztottságban való tapasztalásával azonos. Emiatt a Csak-tudat irányzat azt 

vallja, hogy a külső tárgyak nem tudattól függetlenül létező realitások, hanem 

tudatlényegűek.
616

 A Hamis-aspektus tételezői szerint viszont nem pusztán a tudattól 

                                                 
614

 Az aspektusról lásd Agócs Buddhista ismeretelmélet pp 37-38. 
615

 Illetve Dkon-mchog ‘jigs-med dbang-po így ír erről a különbségről: ”E kettő alirányzat között van bizonyos 

különbség. A [pillangó szárnyán lévő] kék színt felfogó szem-tudatosság számára a kék szín kékként való 

megjelenése a Valódi- és a Hamis-aspektust követő Citta-mātrinok közötti vita alapja, mivelhogy a Valódi-

aspektust valló Citta-mātra követők azt állítják, hogy a kéket felfogó szem-tudatosság számára a kék szín 

kékként való megjelenése [valójában] a megjelenésnek megfelelően létezik, míg a Hamis-aspektust valló 

Citta-mātra irányzat követői azt állítják, hogy a kék színt felfogó szem-tudatosság számára a kék szín 

kékként való megjelenése [valójában] nem a megjelenésnek megfelelően létezik. Eddig a következtetés 

rendben van. A Valódi- és a Hamis-aspektust követő Citta-mātrinok megegyeznek annak tételezésében, hogy 

a kéket felfogó szem-tudatosság számára a kék szín kékként jelenik meg, és a kék szín durva tárgyként jelenik 

meg, és a kék szín külső tárgyként jelenik meg. Viszont a Valódi-aspektust követő Citta-mātrinok az állítják, 

hogy a kék színt felfogó szem-tudatosság számára a kék külső tárgyként való megjelenését a nem-tudás 

szennyezi be, mialatt a kék kékként való megjelenését, és a kék durva tárgyként való megjelenését a nem-

tudás szennyeződése nem szennyezi be. Viszont a Hamis-aspektust tételező Citta-mātrinok azt állítják, hogy 

nem csupán a kék külső tárgyként való megjelenését, hanem a kék kékként való megjelenését, valamint a kék 

durva tárgyként való megjelenését is beszennyezi a tudatlanság.” Uherkovich László: A Citta-matra iskola 

bemutatása Dkon-mchog ‘jigs-med dbang-po-nál. In Boron-u gerel = Kristályfény. Tanulmányok Kara 

György professzor  70. születésnapjának tiszteletére Szerk. Birtalan Ágnes - Rákos Attila, ELTE Belső-ázsiai 

Tanszék - MTA Altajisztikai Kutatócsoport, Budapest 2005. II. kötet pp. 377-390 

Rol-pa’i rdo-rje szövegében egyszerűen csak a színek vannak említve: /rnam bden rdzun-gyi khyad-par 

dngos ni sngon-gyi kha-cig sngo ser sogs ‘dod-pa dang mi ‘dod-pa’i khyad-par yin-par bshad-pa dang /kha-

cig sngo ser sogs rtog-pas btgs-pa-tsam min-pa’i yid-par khas-les-pa dang mi len-pa’i khyad-par yin-par 

‘dod-pa ni mi ‘thad-de/ Lcang-skya Rol-pa’i rdo-rje: Grub-mtha’ p. 144. A kék, sárga és a többi szín, az 

alapszínek, és így logikai példákban rengetegszer előfordulnak. A pillangó szárnyán való elhelyezkedés 

példa eredetének megválaszolása viszont még várat magára.  
616

 sems-kyi bdag-nyid-tsam-du grub „pusztán tudat lényegűként léteznek” 
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független külső tárgykénti, kék színkénti megjelenésre rakódik a nem-tudás (ma rig-pa) 

szennyeződése, hanem a kék szín kékként való megjelenésére is, mivel a tárgyak 

megjelenései tapasztalatai a szennyezett tudat ún. ráfogásai, hamis ráfogásai.
617

 Rol-pa’i rdo-

rje az általános kék-szín bemutatás után saját rendszeréhez, vagyis a dge-lug-pákhoz fordul 

felidézve Rgyal-tshab thams-cad mkhyen-pa
618

 véleményét a tételről: 

Mármost a Valódi és Hamis aspektus tételezői közötti vita alapja az, 

hogy vajon az érzékszervi tudatosságok számára a "kék, sárga, fehér, 

vörös stb. szín" (egyetlen) durva vagy sok összekevert aspektusa jelenik-

e meg, különböző színek jelennek-e meg, vagy a sok színt egyesítő módon 

van-e a megjelenés.
 619

 

Másrészt a köztük levő különbséget abban is látja Rol-pai rdo-rje, hogy a Hamis aspektus 

tételezői szerint egy Buddha tapasztalatai is lehetnek szennyezettek abban az értelemben, 

vannek bennük konvencionális megjelenések, és hogy alany-tárgy összefüggésben vannak 

tapasztalataik. 

 

3.1. Valódi-aspketus Rnam-bden-pa (Satyakaravadin) tételezői 

Ennek az iskolának a képviselője egyes tibeti mesterek szerint, és Rol-pa’i rdo-rje idézeteiben 

Dignaga, emellett Dharmakirtit is ide sorolja, és a Yogacarbhumi című szöveg nagy részét is 

szerinte ilyen szellemben írták meg. Rol-pa’i rdo-rje szerint nem pusztán dologi, vagy 

szubsztanciálisan megalapozott létezőkként, hanem végső igazságokként
620

 is állítják a 

Valódi-aspketus tételezői a tudat tárgyait:  

„A Hamis aspektus tételezőinek a Valódi aspektus tételeit elutasító érvelése 

a következő: "Ezt a közönséges emberek érzékszervi közvetlen tapasztalása 

számára megjelenő "kék és más" durva megjelenést, végső igazságként 

következtetik, azok egyike sem az önmegismerő közvetlen tapasztalás 

megragadott tárgya, azok a megismerő közönséges emberek 

tudatfolytonosságának közvetlen tapasztalatai, mivel [így szerintük] azokat 

a tudatlanság egy szemernyit sem szennyezi be." Ha ezt így állítják, akkor 

azok [a tapasztalati tárgyak] nem lehetnek végső igazságok, merthogy a 

                                                 
617

 A ráfogás egy vagy több olyan a jellemző tulajdonítása egy tárgynak, mely azokkal nem rendelkezik, vagy 

ahogyan a sgro-btags tibeti kifejezést fordítja Fehér Judit: túlértékelés, valamint megadja ennek a fogalomnak az 

ellentétét, az "aláértékelés" (skur-ba btab) fogalmat.  Erről lásd Fehér Judit: Ki az igazi mādhyamika? (lCang-

skya Rol-pa’i rdo-rje definíciója). In Keletkutatás. 1996/ősz – 2002/tavasz p. 41. 
618

 Rgyal-tshab (1364-1432). Tsong-kha-pa két fő tanítványa közül az egyik. Rol-pa’i rdo-rje nem mondja meg a 

forrása pontos helyét. 
619

 Lcang-skya Grub-mtha’ p. 144. 
620

 don-dam bden-pa 
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végső igazság nem az egység és sokszerűség
621

 valamelyikeként létezik
622

 

A két fő aliskolát a továbbiakra bontja. A Valódi-aspektus tételezőinek három fajtája van: (1) 

A felfogó (tudatosságok) és a felfogott (tárgyak) egyenlő számának a tétetelezői (Gzung-'dzin 

grangs mnyam-pa), a (2) "Fél tojást számlálók" (Sgo-nga-phyed tshal-pa), és a (3) "Nem-

pluralisták" (Sna-tshogs gnyis-med-pa). Rol-pa’i rdo-rje sajátos módon nem elemzi ezeket az 

aliskolákat részletesebben, hanem hivatkozik művének Sautrantika fejezetére,
623

 ahol 

bemutatásra kerülnek ugyanezen név alatti alirányzatok, mivel a Sautrantika Valódi-aspketust 

követő iskolája is ugyanilyen módon osztályozódik.
 
 

 (...)A Valódi aspektus tételezőinek három fajtája
624

 van: a Fél-tojást számlálók,
625

 A 

felfogott tárgyak és a felfogó alanyok egyenlő számának tételezői,
626

 és a Nem-

pluralisták.
627

 Ezek állításmódja, azt kivéve, hogy a külső tárgyak létét nem állítják, 

Sautrantikák fejezetében kifejtettekkel azonos.
628

   

Annak ellenére, hogy szerzőnk nem foglalkozik részletesen ezek alapos taglalásával, a 

megértés kedvéért rövid magyarázatát próbálom adni ezeknek az alirányzatoknak.  

 

3.1.1. A felfogott tudatosságok és felfogott tárgyak egyenlő számának tételezői - Gzung-'dzin 

grangs mnyam-pa. Ennek az alirányzatnak a véleménye szerint a tapasztaláskor tárgyi 

aspektusok számával azonos számú tudat jelenik meg egyidejűleg, ill. vannak olyan 

vélemények, hogy gyorsan egymás után jelennek meg a "pillangó szárnyán" megjelenő 

különböző színek számával egyenlő számú tudatok.  A felfogott tárgyak és felfogó 

tudatosságok egyenlő számának tételezőinek két típusa van: akik állítják a nyolcadik, alap-

tudatosságot (alaya-vijñana, kun-gzhi’i rnam-shes), vagy más értelemben a tudatosságok 

nyolcas csoportját
629

, és akik a hat tudatosságot állítják
630

  

 

3.1.2. A Fél-tojást számlálók - Igen érdekes osztály a Sgo-nga phyed-tshal-pa, azaz a Fél-

tojást számlálók csoportja. Ha a korábbi példánál maradunk: egyetlen szín aspektus (rnam-pa) 

jelenik meg egyetlen tudatosságnak, nem a pillangó szárnyán található foltban lévő egy-egy 

                                                 
621

 gcig dang du-ma 
622

 Lcang-skya Grub-mtha’ p. 146. 
623

 Mdo-sde-pa’i grub-mtha’ ’chad-pa. Erről bővebben: Klein, Anne Carolyn: Knowing, naming & negtion. A 

sourcebook on Tibetan Sautrantika. Snow Lion Publications, New York, 1991. pp 160-162. 
624

 Lásd a dolgozat p. 7 
625

 sgo-nga-phyed tshal-ba, félig ezt és félig azt állítók. Illetve "Fél-tojást" számlálók. 
626

 gzung-'dzin grangs-mnyan-pa 
627

 sna-tshogs gnyis-med 
628

 Itt hivatkozik a szerző a Grub-mtha' egyik előző fejezetére, mely a Sautrantikákat mutatta be. Lásd Grub-

mtha' pp 69-92 Az idézett szöveg: Lcang-skya Grub-mtha’ p. 146. 
629

 rnam-shes tshogs-brgyad 
630

 rnam-shes tshogs-drug, azaz az öt érzékszervi tudatosságot és szennyezett elmét (nyon-mongs-kyi yid) 
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szín rendelődik egy-egy tudathoz, hanem maga a folt aspektusa tapasztaltatik a színeivel 

együtt.
631

 Viszont a tapasztalt tárgy készteti a tapasztaló tudat felmerülését, s azok nem azonos 

időben bukkannak fel. 

 

3.1.3. A Nem-pluralisták - Sna-tshogs gnyis-med-pa - akik tagadják, hogy egy-egy tárgyi 

aspektushoz egy-egy tudat rendelődne, egyetlen tudatosság van, mely a pillangó szárnyán 

lévő tarka folt aspektusát tapasztalja, s nem külön a színeket tapasztalja.
632

 

A Nem-pluralistákat egy sajátos módon tovább osztályozza, melyet inkább a számszerű 

állításmódnál kellett volna elmondani. Viszont itt azért választom ketté, mert magában a 

szövegben is külön helyen szerepel, és más-más szövegösszefüggésben.  

 

1. az egyetlen tudatosság állítói (rnam-shes tshogs gcig-tu ‘dod-pa) 

a. az elme tudat (mano-vijñana, yid-kyi rnam-shes) létezik 

b. a megvilágosodott tudat (bodhicitta, byang-sems) létezik 

c. alap-tudat, tárház-tudat (alaya-vijñana, kun-gzhi’i rnam-shes) létezik 

2. a hat tudatosság állítói (rnam-shes tshogs-drug ‘dod-pa) 

3. a nyolc tudatosság állítói (rnam-shes tshogs-brgyad ‘dod-pa) 

4. a kilenc tudatosság állítói (rnam-shes tshogs-dgu ‘dod-pa) - a nyolc tudatosság és a 

folttalan megvilágosodott tudat létezik 

 

3.2.Hamis-aspektus - Rnam-rdzun-pa. Ide leginkább Asangát és a műveit sorolják, Rol-pa’i 

rdo-rje pedig kitér arra, hogy nem egyértelmű ez a megállapítás, emellett még Dharmakirti is 

néha ebbe a csoportba osztályoztatik.
 
 

A Hamis aspektus tételezői az érzékszervi tudatosság felfogott tárgyi aspektusát 

hamisan tulajdonítottként állítják." 
633

 (...) A Hamis aspektus tételezőit úgy 

magyarázzuk, hogy minden ember tudatfolytonosságainak, az önmegismerő közvetlen 

tapasztalás kivételével, nincsenek a tudatlanság által nem szennyezett közvetlen 

                                                 
631

 Az iskola nevének eredetében kissé szokatlan a "fél-tojás" jelző, mely azonban onnan ered, hogy ez az 

alirányzat kettős nézeteinek a fenntartása egy tojás két feléhez hasonló, mivelhogy félig a Sautrantika 

álláspontját és félig a Csak-tudat álláspontját tartják a megismerés folyamatával kapcsolatban. A "Fél-tojást" 

számlálók szerint általános értelemben a pillangó szárnyán lévő tarka folt esetén „a kék (egy foltja) és a 

kéket felfogó szemtudatosság" bár a tudatosság azonos entitásából állnak, mégis különböző szubsztanciális 

entitások. A tárgy létezik előbb és támaszául szolgál az észlelő tudatosság létrejöttének. Ugyan a Csak-tudat 

iskola nézeteiben a tárgy és az azt tapasztaló tudat nincsen időbeli eltérésben egymással, mivel egyazon 

tárház-tudatban (kun-gzhi’i rnam-shes, szkt. alaja-vijvana) elültetett karmikus magból bontakoznak ki 

egyidejűleg, mégis a Fél-tojás számlálók szerint a kibontakozásban a tudat és a tárgy között van bizonyos 

időbeli eltérés annyiban, hogy a tárgy vagy tárgyi aspektus előbb van, és ez idézi elő a tárgyat tapasztaló 

tudatot. 
632

 Nem-pluralisták szerint: egy adott tárgy sok aspektusa jelenik meg az egyetlen tudatosságnak, és ez a 

tudatosság megragadja az összes ilyen aspektust egyidejűleg. 
633

 Lcang-skya Grub-mtha’  . 144. 
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tapasztaló tudatosságai, emiatt a "kék és a többi szín" ilyen durva megjelenés 

tényezőjére is a tévedés szennyeződése rakódik rá.
634

 

3.2.1. Szennyezett Hamis-aspketus - Dri-bcas-pa, ennek az alirányzatnak a véleménye szerint 

még egy Buddhában is vannak duális (alany-tárgy kettőssége alapján álló) megjelenések,
635

 

azaz a buddhaság szintjén is vannak szennyeződések.  

3.2.2. Szennyezetlen Hamis-aspketus - Dri-med-pa – tételei szerint csak a közönséges világi 

ember esetében vannak szennyeződések - a buddhaság szintjén viszont nincsenek. Ezzel 

kapcsolatban mondja szerzőnk: 

A Felébredett számára vannak konvencionális megjelenések" ez a Szennyezett hamis 

aspektust vallók állítása (....)"a tudat lényegére a duális szemlélet szennyeződésével 

való szennyeződés tisztátalansága (rakódik)" állítása, valamint az "időlegesen létező 

tisztátalanság a tudat lényegét egy szemernyit sem szennyezi" , ez a Nem-szennyezett 

hamis aspetust vallók állításmódja.
636

 

Összegezve megállapítható, és a szöveg behatóbb vizsgálata alapján bizonyítást nyert, hogy 

Rol-pa’i rdo-rje több szempontú osztályozása sokkal összetettebb, mint amit a szakirodalom 

általában vizsgálni szokott. Az egyik legjellemzőbb tanítás, melyet a Yogacara –Vijvanavada 

– Citta-matra iskola nyolc-tudatkategóri tanításának írnak le, más értelmezést nyert az 

elemzett szöveg vizsgálata alapján, hiszen bizonyításra került, hogy még maguk ennek az 

irányzatnak a szerzői sem egyeznek a tudatok számszerű állításmódjának tételezésében, és 

maguk a tibeti szerzők is más-más olvasatot vesznek ki az irányzat szövegeiből. Rol-pa’i rdo-

rje végig nem cáfol, hanem véleményeket hoz fel, melyek, ha nem is tagadják, vagy oltják ki 

egymást, de egy sokkal bonyolultabb bölcseleti rendszert villantanak fel, mint néha 

egyszerűsítőnek tekinthető szakirodalmi hivatkozások. Ennyiben további figyelmet és 

kutatást igényelne ennek a megközelítési módnak a részletesebb kidolgozása, és még nem is 

tekintettem a további nagyszabású grub-mtha’ művekkel való összehasonlító elemzésre.  

                                                 
634

 Lcang-skya Grub-mtha’ p. 145. 
635

 gnyis-su snang-ba, azaz alany-tárgy kettősségében való látás, megjelenés 
636

 Lcang-skya Grub-mtha’ 147 
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8. Lcang-skya Rol–pa'i rdo-rje doxográfiai művében a Csak-tudat iskola 

megismerés alapjaira (gzhi) vonatkozó részének fordítása 

 

LCANG-SKYA ROL-PA’I RDO-RJE 

 

Grub-mtha’ thub-bstan Lhun-po’i mdzes-rgyan  

"A Buddha tanítása Méru-hegyének csodálatos ékkőfüzére"  

című irányzatok tételes bemutatása 

Rnam-rig-pa-tsam-du smra-ba'i lugs rgyas-par 'chad-pa  

A „Csak elképzelést” valló rendszer részletes magyarázata 

Gzhi'i rnam-bzhag bstan-pa 

 „Az alapok bemutatásának tanítása” 

alfejezete fordítása 

A fordítás a következő szövegkiadások alapján készült
637

 

 

1. ACIP: Az Asian Classics Input Project szövegforrás: ACIP S00062M_GRUB PA'I 

MTHA'I RNAM PAR BZHAG PA …gs of the A+.TXT [megtekintés és letöltés 

2016.03.10.] 

Ebben az esetben nem használok rövidítést, mivel az ACIP kiadást vettem alapul 

munkában, emiatt egyszerűen a fóliószámozásait használom. Viszont később az 

átírásban a szövegek közötti eltérésnél használom az ACIP rövidítést 

2. Lcang-skya Rol-pa’i rdo-rje: Grub-pa’i mtha’ rnam-par bzhag-pa Thub-bstan Lhun-po’i 

mdzes-rgyan zhes-bya-ba bzhugs-so.‘Bras-spungs sgo-mang dpe-mdzed/Deb-phreng  

74. pp 144-179 rövidítés: GM 

3. Lcang-skya Rol-pa’i rdro-rje: Grub-mtha’ thub-bstan Lhun-po’i mdzes-rgyan Peking, 

Krung-go Bod-kyi shes-rig dpe-skrun-khang, 1989 pp 120-150. rövidítés: P 

4. Grub-pa’i mtha’ rnam-par bzhad-pa’i thub-bstan lhun-po’i mdzes-brgyan zhes-bya-ba 

bzhugs-so//Lcang ska rol pa’i rje ye shes bstan pa’i sgron me’i gsung ‘bum (Collected 

works of lCang skya Rol pa’i rdo rje Ye shes bstan pa’i sgron me). Vol. VI (Cha) 

[Reproduced from a Peking edition preserved at the library of the Office of His Holiness 

the Dalai Lama] Dharamshala 2003. pp 264-332 (260-328); Elektronikus kiadása: 

Tibetan Buddhist Resource Center, fájlnév: W29035-5036-eBook 

(a tibeti szöveg fóliószámozása: fol.  129b4-163b2) rövidítés: DH 

 

                                                 
637

 A fordított szövegben az ACIP, DH és P rövídítésű kiadások meghatározó helyeit jelöltem csak, míg a GM 

rövidítésű nem szerepel.  
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Ennek a fejezetnek két része van: A tudás (megismerés) tárgyának
638

 bemutatása és a 

megismerő tudat bemutatása
639

. 

 

1. A megismerés tárgyai 

Az elsőnek három része van: (fol. 23b) a két igazság bemutatása,
640

 a három jellemvonás 

bemutatása,
641

 valamint az egyéb mellékes dolgok magyarázata. 

1.1. A két igazság  

Az első rész: A két igazság osztályozási alapja (DH fol. 130a) a megismerés tárgya. Erre a  

Chos-dang-chos-nyid-rnam-'byed
642

 ezt mondja: 

Ha ezeket tömören akarnánk kifejezni, 

Akkor, kétféle a tudás (megismerés) tárgya. 

A két igazság osztályozásának a lényege: a konvencionális igazság,
643

 és a végső igazság.
644

 

Mármost a konvencionális igazság lényege, hogy olyan konvencionálisan vizsgált jelenség, 

                                                 
638

 shes-bya-yul 
639

 shes-byed-blo DH fol. 129b4, GM 144, P 121, ACIP fol. 22b6 
640

 dvaya-satya, bden-gnyis 
641

 trilarana, mtshan-nyid-gsum 
642

 Dharmadharmatavibhaga (Chos dang chos-nyid rnam-par 'byed-pa) 
643

 samvptti-satya, kun-rdzob-kyi bden-pa 
644

 paramartha-satya, don-dam-pa'i bden-pa 
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mely a teljeskörű szennyeződéseket
645

 képes létrehozni. Vagy másképpen szólva nem olyan 

jelenség, melynek szemléletéből az akadályokat megszüntető megtisztulás ösvényének végső 

szemléleti tárgya jön létre. Ezek közül az elsőre a Bsdu-ban
646

 található "Teljeskörű 

szennyeződések miatt..." kifejezésre gondolva és annak jelentése magyarázatakor a mi 

Urunk
647

 ezt tanítja: 

Ha a tökéletes megtisztulás tárgyára a "végső igazság" kifejezést használjuk, akkor 

arra (a konvencionális igazságra), a teljeskörű szennyeződések felmerülése miatt, a 

"konvencionális igazságként létezik" kifejezést kell használnunk. 

Tehát ezt a második magyarázatot könnyebb megértenünk. 

 A végső igazság lényege: olyan jelenség,
648

 mely a megtisztulás ösvényén való 

vizsgálódás legvégső tárgyává válik. A konvencionális igazság szó eredete
649

 pedig: a 

tulajdonítás (fogalmi ráfogás egy tárgyra), megismerés és az elnevezések e három (DH fol. 

130b) konvencióját illetően, illetve e három erejénél fogva létező igazság, s emiatt 

konvencionális igazság [elnevezés]. A végső igazság szó eredete ez: az árják meditatív 

egyensúlya
650

 és bölcsessége
651

 végső,
652

 és ennek értelme folytán végső értelemben vett, és 

mivel a megjelenése módja és fennállása módja megegyező, ezért [az] "igazság" [kifejezés 

használata]. Ezeket, Nagy urunk
653

 a világias tudás hamisan megjelenő tárgyaira és a világot 

felülmúló tudás tárgyaira (fol. 24a) gondolva, mint két igazságot, konvencionális és végső 

értelembe vett igazságként tanította.  

Valamint a Rnam-bshad-rig-pa-ban
654

 erről így van szó: 

A tettek és beérésük
655

konvencionális értelemben szubsztanciális valóságként 

léteznek,
656

végső valóságként nem léteznek, mivel a világias megismerés tárgyai.  

Illetve egy másik szakaszban: 

A végső valóság a világot felülmúló bölcsesség, s ennek jelentése folytán végső 

értelembe vett igazság. 

Ezekben a szövegekben a két igazság jelentése így nyilvánvalóvá lett. 

A konvencionális igazságra a példa ez: "a mástól függő
657

 és tulajdonított természet
658

 folytán 

                                                 
645

 samklesa, kun-nas nyon-mongs-pa 
646

 Mahāyānasamgraha (Theg-pa chen-po bsdu-ba)  
647

 Rje-bdag-nyid, Tsong-kha-pa 
648

 chos, dharma 
649

 sgra-bshad etimológia 
650

 mnyan-bzhag 
651

 ye-shes 
652

 dam-pa: tkp. szilárd, változatlan, illetve legmagasabb rendű értelemben is fordítható 
653

 Rje-bdag-nyid chen-po, Tsong-kha-pa 
654

 Vyākhyā-vyukti (Rnam-par bshad-pa'i rig-pa), Vasubandhu munkája 
655

 rnam-par smin-pa, beérlelődés, beérés 
656

 rdzas-su yod-pa, illetve később egyszerűen rdzas-yod 
657

 paratantra, gzhan-dbang 
658

 parikalpita, kun-btags 
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összetett jelenségek." A végső igazság példája: "a két önvalónélküliség"
659

. 

 

1.2. A három jellemvonás  

Most a három jellemvonás (mtshan-nyud gsum) bemutatása következik. A tulajdonított (kun-

btags), a mástól-függő (gzhan-dbang), valamint a tökéletesen megalapozott (yongs-grub) 

(DH fol. 131a) jellemvonás bemutatása.
660

  

1.2.1. A tulajdonított jellemvonás  

E három közül az első meghatározása: valamely jelenségre bármiféle elnevezéssel és 

konvencionális fogalommal
661

 ráhelyezett
662

 tényező(rész) (P 122) a tulajdonított jellemvonás 

lényege. A Theg-bsdus
663

 erről így szól: 

Bármely aspektussal a mástól-függő természetre helyezett tulajdonítás 

(tulajdonított jellemvonás), annak tulajdonított természete. 

Ennek a tanításnak a következő az értelme. A tulajdonított kifejezés meghatározása ez: 

minthogy tulajdonítás, épen úgy a saját-jellemvonás
664

 által nem létezik, (30) és mivel pusztán 

elnevezésekkel és fogalmakkal való tulajdonításnak tekintjük, ezért nevezzük 

tulajdonítottnak. A Theg-bsdus-ban erre ezt találjuk.  

Mikor valaki azt kérdezné: "Miért nevezzük tulajdonított természetnek? – erre a 

válasz: Az elme
665

 mérhetetlen fogalmi gondolkodási aspektusa tudati 

kifordultságának felmerülő jellemvonása miatt nevezzük "tulajdonított"-nak. Saját 

jellemvonása nincs, és csupán teljesen konvencionálisként vizsgálhatjuk, s ezért 

tökéletesen tulajdonítottnak nevezhetjük. 

Mármost a [konvencionális igazság] egy korábbi kifejezéssel: a tárgyként és jellemvonásként 

való megragadás, a megjelenő fogalom és más ilyen (fol. 24b) sokféle fogalmiságokra, mint 

lényegként és tulajdonságként való tulajdonításra alapozva mutat megjelenést. Felosztása 

módja, pedig a "tulajdonítás módja" alapján történő felosztás (osztályozás) esetén: "ez a 

forma" -szerű meghatározások lényegnek való tárgyiasítása, valamint "ez a forma születése" -

                                                 
659

 A megismerő alany, vagyis a személyiség és a megismert tárgyak önvalónélkülisége. A különböző buddhista 

irányzatok abban különböznek, hogy vagy az egyiket, vagy a másikat állítják. A Hinayana irányzatok pld. a 

személy önvalónélküliségét (purura-nairatmya, gang-zag-gi med-pa) tételezik, míg a Mahāyāna irányzatok, 

különösen a Mādhyamika a jelenségek (dharma-nairatmya, chos-kyi bdag-med) önvalónélküliségét 

hangsúlyozza. Mikor a Mādhyamika irányzat bírálja a Hinayana irányzatokat, akkor kiemeli, hogy azok csak 

a személy(iség) önvalónélküliségét tagadják, s ezzel mintegy rejtetten a külvilág jelenségeit szubsztanciális 

létezéssel ruházzák fel.  
660

 Ezekről a megelőző magyarázatos részben bővebben szóltam. 
661

 sgra-rtog 
662

 samaropa, sgro-btags ennek deifiníciója: mtshan nyid/ rang gi dmigs yul gyi don de las lhag par lta ba'i blo  a 

sgro-btags definíciója: saját tapasztalati tárgyára, annak jelentésétől magasabbat/többet tekintő tudat 

[Hopkins: Tiebtan-Sanskrit-English elektronikus szótára] 
663

 Mahayansamgraha 
664

 svalakrana, rang-gi mtshan-nyid 
665

 manas, yid 
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szerű jellemvonás tárgyiasítása a tulajdonítás (sgro-btags)
666

 (DH fol. 131b) két felosztása. A 

lényeg szempontjából történő felosztáskor ezt a két típust határozhatjuk meg: a felsorolt 

tulajdonított természetnek, és a tökéletesen jellemzett tulajdonított jellemvonásnak 

magyarázott tulajdonított jellemvonást. Az első a lényeg és jellemvonások alapján saját 

jellemvonással (rang-mtshan)
667

 megalapozottnak tűnik, azonban ez csupán egy olyan 

konvencionálisan összetett jelenség, melyet nem a saját jellemvonása alapoz meg. A második, 

mint a "két én" tárgyként nem megalapozott, de a fogalmi gondolkodás befolyása miatt 

tárgyként állítjuk. A tulajdonított jellemvonás példáját a 'Dngongs-'grel
668

 így tanítja: 

 Ez pontosan ugyanúgy, mint például az égi virág,  

 A saját jellemvonás lényegét nélkülözi. 

Az "égi virág" hasonlat a fogalmi gondolkodás általi puszta tulajdonítás példája, azonban nem 

olyan példa mely nem alkalmazható a megismerendő esetén. 

1.2.2. A mástól-függő jellemvonás 

A második rész: a mástól-függő jellemvonás meghatározása. Az okokból és feltételekből 

származó létezés a mástól-függő jellemvonás lényege. S a "mástól-függő" kifejezés 

meghatározása: mivel önmaga saját hajlamainak
669

 magjaiból
670

 születik, és mihelyst létrejön, 

egy pillanat elteltével önmaga fenntartására nincs saját ereje, ezért mástól függőnek nevezzük. 

A Theg-bsdu-ban erről így beszélnek: 

Éppen (DH fol. 132) így van a mástól-függő jellemvonás esetében. 

Kérdezhetnénk, hogy mi okból nevezzük mástól-függőnek. Tekintettel arra, 

hogy "önmaga hajlamának magjából születik" emiatt feltételes mástól-

függőnek nevezzük. Mihelyst megszületik, a születésétől egy pillanat 

elteltével többé önmagát (fol. 25a) fenntartani nem képes, tehát emiatt 

szintén "mástól függő"-nek nevezzük. 

Tehát, ezáltal kell megértenünk a (mástól-függő) szó eredetét. 

(P 123) Ha osztályozzuk, akkor a mástól-függő jellemvonásnak két fajtája van: a tiszta és a 

nem-tiszta mástól-függő jellemvonás.
671

 Az első az árják nem-fogalmi bölcsessége
672

, és a 

Felébredett tiszta kisebb és nagyobb jegyei.
673

 A második, pedig a nem-tiszta környező világ 

és az abból létrejövő szennyeződésekkel fertőzött öt szkandha. Erre egy példa a Dgongs-'grel-

ből: 

                                                 
666

 samaropa, sgro-btags 
667

 svalakrana, rang-gi mtshan-nyid 
668

 Samdhinirmocana-sūtra 
669

 bag-chags, vasana 
670

 sa-bon 
671

 dag-gi gzhan-dbang és a ma-dag-gi gzhan-dbang 
672

 ’phags-pa’i mi rtog ye-shes  
673

 Azaz a testi jegyei. 
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Ahogyan például a varázslatot tekintjük, ugyanúgy kell tekintenünk az 

önteremtettség lényegnélküliségét.
674

(...) 

A 'mágiához hasonló' jelentése ez: (mikor a varázsló) kövecskéket, 

fadarabokat és másokat összehordva varázslatos mondásokat ejt ki, akkor (a 

megjelenő) lovak és elefántok bár nem léteznek, mégis olyan mintha a 

lovak, elefántok alakjai tűnnének fel. Ugyanígy a mástól függő jellemvonás, 

mint alany és tárgy
675

 elválasztása nem létezik, mégis a helytelen fogalmi 

tudat hatására alanyként és tárgyként elválasztottnak tűnik. 

Erre vonatkozólag a Mdo-sde-rgyan-ban
676

is találunk egy magyarázatot, mely így 

szól: 

Amilyen a varázslat, éppen olyan a tökéletlen fogalmiság. (DH fol. 132b) 

Ahogyan a varázslat aspektusait, éppen úgy azt is dualisztikus tévedésnek 

határozzuk meg.  

A varázslat hasonlat másféle magyarázatát alább el fogjuk mondani. 

1.2.3. A tökéletesen megalapozott jellemvonás 

A harmadik rész: a tökéletesen megalapozott jellemvonás (yongs-grub) meghatározása. A két 

önvaló megragadásával
677

 (fogalmával) való tulajdonítottként létezés ürességének 

olyansága
678

a tökéletesen megalapozott jellemvonás lényege. Vagy más szóval a megtisztulás 

ösvénye (végső) szemléleti tárgyává váló olyanság (de-bzhin-nyid, tathata) a tökéletesen 

megalapozott jellemvonás lényege. A "tökéletesen megalapozott jellemvonás" elnevezés 

meghatározása a következő: az, amely (önmagához képest) más aspektussá nem válik, a 

megtisztulás ösvénye szemléleti tárgya, s az üdvös jelenségek (dharmák) legkiválóbbika, 

emiatt tökéletesen megalapozottnak (fol. 25b) nevezzük. A Theg-bsdus
679

 erről így szól: 

Nos, milyen a tökéletes megalapozott jellemvonás. Kérdezhetnénk, hogy miért 

nevezzük tökéletesen megalapozottnak? Azért mert mássá nem válik,
680

 ezért 

tökéletesen megalapozott jellemvonás. És mivel a tökéletes megtisztulás szemléleti 

tárgya, és az erényes dharmák legkiválóbbika, azért a 'legkiválóbb' jelentése miatt 

használjuk a 'tökéletesen megalapozott jellemvonás' kifejezést. 

Ha osztályozzuk, akkor tökéletesen megalapozott jellemvonásnak két fajtája van: a 

                                                 
674

 skye-ba ngo-bo-nyid med-pa-nyid 
675

 gzung-'dzin, tkp. a megragadott, vagyis megismerés tárgya (gzung-ba), valamint a megragadó ('dzin-pa), azaz 

a tudatosság 
676

 Mahāyāna-sūtralamkara 
677

 bdag-’dzin gnyis, inkáb „két én megragadása” mikor a felfogott tárgyakat és a felfogó tudatot „énesíti” a 

fogalmi gondolkozás 
678

 de-bzhin-nyid, tathata 
679

 Mahāyāna-sūtralamkara 
680

 Itt jelentheti azt, hogy önmagától mássá nem válik, illetve azt, hogy változatlan, szilárdan fennáll. 



182 

 

személyiség önvalónélkülisége és a jelenségek önvalónélkülisége
681

 kifejezésekkel 

meghatározott tökéletesen megalapozott jellemvonás. A Dbus-mtha'-ban
682

 [erre a kettőre 

vonatkozólag] ezt így tanítják: "A tökéletes megtisztulás kétféle gyakorlandó (DH fol. 133a) 

tárgya." Vagy máshol ebben a szövegben ennek magyarázatára található: "A fogalmilag két 

olyanság: a szennyeződések akadályait (klesavarana, nyon-mong-pa’i sgrib) tökéletesen 

megszüntető bölcsesség tevékenységi köre, és a megismerés akadályait (jeyavarana, shes-

bya’i sgrib-pa) tökéletesen megtisztító bölcsesség tevékenységi köre." Urunk
683

 is ezt tanítja: 

Annak a három természetnek a puszta állítása, mely három természetet a szkandhák 

mástól-függő jellemvonásaként, a személyisúgnek (pudgala, gang-zag) önvalót 

tulajdonítás ürességeként, és a személyiség önvalótlanságának végső természeteként 

határoznak meg, képes arra, hogy az alacsonyabbrendű kocsi (theg-dman)
684

 szutráinak 

jelentését megértesse. 

Vagy ahogyan a Dgongs-'grel
685

-ben magyarázzák: 

Don-dam-yang-dag-'phags! (P124) Mint ahogyan a tér, pusztán a formák 

lényegnélkülisége folytán megkülönböztetett, és ahogyan mindent áthat, éppen így a 

végső önlétezésnélküliséget (don-dam-pa ngo-bo-nyid med-pa) a jelenségek 

önlétezésnélkülisége különbözteti meg,
686

 ezért úgy kell tekinteni, mint ami "mindent 

átható egy". Ezáltal a változatlan (’gyur-med), tökéletesen megalapozott (80) 

olyanságot puszta tagadásának nem-határozott cáfolására és a tudás minden tárgyára 

kiterjedő példaként, a térhez pusztán kapcsolodó akadály tagadását "mindent áthatót" 

[mindenre vonatkoztatva], e kettőt tanítottam. 

 

1.3. Egyéb dolgok magyarázata  

A harmadik rész (DH fol. 133b) az egyéb [mellékes] (zhar-’byung) dolgok magyarázata, 

melyben található: a szubsztanciális és a tulajdonított létező
687

 közötti megkülönböztetés, és 

más tételek rövid magyarázatának jellemzése. Az elsőnek [azaz a szubsztanciális létező] két 

része van: maga a tárgy (dolog, dngos) [meghatározása] és az abban való bizonytalanság 

eloszlatása. 

1.3.1. A szubsztanciális (rdzad-yod) és a tulajdonított létező közötti különbség  

                                                 
681

 gang-zag-gi bdag-med, purusanairatman, és a chos-kyi bdag-med, dharmanairatman. Helyesebb lenne nem 

önvalónélküliséget, henem önmagam-nélküliséget, önmagam-mint-alany-nélküliséget mondani a lényeg 

szempontjából. 
682

 Madhyanata-vibhaga 
683

 Rje-bdag-nyid, Tsong-kha-pa 
684

 Azaz aa. 
685

 Samdhinirmocana-sutra 
686

 Azaz mástól különbözteti meg, illetve a mástól megkülönböztető sajátos jellemvonása kifejezéseket is lehetne 

itt használni. 
687

 Szubsztanciális létező: rdzas(-yod), tulajdonított vagy konvencionális létező: btags(-yod), illetve a létezés 

fordítás is helyes. 
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Általában véve a nagy alapszövegekben a szubsztanciális és tulajdonított létezésnek sok 

szóbeli bemutatása jelenik meg, és általában véve a "puszta létezésre" (yod-pa-tsam)a 

"szubsztanciális létezés" (rdzas-yod) kifejezés használata minden esetben helyes, és a "ha 

valami létezik" esetén a "minden puszta szubsztanciális létező" kifejezést használjuk. Ehhez 

hasonlóan az ezzel szemben álló konvencionális létezőket a konvencionális gondolkodás, a 

két énség (bdag-gnyis) esetében, létezőként ragadja meg, azonban ezek nem létezők. Egy 

funkciót betölteni képes (don-byed nus-pa) szubsztanciális létezők az állandó létezők,
688

 és az 

ezekkel ellentétes tulajdonított létezők az általános-jegyű jelenségek.
689

 A tartósan nem 

változó szubsztanciális létezők: a nem-összetett tér, az elemző megszüntetés,
690

 és a nem-

elemző megszüntetés.
691

 Az ezekkel ellentétes tulajdonított létezők állandótlanok (mi rtag-

pa). Az önmagában-fennállni képes (rang-rkya thub-pa’i) szubsztanciális létezők: az 

érzékszervi tudatosság felfogási tárgyává váló forma és az önmagára-alapozó tudatok. Az 

ezekkel ellentétes tulajdonított létezők meghatározása: a nem-társult-összetevő tényezők 

(ldan-mind ’du-byed)
692

 és a tulajdonított jelenségek. Mármost ebben az esetben ez a későbbi 

(DH fol. 134a) a szubsztanciális és tulajdonított létezők jellemzése, az korábban bemutatott 

szubsztanciális létezők pedig a felsorolt szubsztanciális létezők. Az utóbb említett 

szubsztanciális létező jelentése ez: bármely jelenség, amely önmaga a tudat tárgyaként 

megjelenik, s nem kell függenie önmagától más, a tudatban megjelenő aspektustól, s így a 

saját erejéből megjelenő önmagára-alapozó jelenség. 

A tulajdonított létező (btags-par yod-pa) jelentése ez: olyan jelenség, mely önmaga a tudat 

tárgyaként jelenik meg, úgy, hogy egy önmagától különböző szintén a tudat tárgyaként 

megjelenő jelenség aspektusától szükségszerűen (fol. 26b) szilárdan (erősen) függ. Ezeket 

szintén így tanítja a Rim-pa ltar-bsdu
693

-ba: 

Bármi is, mely önmagától másokra nem támaszkodik, és önmagához képest másoktól 

nem függ, s így saját jellemvonása határoz meg, azt tömören "szubsztanciális létező"-

nek kell ismernünk. Bármi is, mely önmagától másokra támaszkodik, önmagához 

képest másoktól függ, s így határoz meg saját jellemvonása, azt tömören "tulajdonított 

létező"-nek ismerendő szubsztanciális létezés nélkülisége.  

1.3.2. Az önmagában fennálló szubsztanciálisan létező személyiség  

                                                 
688

 dngos-po, dolog, (valódi) létező, állandó jelenség, funkcionáló dolog 
689

 spyi-mtshan 
690

 so-sor brtags-'gog-pa, egy meditatív állapot neve 
691

 ma so-sor brtags-'gog-pa, egy meditatív állapot neve 
692

 Állandótlan jelenségek, melyek sem tudatok, sem formák, mint pld. a személyiség. Erről bővebben Tsepak, 

R.: Tibetan-English Dictionary of Buddhist Terminology Dharamsala, Library of Tibetan Works & Archives, 

1986 p. 220 
693

 Rim-pa ltar bsdu-ba, talán a Rim-pa lnga bdus-pa gsal-ba (Pavcakrama-samgraha-prabhava, Dpal-ldan Naro-

pa műve), mely kommentárja Nagarjuna Rim-pa lnga-pa (P. 2667), Pavca-krama című munkájának? 
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A másodiknak [, a szubsztanciális létezésben való bizonytalanság eloszlatásának] két része 

van: az önmagában-fenállni képes (rang-rkya thub-pa’i) szubsztanciális létező bemutatása, és 

a tiszta és szennyezett önvalótlanságra vonatkozó önmagában-fennállni képes szubsztanciális 

létező bemutatása
694

. (DH fol. 134b) 

"Mármost mikor a tudat tárgyaként megjelenő saját-lényegűnek más jelenség megragadásától 

nem kell függnie, így pusztán a saját hatalmával megjelenőnek bizonyítjuk, és a másikat pedig 

úgy, hogy az alárendelt szkandhákra nem támaszkodva, azoknak mintegy fölérendelt urának 

mutatkozó, egy önmagában-fenállóként létezőnek kell lennie emiatt" - Így tanítják a a 

bölcsek. 

 Mikor a személyiség önvalóságát (gang-zag-gi bdga) cáfoló érvelést alapul véve, a 

személyiség szubsztanciális létezését tagadjuk, akkor bebizonyosodik, hogy a személyiség 

tulajdonított létező (btags-yod), és ekkor a tulajdonított létező bizonyítási módjához 

hasonlóan, az önmagában-fennállni képesség hiányának érvelése eljárásával megszerzett 

belátással megértjük, hogy a „személyiség'” pusztán a szkandhák összeállítódására és a 

tudatfolytonosságra használt megjelölés. Az ilyen csupán tulajdonított személyiség létmódja, 

úgy, hogy a tulajdonítás alapjaként szolgáló szkandhákra, elnevezésekre, elképzelésekre s a 

továbbiakra nem támaszkodva, mint egy "személyiség önizolátum"
695

 a tudat tárgyaként nem 

képes felmerülni. És azok (mármint a szkandha stb.) megjelenését alapul véve szükségszerűen 

megjelenik a tudatban tárgyként a személyiség önizolátuma, s a személyiség tulajdonított 

létezése miatt állítottuk, hogy a személyiség tulajdonított (fol. 27a) létezésének a jelentése az 

e szakaszban említett tulajdonított létezéssel azonos értelmű. Ez okból tagadott személyiség 

szubsztanciális létező ugyan, mégis ama tulajdonított létezővel ellentétesnek (DH fol. 135a) 

megjelenő szubsztancionális létezőnek meghatározás szükségszerűsége, mivel a más 

lehetőséget (végletet) elvető érveléssel bebizonyítottuk, ezért ennek szubsztanciális 

létezésével azonos lényegű. E tulajdonított létező illusztrálására a személyiséget (pudgala, 

gang-zag) magyarázzuk, valamint Bsdu-ba
696

 ennek magyarázatára az "A szkandhákra 

támaszkodva az Önvaló (bdag) vagy érzőlény tulajdonítását (sems-can)" eme fejezet 

tulajdonított létezőjének példáját tanítja. Valamint a Rnam-bshad dgongs-pa rab-gsal
697

-ban 

továbbá úgy állítják, hogy:  

Ezt a Hallgatók (Sravakák) és az Ön-felébredettek (Pratyeka-Buddhák) a személyiség 

szubsztanciális létezésének a hiányaként értik meg (valósítják meg), mégis mind a két 

tudatosság a szubsztanciális létezése hiányát nem állítják, s az önmagában-fennálló 

                                                 
694

 A későbbeikben nem teljsen egyértelmű ez a kettős felosztás. Amit később második résznek mond ezen belül 

a szerző, az gyakorlatilag egy összefoglalő és átvezető rész. 
695

 gang-zag-gi rang-ldog 
696

 A Mahayanasamgraha rövidített címe. 
697

 Tsong-kha-pa munkája, a Dbu-ma-la ’jug-pa’i rnam-bshad dgongs-pa rab-gsal, melyet Candrakirti 

Madhyamakavatara című művének kommentárjaként írt. 
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nem-szubsztanciális személyiség tanát a személyiség önizolátuma (rang-gi ldog-pa) 

állításából vezetik le. De a személyiség tudatosságra alkalmazott példája nincs meg 

náluk. 

Nos, ha ezeket a tanításokat összevetjük, akkor az ebben a fejezetben kifejtett szubsztanciális 

létező és az önmagában-fennállni képes szubsztanciálisan létező személyiség azonos 

értelműnek tűnik. Máskülönben a későbbi szövegek mind megegyeznek abban, hogy e két 

szubsztanciális létező megkülönböztetésének egy ettől eltérő módszerét említik. Azonban 

abban nem kielégítőek, ahogyan a tudatosság és a személyiség, e kettő szubsztanciális 

létezőként állítása vagy tagadása közötti különbség puszta feltárását kifejtik. Erről Urunk
698

 

ezt tanítja:  

Ha nem lenne tagadandó (DH fol. 135b)a puszta személyiség (pudgala, gang-zag),
699

 

akkor bármiféle sajátosággal együttesnek (P126) gondolhatnánk. Sok szútrában a 

személyiség valódi létezését tagadják.(...)
700

 A Gzhi-bdu-ban
701

 a végső értelemben 

vett, és Rnam-par gtan-la bdu-ba-
702

ban, valamint a Mdo-rgyan-ban
703

 és a Mdzod-

'grel-ben
704

 a szubsztanciális létezés tagadásának minden kifejezése azonos értelmű, 

(fol. 27b) ezért ezt figyelembe véve a szubsztanciális és tulajdonított létezés értelme 

ez: bármely jelenség, mely a tudat tárgyaként felmerül, s önmagától eltérő 

jellemvonású más aspektusra támaszkodik, az a tulajdonított létező. Ehhez hasonlóan 

az, amely másra nem támaszkodva önmaga erejénél fogva jelenik meg, azt 

szubsztanciális létezőnek mondjuk. 

Az ilyen személyiség önvalóságát tagadó érvelés szövegösszefüggésében az önmagában-

fennálló szubsztanciális létezőt pontosan olyan, mint  a Ngos-'dzin lugs-bsdu-ba-ban 

megjelenő tanítás. Nemcsak innen, hanem a tirthikák az önvalóság szubsztanciális létezése 

bizonyításának a cáfolás módját a Sde-bdun-ban
705

 magyarázott érvelés végigjárásával is 

megismerhetjük, mégis itt ezt nem fejtjük ki.  

 Most ezt elemezzük: a Bsdu-ba-ban
706

 megjelenő "Bármi is (…)
707

" kifejezésekkel 

magyarázott eme szubsztanciális létezés, az önmagába-fenálló szubsztanciális létezéssel nem 

azonos értelműnek tanítók közti kételkedés (eltérés) alapja az, hogy: "Ha a kettőt azonos 

                                                 
698

 Rje-bad-nyid, Tsong-kha-pa 
699

 Vagy: "Ha nem kellene tagadnunk,...", esetleg: "Ha nem lenne a tagadás tárgya,..." 
700

 Az idézet a művön belül való megszakítását jelöltem ezzel a jelzéssel, a szövegben a ces-pa dang / rész van, 

mely az idézés megszakítását és újboli elkezdését jelenti. 
701

 Rnal-'byor spyod-pa'i sa-las gzhi bsdu-ba, Yogacarabhumau-vastusamgrahani, azaz a Yogacarabhumi egyik 

fejezetének rövidített címe. 
702

 Rnal-'byor spyod-pa'i sa rnam-par gtan-la dbab-pa bsdu-ba, a Yogacarabhumau-viniscayasamgrahani, a 

Yogacarabhumi egyik fejezet. 
703

 Mahāyāna-sūtralamkara (Theg-pa'i mdo-sde rgyan-gi tshig-le'ur byas-pa) 
704

 Abhidharmakosa-bharya (Chos-mngon-pa'i mdzod-kyi bshad-pa) 
705

 Dharmakirti hét értekezése, ezek felsorolását lásd korábban több alkalommal 
706

 Mahayanasamgraha 
707

 (…) = zhes 
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értelműnek állítanánk, akkor a tudatosság önmagában-fenálló (DH fol. 136a) szubsztanciális 

létezővé válna, és ha ez így lenne, akkor azzal [a kijeletéssel], hogy a 'személyiség 

önvalónélkülisége mindent áthat' ellentmondásba kerülne" - Eme egyszerű gondolat 

felmerülése miatt erre vonatkozólag kérdezhetnénk: "Ha ez így lenne, akkor mi az értelme 

annak, hogy 'a személyiség önvalótlansága mindent áthat'? És milyen a személyiség 

önvalótlanságát megértő jógik minden jelenség és a személyiség önvalótlanságán való 

elmélkedési módszere? És a Mester 'minden jelenség önvalónélküliségét’ (chos thams-cad 

bdag-med) tanító szövegeinek mi a jelentése?" – határozzuk meg! Erre vonatkozólag 

egyszerűen ezt mondhatjuk: "Nos, ha ez így lenne, akkor a személyiség önvalónélkülisége 

(gang-zag-gi bdag-med) mindent áthatna, mert a személyiség önvalóját (gang-zag-gibdag) 

azáltal, hogy minden aspektusban elfogadjuk, azzal még nem bizonyítottuk. Mint ahogyan a 

'meddő nő fia' az érvényes megismerés által [még] nem bizonyított érv[ek] álltal  lézetik 

[csak], akkor [olyan dolog, hogy] a meddő nő fia szükségszerűen nem létezik” – (fol. 28a) 

Ehhez hasonlóan a személyiség önvalónélküliségét megértő jógik (rnal-’byor-pa) minden 

jelenséget, szintúgy mint önmagukban-fenálló szubsztanciális létezéstől üreset értenek meg, 

és a Győzedelmesen-elmúlt erre gondolva tanította, hogy minden jelenség nélkülözi az 

önvalót." 

 Ehhez ezt kell hozzáfűznünk: Noha az a mondás, hogy "a személyiség önvalója a nyúl 

szarvához hasonlóan nem létezik", (DH. fol. 136b) igen találó mondás, azonban még mindig 

rá kell kérdeznünk az összes „dharma önvalójának üressége módjára” A fentebbi 

magyarázatokhoz hasonlóan a személyiség szubsztanciális létezésének tanításai öt módját 

nem tartalmazó saját [buddhista] rendszerünkben (rang-sde)
708

 a Vaibharikától kezdve a 

Svatantrika-Mādhyamikáig bezárólag, mindannyian a személyiség (P127) finom 

önvalónélküliségeként
709

 állítják, emiatt erre vonatkozólag átmenetileg a Mādhyamika 

terminusaiban kifejezve egyáltalán nem tanítják [az a dharmák övlaójának az üresség módját], 

azonban a két dologi létezést tanító iskola
710

 osztatlan részecske állítása, a Csak-tudat iskola 

által állított alany és tárgy dualisztikus megjelenésétől mentes önmegismerő tudat, és a 

tudatpillanatnyi önmagukban-fenálló tudatosságok szubsztanciális létezésének ürességét 

milyen módszerrel bizonyítjuk?  

 Ha erre azt feleljük, hogy: "Az egység és sokszerűség létének hiánya bizonyítási 

eljárásával
711

 bizonyítjuk be.", akkor ebből a szempontból az érvelés milyen állításmódját kell 

                                                 
708

 a rang-sde szinonim a nang-pa, sangs-rgya-pa vagy az ’di-pa (ez a rendszer) kifejezésekkel, és az értekező 

szempontjából a buddhisták körébe tartozást jelenti 
709

 gang-zag-gi bdag-med phra-mo, ennek állításában tehát nincs benne Rol-pa’i rdro-rje fenntartotta Prasaogika 

nézet 
710

 Don-smra-gnyis, a tárgyak valódi létezését tételező két iskola: a Sautrantika és a Vaibharika, a Madhyamaka a 

Citta-matrát is ide szokta sorolni. 
711

 Az itt használt kifejezés: gcig-tu-bral-gyi gtan-tshigs-kyis byed-pa, egy logikai bizonyítási eljárás, mely mind 
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alkalmaznunk? Nos, "Az osztatlan részecske, nem önmagában-fennálló jelenség, mivel a 

valóság egysége és sokszerűsége bármelyikétől mentes."-mondhatjuk, vagy "azért, mert 

önmaga részeivel együtt az egység és sokszerűség bármelyikét hiányolja", vagy mondhatjuk 

ezt: "mivel a durván összeállt atomok és a molekulákkal
712

 [másodlagos apró részecskékkel]  

együtt hiányolják az egységet és a sokszerűséget",vagy modhatjuk, hogy "a durva (tárggyal) 

együtt való egység és sokszerűség nem létezik". Noha ezek (Dh. fol. 137a) bármelyikét 

megállapíthatjuk, azonban most itt [a bizonyításnak]
713

 az állítás [tétel, chos], a következtetés  

(rjes-su ’gro) és az ellenérv (ldog-gi khyab), s (fol.28b) hasonlatokban kifejezett 

állításmódjáról beszéljünk! Ugyanúgy kell hivatkoznunk a Csak-tudat rendszer ön-

megismerőjére (rang-rig), s más tanításaira. 

 Emellett mi az értelme annak, hogy "oszlop, korsó és a továbbiak"-ra, melyek az 

önmagában-fenálló szubsztanciális létezéstől üresek, a személyiség önvalónélküliségének a 

konvencióját alkalmazzák? Erre mikor azt mondják: "mert a személyiség önvalójától 

mentesek", akkor így tanítják: „annak nem-létezéshez hasonlatossága
714

 esetére a Buddha az 

összes jelenség én-nélküliségét tanított”. Azonban miért nem tanítják a "minden jelenség a 

nyúl szarvához hasonlóan nem létezik" kifejezést? Mikor azt mondjuk (mondják), hogy: "A 

kifordult konvencionális gondolkodás elválasztó ereje miatt."-  akkor feltehetjük most ezt a 

kérdést: "milyen azt a korsó ’személyiség önvalóját’
715

 megragadó konvencionális 

gondolkodás tudat?" Ha azt mondjuk, hogy " Az önmagában-fennálló szubsztanciális 

létezőként megragadás miatt [ilyen].", akkor mond el milyen ez a megragadás!  

 Ráadásul azok a saját rendszerek
716

 a Hallgató árják személyiség önvalótlanságán való 

eme elmélkedési módszerénél ok nélkül egy sokkal magasabbrendű módszert állítanak, és 

mikor azt állítják, hogy ezzel a módszerrel a szennyező akadályokat
717

 gyökerükből kitépik, 

akkor milyen azon árják meditatív egyensúlya
718

 és nyomában megvalósított 

önvalónélküliségen való meditáció módszere?  

"Az önmagában-fenálló személyiség: (DH fol 137b) nem valódi létező, mert a szkandhákkal 

való valóság egysége
719

 és sokszerűsége egyike sem áll fenn (bizonyított)." Nos, eme 

                                                                                                                                                         
a monizmust, mind a pluralizmust kiküszöböli. A kifejezésben található "gcig-tu" rövidítés azonos a "gcig 

dang du-ma" kifejezéssel. A tibeti szövegek — követve a verses-szútra stílus tömörségét — sokféle 

szakkifejezést szinte felismerhetetlenségik lerövidítve adnak vissza, mint pld. a dualitás: gnyis, vagy az 

egység: gcig; a lét: yod-pa, vagy nem lét: med-pa esetében.  
712

 phra-rab-gnyis-pa 
713

 Lásd a dolgozat p.6 18. számú jegyzetét. 
714

 vagyis annak nemleges létére med-par, hiányára az üresség, üres szavakat alkalmazzák, a vita itt a 

szubsztanciális létezés üressége és az én-nélküliség 
715

 vagy: a korsót a személyiség önvalójaként megragadó kifordult fogalmi gondolkozás 
716

 rang-sde de-dag, most többes szám harmadik személyben nevez a nem-Prasaogika buddhista rendszetekről 
717

 klesa-avarana, nyon-sgrib 
718

 samahita, mnyam-bzhag 
719

 vagy: a szkandhákkal való való egység… 
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mondatban rejlő mindhárom kifejezés
720

 egy éppen ilyen [bizonyítási módszer], vagy a sok 

logikai felsorolással nyeri bizonyítékát? "És ezt követően azáltal, hogy a személyiség 

önvalónélkülisége határozottan bebizonyosodik, mikor az érvelés alapja bizonyságot nyert (a 

bizonyítás alapjára/bizonyításakor) a személyiség önvalótlanságának tétele bizonyítása 

teljesült." E mondatok szinte minden lehetséges kombinációján meditálnak, vagy a minden 

jelenség önvalónélküliként szemlélése egy ettől eltérő módját tételezik? – mutassuk be!  

 Mondjuk el, hogyan lesz maga a meditatív egyensúly és az azt követő elmélyedés a 

szennyeződések ellenszereként (fol. 29a) alkalmazott módszerré! (P128) 

Dpal-chos-kyi grags-pa
721

 a szenvedés igazsága több aspektusán való meditációkat az 

önvalónélküliség aspektusa gyakorlati megvalósítása módszereként tanította, ezért az arra 

alkalmazott módszer is ilyen [itt]. Ezeket, ha nem értjük meg helyesen, akkor a mindentudás 

(thams-cad mkhyen-pa) ösvényét figyelembe nem vevő puszta megszabadulás (thar-pa-tsam) 

nem lesz a megvalósított módszer (thabs) megismerésének az alapja. Ha buddhista sajátos 

(nang-pa sangs-rgyas) (megkülönböztető) tan, a négy pecsét
722

 puszta jelentése biztos 

megismerését megteremteni nincs alkalom, akkor hogyan is lehetne a nagyon mélységes tan 

Prasaogika-Madhyamaka (dbu-ma thal-’gyur-ba) szemlélete megértésére esély? (DH fol. 

138a) Az ezeket rosszul megértők (értelmezők) segítségére a tudósként ismert fordító Shes-

rab rin-chen 
723

ezt tanította: 

A szubsztanciális létezést én-nek tanítása (bdag-smra) a Vatsiputriya
724

 iskolánál 

biztos, a tudatosságot én-nek tételezés Mādhyamika és Citta-mātra (dbu sems)
725

 

tanításai ellentmondásosak.  

Bár Go-bo bsod-nams seng-ge és Pan-chen Sakya mchog-ldan, Rje-thams-cad
726

 cáfolatait 

felhasználva, sok írással rendelkezik, mégis mivel jómagam nézetei hasonlóak ezen írások 

alapvető pontjaival, emiatt azok cáfolatának körülményességét most nem teszem. Ennek 

ellenére mi mindannyian Nagy Urunk
727

 hibátlan tanítása mellett köteleztük el magunkat.
728

 

                                                 
720

 Itt ugyan a tshig szó szerepel, de ez a logikai érvelés három jegyére (rtags), vagy három lépésére: alany, 

állítás, bizonyító érvelés, vonatkozik.  
721

 Dharmakirti 
722

 phyag-rgya bzhi, ennek a négy jellemzőnek, „pecsét”-nek az elfogadása tesz valaki buddhistává: dbye ba/ 1 

'dus byas thams cad mi rtag pa/ 2 zag byas thams cad sdug bsngal ba/ 3 chos thams cad stong zhing bdag 

med pa/ 4 mya ngan las 'das pa zhi zhing dge ba/ [Hopkins Tibetan-Sanskrit-English elektronikus szótára], 

jelentése: (1) minden összetett jelemség állandótlan (2) minden szennyezett szenvedésteli (3) mindden 

dharma üres és én-nélküli (4) a nirvána nyugalom és boldogság 
723

 15. századi Sa-skya-pa mester 
724

 Gnas-ma-bu, egy buddhista iskola neve, mely a személyiséget, pudgalát (gang-zag) egyfajta én-nek képzelte 

el, hogy áthidalja a nem-én (anatta, anatman, bdag-med) azon tanát, hogy ha nincs „én”, akkor ki megy át az 

előző életekből a következő életekbe, azaz a tett (las) és eredménye (’bras-bu) tanát próbálta megmagyarázni 

tanításaival 
725

 dbus sem, szerzők rövidítve vonja össze a két bölcseletet 
726

 Sa-skya-pa mesterek 
727

 Rje-bdag-nyid-chen-po, Tsong-kha-pa jelzője 
728

 A szerző itt magáról beszél, illetve saját irányzatáról. 
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És a határtalan kegyelmű Drága Urunk
729

 saját gondolatai kutatásának elkötelezett 

személyiségek szerint általában véve csupán a Mester és szellemi fiai
730

 elképzelései szerinti 

egyedüli (cam) szófordulatait miután maradéktalanul meghallgatjuk és azon elgondolkodunk. 

Az átadott szövegrendszerében megjelenő gyakorlatok, valamint a módszer és bölcsesség 

(thabs-shes)
731

 egységbe kapcsolásának egy hibátlan gyakorlata kizárólagosnak tűnik.  

 Ebből a szempontból ezek a források nyilván nagyon fontosak, és a fentebbi (fol. 29b) 

állítások sokféle gondolatot megértetnek. "Hogy is van ez?"-kérdezhetné valaki. Azonban a 

semmivel sem összehasonlítható kizárólagos saját rendszerünk bemutatására gondolva és arra 

támaszkodva és a "más (rendszerektől) sokkal különb minden bizonnyal", attól tartok, és 

ennek (DH fol. 138b) gondolatába vetjük bizalmunkat, akkor ez a kérdés fel sem merül. Ha 

valaki azt kérdezné, hogy: "Milyen a te rendszered, mond el!", akkor általában véve ezek 

megismerésére van szükség: a veleszületett önvaló fogalommal (bdag-’dzin lhan-skyes)  

milyen a megragadás módja; a fogalmak alkotásával hogyan történik a tulajdonítás; és e 

kettő közül a korábbi az alapvető; az utóbbit tagadó érvelések  hogyan lesznek a korábbi 

tagadásának tényezőivé; és az önvalónélküliség (bdag-med) bizonyításakor az egység és 

sokszerűségtől (gcig-du) mentes bizonyítási eljárásnak nem csupán a mindhárom szavával 

(tételével) bíró érvelést jelentősen kibővítve (széleskörben alkalmazva), hogyan 

meditálunk;az a módszer ahogyan ezeknek az érveléseknek a legfontosabb pontjait (velejét) 

az egység és sokszerűség bizonyító eljárására alkalmazzuk; és az azt követő lépésben 

általában véve azon mód, ahogyan az összes jelenség és önálló jellemvonások által összeállt 

szkadhák, tartományok (khams) érzéki tartományokban kifejezett önvalónélküliség (bdag-

med) aspektusán elmélkedünk; és ezeket alapul véve azon módszer, ahogyan az akadályokat 

fokozatosan felszámoljuk; valamint egyébb módszerek bemutatására." Ha ő ezt mondaná, 

akkor nekem nincs okom arra, (P129) hogy az így mondottakkal vitába bocsátkozzam, így az 

értelemmel megvizsgálva a bebizonyítandó állításokat helyesen kell megértenem. Mivel 

nemcsak az alacsonyabbrendű kocsi (thed-dman), hanem a nagy kocsi követői (DH fol. 139a) 

is a felhalmozás és előkészítés (tshogs sbyor)
732

 állapotában az alapvető bölcsesség 

leglényegesebb  aspektusain való meditációt szükségesnek a Rgyan-'grel
733

 és a vele együttes 

szövegekből magyarázzák, mivel ez maga a durva önvalónélküliség és a finom 

önvalónélküliség megértési módszereinek (fol. 30a) a legkiválóbbika. 

                                                 
729

 Rje rin-po-che = Rje rin-po-che blo-bzang-grags pa, azaz Tsong-kha-pa 
730

 rje-yab sras, Tsong-kha-pa és tanítványai, Tsong-kha-pá-ra és két fő tanítványára vonatkozik a rész 
731

 thabs, módszer, vagy célra vezető eszközök: upaya és a shes, shes-rab, bölcsesség, prajva, ezek mint két 

Mahayana alapelv szerepelnek, ezek egységbe hozásával és egyidejű gyakorlásával érhető el a 

megszabadulás, a hat paramita közül ez első öt az upaya körébe tartozik, míg a hatodik, a bölcsesség maga a 

transzcendens látásmód (prajva), ezekre itt nem térek ki alaposabban, mivel a dolgozat kereteit túllépné a 

részletes magyarázat 
732

 tshogs sbyor, a felhalmozás és előkészületek ösvénye 
733

 Rgyan-’grel, az Abhisamayalamkara kommentárja 
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 Noha, ezek részletes bemutatására, a nagy kocsi útkészítői,
734

 a Mester és 

tanítványai
735

 kiemelkedő szövegeit alapul véve, mi mindannyian válalkozunk, azonban itt a 

szavak nagyon megszaporodtak és mivel még nincs itt a megfelelő ideje, ezért nem tárgyalom 

részletesen, s az alkalomnak megfelelő magyarázatot tömören kell elmondanom. 

 Mármost az önmagában-fennálló szubsztanciális létező (rang-rkya thub-pa’i rdzas-

yod) megragadási módja a következő: ez az "én"-fogalmi alapú önvaló azon módon, mintha 

sajátmagához képest más szkandháktól nem függene, és nem támaszkodna, azoknak mintha 

fölérendelt ura lenne, ennek önmagában-fennállóként megragadása.
736

 Erre gondolva 

tanították a Mester és tanítványai az "úr és szolga"-szerű megragadást. –így is tanatották a 

szövegek. 

 Tehát általában véve a tulajdonítás alapjainak, a szkandháknak a megragadásától nem 

függve nem képes kialakulni a személyiség megragadása (fogalma), mégis az önvaló 

megragadásával (fogalmával) szennyezett tudatfolytonosságok (rgyud) következtében, 

mintegy nem-tudatos módon 
737

 az önvaló megragadására támaszkodva a szkandha 

[megragadásának] egy ilyen szükségszerű fogalma (DH fol. 139) alakul ki, az az "én formám, 

én érzésem, s a többi szkandhám" az önvalómnak alávetett fogalom (megragadás) miatt, és 

azért mert az "önvalóm létezik" fogalomtól függve, az "én szkandhám", illetve a szkandhákra 

az "enyém" tulajdonítás megragadása is felmerül. 

 Tehát az önvaló/én szubsztanciális létezőként (rdzas-su yod-pa)
738

 való megragadás 

módja a következő: pusztán az a megragadási mód, amely önmagától különbözö másokra nem 

támaszkodik, önmagához képest másoktól nem függ, s csupán a saját jellemvonást hamisan 

tulajdonító szubsztanciális létező megragadása. 

És emiatt a fentebbihez hasonlóan Nagy Urunk
739

 a Bsdu-ban
740

 magyarázott szubsztanciális 

létezést és az e szakaszban (alkalommal) bemutatott szubsztanciális létezést azonos 

értelműnek tanította. 

 (fol. 30b) Egy ilyen önmagában-fennálló személyiség tagadására a Vaibharikák, a 

                                                 
734

 Nagarjuna és Asanga 
735

 Rje-yab sras, Tsong-kha-pa és két fő tanítvány 
736

 a szöveg ebben a részben nem teljesen érthetetlen, hanem azt fejezi ki, hogy van egy elképzelt „én” a 

szkandhák vonatkozásában, mely azok felsőbbségi alapjaként, ahogyan a tibeti szöveg mondja, „Ura-ként” 

szerepek, a buddhizmus igen részeltesen elemzi általában az elképzelt „én” viszonyát az emberi struktúra 

pszicho-fizikai összetevőivel kapcsolatban, a példaként felvetett téves képzetekben, hol azonosnak tekintik a 

vélt „én”-t a szkandhákkal, hol ülönbözőnek, hol úgy, ahogyan a tibeti szöveg leírja, de néha az egyes 

szkadhákkal aszonosítja a tévképzetes ember magát. Ennek megvitatása nem célja terjedelmi okoból sem a 

dolgozatnak, de annyi megjegyezhető, hogy van néhány szöveg, mint a páli nyelvű Mulapariyaya-sutta, 

melyekben ez a megközelítés részletes elemzés alá esik. 
737

 Tudattalanul, vagy tudatalatti módon. 
738

 még egyszer visszatérve a szubsztanciális létező deiníciójához, a tibeti meghatározást hozza Hopkins: mtshan 

nyid/ rang nyid ngos gzung ba la chos gzhan ngos gzung ba la ltos mi dgos pa/ (Hopkins: Tibetan-Sanskrit-

English digitális szótára) 
739

 Rje bdag-nyid chen-po, Tsong-kha-pa 
740

 Mahayanasamgraha 
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Sautrantikák és a Citta-matrinok
741

 a szkandhák és a valóság egysége és sokszerűsége 

nélkülisége érvelését alkalmazzák. Az önvalónélküliség bizonyításakor pedig a szkandhák 

puszta meghatározásából hiányzó (nem-belefoglalt) "az önvaló létezik" bizonysága bizonyító 

tételelének legalapvetőbbje: az "tudatos-lény"-t  (sems-can) gondoló tudat, pontosan úgy fogja 

fel a tárgyat (ez az átélő tudat), ahogyan az valójában van, mivel az a tudat, mely mikor a 

korábbi tudatra nem hagyatkozik,  magát a létezőt (dngos-po) látja, az akkor egy tárgy felé 

forduló tudat.
742

  

 Magát a "mint például a kék megragadása" (DH fol. 140a) kifejezést tagadó érvelést 

megfelelően kiemelve bizonyítani szükséges; vagy az olyan hasonló gondolatokat, mint: "az 

az olyan önvaló a szkandha, (P130) a szkandhákban van, a szkandháktól különböző, vagy a 

szkandhák teljes nem-léte" négy végeletként vizsgálva érveléssel kell cáfolni. És e 

vizsgálódásban az állandóság, állandótlanság, az egység, a különbség és más végleteket 

tagadó sok bizonyos érvelés (elvégzése) szükségszerűen megjelenik Thogs-med
743

, Dbyig-

gnyen
744

, Phyogs-glang
745

, Chos-grags
746

 és mások műveiben.
747

 

 Ilymódon a vizsgált elutasítandó végletek tagadásakor fel szokták vetni, hogy egy 

valamilyen önvalónak a test elemzésekor, egy önvalónak vagy személyiségnek biztosan 

léteznie kell, mert máskülönben a "bilincsek és a felszabadulás" bemutatása lehetetlen lenne. 

Emellett figyelembe vesszük a szkandháktól ténylegesen különböző és önmagában-fennálló 

szubsztanciális létező tagadását, ezáltal kétségtelenül be kell bizonyosodnia, hogy az a 

szkandhákra támaszkodva, és a szkandháktól függve meghatározott tulajdonított létező, mivel 

a bizonyítás e két módjának egyikét sem zárhatjuk ki. Tehát eme irányzatok (grub-mtha’) 

azon állításának, hogy a személyiség tulajdonított létező, ez az értelme. (fol. 31a) 

 A "pusztán tulajdonított" (DH fol. 140b) üres kifejezéssel azoktól a szkandháktól 

ténylegesen különböző más szubsztanciális létezőt ugyan meghatározzák, de a "valódi létezőt 

és az saját jellemvonása által létezőt" és a többi semelyikét sem állítják határozottan. 

 Az ezt követő megvalósított minden jelenséget önvalónélkülinek  tekintő szemlélet 

módjára a Kun-las-btus-ban
748

 ezt találjuk: 

Kérdezhetnénk, hogy mi az üresség meghatározása. 

Valami nem-létezése valamiben, annak üressége.  

Ez a tökéletes szemlélet. 

És abból, ami megmarad az ebben való létezése. 

                                                 
741

 bye mdo sems-tsam-pa-rnams, szerzőnk megint összevonásokat alkalmaz 
742

 'jug-pa'i blo 
743

 Thogs-med, Asanga 
744

 Dbyig-gnyen, Vasubandhu 
745

 Phyogs-glang, Dignaga 
746

 Chos-grags, Dharmakirti 
747

 Asanga, Vasubandhu, Dignaga és Dharmakirti 
748

 Abhidharmasamuccaya, Asanga műve 
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Ez a valóságnak megfelelő tökéletes tudás. 

Valamint az önvalónélküliség meghatározására: amilyen az önvaló nézettekkel az önvaló azon 

tulajdonított jellemvonása folytán a szkandhák, az elemek, az érzékszervi tartományok az 

önvaló jellemvonása folytán önvalótlanok. Erre gondolva tanította a Győzedelmesen-elmúlt, 

hogy "Minden jelenség önvalónélküli." A Győzedelmesen-elmúlt e mellett azon tanítását, 

hogy: "Ez az összes jelenség nem az enyém, ezek nem az én [tulajdonaim]. Ez nem az én 

önvalóm (énem)”. kifejezésekre gondolva tanította, s "ez a valóságnak megfelelő szemlélet" 

kifejezéseket a tökéletes bölcsességgel, a valóságnak megfelelően kell szemlélnünk. Most mi 

az értelme ezen tanításoknak? Ha ezt kérdezzük, akkor: "Ez a külső (DH fol. 141a) tárgy 

(létező, dngos-po) nem az „enyém”, ez a belső tárgy nem az „önvalómé”,
749

 ez a belső tárgy 

nem az enyém. Ez nem az én önvalóm." - kifejezésekre gondolva tanította. Ugyanígy a "külső 

tárgyak az önvalóméi”, és a belső tárgyak az „én és önvalóméi" kifejezéseket teljesen 

tagadjuk. Az így tanítottak értelmét helyesen kell megértenünk.  

 Másfelől a korábbi hagyományos szövegek értelme: a tagadandó tagadásával, a 

tagadandó ürességmódja (stong-thsul); valamint a tagadottakban (P131) (tagadáskor) a 

jelenségek létmódjának a tanítása. (fol. 31b) A hagyományos alapszövegek (lung-tshan)  két 

csoportja a szkandhák stb. önvalóságának jellemvonásával az önvalótlanságként való 

szemléletét módját, valamint a minden jelenség önvalótlanságát tanító hagyományos 

szövegek jelentésén való meditálás módját tanítják. 

 Tehát ennek teljesülésével a szkandha stb. terminusában kifejezett szubsztanciális 

létező önvaló (rdzas-yod-kyi bdag) tagadását alapul véve, azok a szubsztanciális létező 

önvalójának tárgyi segédeszköze
750

 folytán üressé válnak. És ebben az esetben a szkandhákat, 

melyeket a tulajdonítás alapjává téve, a szubsztanciálisan önvaló létezésével ruháznak fel, s a 

szkandhák stb az "ezek az önvalóméi" megragadás cáfolatával puszta jelenségekként 

maradnak fenn. Eképpen a szkandhák és a többi a valóságnak megfelelő külső környező 

világok, a tettek, és a szennyeződések hatására bontakoznak ki; és azon tetteket és 

szennyeződéseket összegyűjtő szubsztanciálisan létező személy sem létezik, ezért azok attól 

(mármint a szubsztanciális létezéstől) üresek, és puszta jelenségek maradnak. És ugyanígy 

amiatt, hogy a Tiszta föld
751

 és lényei stb. érdekében megeteremtett (növelt) részvét és fohász 

képességét tökéletesen megvalósító árja felébredettek (sangs-rgyas ’phags-pa) is az 

önmagában-fennálló szubsztanciális létezéstől mentesek, azok is puszta jelenségek 

                                                 
749

 Ebben a szövegrészben, és az előbbiekben is, az "én" (nga), valamint az "önvalóm" (bdag) fogalom tkp. két 

különböző dolgot jelöl. Végre jó lenne tisztázni, hogy miért ezt a két különböző fogalmat használják a 

szövegek, holott ezeket csupán egyetlen lefordított fogalommal szokták visszaadni elméletileg, mégis a tibeti 

szöveg külön fogalmakat hasznél, a bdag és a nga fogalmakat. 
750

 long-spyad-bya 
751

 Dag-pa'i zhing 
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maradnak.
752

 És a meditatív megszűnések, valamint az olyanság (de-bzhin-nyid, tathata) és a 

többi elérendő és megvalósítandó (tárgy), és megismerendő jelenségeket megvalósító (mint az 

előbb) személyiség, azáltal hogy nem önmagában-fennálló létezők, szintén puszta 

jelenségekké lesznek. A "puszta" szó megszünteti, hogy a megvalósító és megismerő (mint az 

előbb) személyiség szubsztanciálisan létező. Erre a jelentésre gondolva árja Thogs-med
753

 

mindkét tagadást tanította: a külső dolgokra "az önvalóméi" (bdag-gi ba) tagadását, és a belső 

dolgokra az "önvalóm, és az önvalóméi" (bdag dang bdag-gi-ba) fogalom tagadását. Ebben az 

esetben, ha valaki az ilyen személyiséget úgy ragadja meg, mint ami nem önmagában-

fenállóként létezik, s azon célból, (fol. 32a) hogy saját boldogságát megteremtse, a vágy, 

gyűlölet és más hibás működésű csoportok értelmetlenségét belátva, azoktól elfordul. (DH 

fol. 142a) 

Ennek az értelmére a Rnam-'grel
754

 a következőket tanítja: 

Aki a négy árja igazságra támaszkodik, 

és azt, hogy az "én" és "enyém", s a többi 

tizenhat féle valótlanságot tulajdonításból 

jön létre a létesülés szomja,  

és azzal mi az ellentétes (ellenszere) jelentés, 

s annak fajtáit jól megérti, 

helyesen meditálva azokon  

a helyes szemlélethez jut,  

s ezzel a szomjat, s ami belőle következik 

felszámolja. (...) 

Az üresség szemléletével szabadulunk fel, 

de a fenntartott meditáció annak az értelme. 

Nem csupán ott, hanem a Mngon-rtogs-rgyan-gyi-gzhi-shes-kyi rnam-bshad-pa Lam-bden-gyi 

rnam-pa fejezetében magyarázottak szerint is a megismerő személyiség önvalótlanságának, a 

cselekvő személyiség önvalótlanságának, az átvándorló személyiség önvalótlanságának, 

(P132) és a felhalmozó személyiség önvalótlanságának a megismerései, az út igazsága négy 

aspektusának a meghatározása. A tulajdonított létező dolgok meghatározási alapjaként, mivel 

nem ismerik egészen Valódi-lét állító iskoláig bezárólag, "az önmagában-fennálló 

szubsztanciális létezők" mindegyikének szükségszerű állítását, ezért a "személyiség 

megismerése az önmagában-fennálló szubsztanciális létnélküliség megismerése"-típusú 

önvalónélküliség (beláttatása) miatti állításokat vetik fel. Most mit szükséges idéznünk, 

                                                 
752

 Mármint a részvét és a fohász folytán 
753

 Thogs-med, Asanga 
754

 Dharmakirti műve, Pramanavaptika-karika 
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amiből ennek értelmét megtudhatjuk? (DH fol. 142b) Mikor ezt gondoljuk, akkor Dbu-ma-

'jug-ban
755

található "Ílymódon a te egyetlen csoportod
756

 sem létezik, ezért(...)" és az utána 

következő érveléssel a Valódi-lét tételezők (dngos-smra-ba) cáfolásának alkalmával maga az 

Urunk
757

 ezt tanítja:  

Az ellenfeleink a tulajdonított létező dolgokat, arra hagyatkozva, hogy azok az 

önmagukban-fennálló szubsztanciális létezők mindegyikének (egészének) 

tulajdonítási alapjai, tulajdonítottként fogadják el és úgy tanítják. (fol.32b) 

Az ilyen tanítások értelme maga az az állítás, hogy mikor a Valódi-lét (dngos-smra-ba) 

tételezői szerint tulajdonított létezőnek állított dolgokat; ha a tulajdonított létezőnek 

állításukat az érveléssel megszűntettük, akkor úgy kell tételeznünk őket, hogy a "bizonyítottan 

szubsztanciálisan létező jelenségek" egészét figyelembe vesszük. 

 Nem csupán itt, hanem mikor a Vaibharika és a Sautrantika, e két iskola azt állítja, 

hogy minden viszonylagos jelenség az önmagában-fennálló szubsztanciális létezéstől üres, 

akkor mindezekre a személyiség önvalónélkülisége miféle meghatározását kellene 

alkalmaznunk? Azokra miért nem elegendő a 'jelenségek önvalótlansága' meghatározást 

használnunk? A Citta-matrinok ugyan állítják a jelenségek önvalótlanságát, azonban az,  hogy 

milyen az ürességnek [határozzák meg a jelenségeket] nem e szempontból tételezik. Úgy 

hogy az alany  és a tárgy, mint más szubsztancia ürességét stb. a szkandhák stb. Ő maga 

(Tsong-kha-pa) fentebbi magyarázataban megjelenő egy eltérő ürességmódjára használatos 

'minden jelenség önvalónélküli' tételetéze alapján ugyan megérhetjük (DH fol. 143a), 

azonban más szempontból a 'minden jelenség'-re vonatkozó viszonylagos önmagában-

fennálló szubsztanciális létezés üressége  bizonyítási módszerének az 'egység és sokszerűség' 

érvelésével nyert bizonyítása világos előbbi és utóbbi bemutatását a Sa-sde-lnga
758

, a Tshad-

ma Sde-bdun
759

 követői együttesen stb., és a Vaibharika, Sautrantika, és Citta-matrák hogy 

melyik szövegrendszerében magyarázták el  ezt tárjuk fel! Noha a Citta-matrinok a külvilág 

tárgyainak tagadására; az alany, tárgy és a tudatosság, mint három
760

 különböző 

szubsztanciális létező tényező tagadására, az 'egység és sokszerűségtől mentesség' érvelését 

tanítják, mégis a tudatosság lényegét önvalónélküliként való bizonyítási módszerét, mely az 

egység és sokszerűség érvelésévek teljesedik be (bizonyosul be), sehol sem tanítják. Nem 

pusztán ott, hanem az ezekhez hasonló eme későbbi állítások rendszerében található sok 

ellentmondás, alaptalanság, bizonytalanság a saját rendszerükben szükségszerűnek van 

bemutatva, mégis itt pusztán nagy vonalakban beszéltünk róluk, de ha részletesen mondanánk 
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 Madhyamakavatara-karika, Candrakirti műve 
756

 tshogs-pa: csoport, létcsoport, szinoním a phung-po-val 
757

 Rje-bdag-nyid, Tsong-kha-pa 
758

 Asanga ötértekezése szintekről 
759

 Dharmakirti hét logikai értekezése 
760

 felfogott aspektusok: gzung – tárgyi ’dzin felfogói, és maga a tapsztaló tudat - rig 
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el, akkor annak nem lenne se vége se hossza. (300) (fol. 33a) 

 Gondoljuk el, hogy ismét némelyek az önmagában-fennálló-megragadni képes 

szubsztanciális létezőt és az önmagában-fennállni képes szubsztanciális létezőt, e kettőt 

árnyalati tényezőként (P133) megkülönböztetik, ez a megkülönböztetés az indiai 

alapszövegekben és a bölcsek,
761

 valamint a Mester és tanítványi
762

 írásainak egyikében sem 

jelenik meg, ezért nincs okunk arra, hogy elfogadjuk. S a korábbi nagy (DH fol. 143b) 

magyarázok gondolata, úgy tűnik hasonló.  

A második rész (fejezet): E rendszerben a három jellemvonás (mtshan-nyid gsum) és a két 

igazság (bden-pa gnyis) bemutatását alapul véve, a szkandhák (phung-po), tartományok 

(khams), érzéki tartományok (skye-mched) osztályozási módjai, a lényeg stb. bemutatási 

módja a Vaibharika, Sautrantika e két iskoláétól, valamint a Mādhyamika iskoláétól nagyon 

sokban eltér. S a Mngon-pa kun-btus,
763

  valamint a Sa-sde
764

 magyarázatmódjában a 

különbözőségeknek számos finom sajátossága mutatkozik. És noha sok eltérő sajátosság van 

a "környezet és az élőlények birodalma tartományainak" magyarázatában, kevés szóval döntő 

magyarázatra nem vagyok képes, s ha részletesen fejteném ki azt, akkor nagyon sokat kellene 

írnom, ezért itt most nem írom le. Bárkik, akik eme irányzat (grub-pa’i mtha’) teljeskörű 

bemutatásának megismerésére vágynak, azoknak azokat az alapszövegeket kell vizsgálniuk. 

De pusztán azzal, hogy a szövegekből minden egyes részt külön kiemelve, azokra a szavak 

lényegtelen (nem tárgyhoz tartozó) szaporításának következtetéseit összefüzzük, azáltal 

sehova sem jutunk. 

 Nagy Urunk
765

 a Jambudvipa hat ékköve-
766

 és a kétkiválóságként
767

 ismertek 

alapszövegeinek minden hiányosságát, elégtelenségét teljes egészében tisztázta. Azzal, hogy 

valaki, aki az Ő (Tsong-kha-pa) saját felszabadulása  nyomába lépőknek részvéttől (DH. fol 

144a) vezettetve tanácsot ad, és másfelől a korábbi nemzedékben (sngo-rabs) a tudós locavák 

képességei és Sa-skya Pandita mester, mindentudó, Bu-ston, a nagy Rnog lócava
768

 mester és 

tanítványai és más a végleges értelmű (fol. 33b) tanítást megértő nagy személyiségek 

életrajzában, ahogy történt, a szerint, aki a tant hallgatja, és azon elgondolkodik, akkor az a 

"tan számára hasznos személyiség" névvel lesz ismertté.  
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 thub-rnams 
762

 Rje-yab sras, Tsong-kha-pa és tanítványai 
763

 Abhidharmasammuccaya 
764

 Yogacarabhumi 
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 Rje-bdag-chen-po, Tsong-kha-pa 
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 Vasubandhu, Asanga, Nagarjuna, Aryadeva, Dignaga, and Dharmakirti 
767

 mchog-gnyis, két kiválóság: Gunaprabha és Shakyaprabha 
768

 Rdog-lo vagy Rnog-lo = Rngog lo rtsā ba, Rnog lócava 
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2. A megismerő tudat  

Második rész: a megismerő tudat (shes-byed blo) bemutatásának három része van:  a tudat 

általános bemutatása (spyir blo’i rnam-gzhag), a tudatosságok számszerű mennyiségének 

állításmódja, valamint a Valódi- és a Hamis-aspektus tételezői (rnam bden rdzun) közti 

különbség magyarázata. 

2.1. A tudat általánosan  

Az elsőnek [a tudat általános] bemutatásának két része van. A tárgyalt dolog (téma, dngos-

po), valamint a hiteles megismerés gyümölcsének
769

 a bemutatása. 

2.1.1. A fő tárgy  

Az első: a 'pusztán világos és megismerő' - ez a tudat jellemzése. Ennek két osztálya van: a 

belátó (rtogs-pa’i blo) és a nem-belátó tudat (ma rtogs-pa’i blo). Amiatt, hogy a tudat a 

jelenségekre rárakot fogalmi elképzeléseket (sgro-’dogs) megszüntető biztos tudás 

előidézésére képes, vagy képtelen, két fajtája létezik. Vagy egy valódi, a tárgya felé egyirányú 

(mtha’-gcig) és újonnan (gsar-du) megragadó tudat; vagy a közvetlen tapasztalás (mngon-

sum); a következtető megismerés (rjes-dpag) bármelyikét mellőző előfeltételező megismerő 

tudat (yid-dpyod);
770

 az saját jellemvonású vonatkoztatási (v. tudatba belépő) (’yug-yul) 

tárgyat tisztán észlelő, mely azonban bizonytalan a saját tárgy észlelésében  (P134), s így 

bizonytalan tudat (snang-la ma nges); (DH fol. 144) saját tárgy romolhatatlan 

megismerésében megerősített és megragadó szilárd tudat; saját vonatkozási tárgy nélküli 

kifordult tudat (log-shes); önmaga tárgya szempontjából (tárgyában) két-pontú kételkedő 

tudat (the-tshom); a közvetlen tapasztalás (mngon-sum); valamint a következtető megismerés 

(rjes-dpag); ez a hét tudatfajta létezik.  

 Másfelől a hiteles megismerő (tshad-ma) és a nem-hiteles megismerő (tshad-min) 

tudat kettős felosztását (és más kettős felosztásokat előbbiek) mindegyikével állítják
771

. A 

hiteles megismerésnek számszerüleg két fajtája van: a közvetlen (tapasztalásból eredő) hiteles 

megismerés, és a következtető hiteles megismerés. A közvetlen hiteles megismerésre "a 

fogalmiságtól mentes és egy szilárd hajlamokból eredő megismerés" meghatározást kell 

használni, azonban a Sautrantikák szerinti azon állítás, hogy "nem szükségszerűen nem 

téves", a legtöbb Citta-mātra irányzat állításmódja is. 

 Az okfejtést
772

 követő Citta-matrinok a közvetlen tapasztalás (fol. 34a) négy fajtáját 

állítják; ezek az érzékszervi közvetlen tapasztalás (dbang-mngon), az elmebeli közvetlen 
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 tshad-'bras, illetve tshad-ma'i 'bras-bu 
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 Az előfeltételező megismerő tudat (yid-dpyod-kyi blo) a hét tudatfajta egyike, mely tudása még nem biztos 

(még nem hiteles megismerés). 
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 Vagyis az előbbi hét tudatfajtát fel lehet osztani olyan szempontból, hogy azok hitelesen ismerik-e meg a 

tárgyaikat, vagy nem. 
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 Itt a szövegben a rig-pa szó szerepel a rigs-pa helyett, mint a továbbiakban is sokszor. Itt határozottan egy 

rövidítéssel állunk szemben. 
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tapasztalás (yid-mngon), az ön-megismerő közvetlen tapasztalás (rang-rig mngon), és a yógik 

közvetlen tapasztalása (rnal-’byor mngon).
773

 A szöveges hagyományt követő Citta-matrinok 

bár a másik hármat állítják, azonban nem világosan fejtik ki, hogy állítják-e vagy nem állítják 

az önmegismerő (közvetlen tapasztalást).  

 'Jam-dbyangs bzhad-pa'i rdo-rje mester azt tanítja, hogy "A Sa-sde
774

 követő Citta-

mátrinok nem állítják az önmegismerő közvetlen tapasztalást, mivel a Sa-sde lnga-ban nem 

magyarázzák."  

Nos, ebben az esetben nem hangzott el magának a (DH fol. 145a) mester-szerzetes szájából, 

hogy a szöveges hagyományt követő Citta-matrinok önmegismerőt (rang-rig) nem állítása 

mindenhol
775

 érvényes lenne, mivel ő maga [csak] az alap-tudatosságot (kun-gzhi) és az 

önmegismerőt, e mindkettőt tételező Citta-mátrinokat magyarázta. És mivel a Grub-mtha'-

chen-mo-ban ezt mondja: 

A Valódi-aspektus tételezőit illetően: az alaptudatosság lényege az önmegismerő 

tapasztalata erejéből jelenik meg, s ezáltal, bár a fogalmi gondolkodás azokra az 

tárgy (gzung) és felfogó tudat (’dzin) képzetét rakja rá, mégis a rárakásszerű 

tulajdonítás hamis, mert ha nincsen kettősség, nincs hamis [megjelenés] sem. 

A Rtog-ge-'bar-ba
776

 tanítja, hogy:  

 A nagy kocsi személyiségei: Thogs-med (Asanga) mester, Dbyig-gnyen 

(Vasubandhu) és mások a kettősség (alany-tárgy) állításának elmondása alkalmával a 

Theg-bsdus-ban
777

 magyarázott három jellemvonás bemutatását (mtshan-nyid gsum), 

az alap-tudatosság (kun-gzhi) és a szennyezett-elme (nyon-nyid) állításmódját az utána 

következőket magyarázva, befejezésképpen a jógi tudatára ezt mondják: "Az 

önmagaként megjelenés felfogói (alanyi) aspektussá (’dzin-pa’i rnam-pa) és a 

tárgyként megjelenés pedig tárgyi aspektussal (gzung-ba’i rnam-pa) rendelkezővé 

alakul át, és jelenik meg, és mivel a külsődleges tárgyak nem léteznek, a 'csak-tudat' 

szemléletére támaszkodva, a tárgy-támasznélküli [tudat] szilárdan megszületik, és ha 

nincsen tárgy többé, akkor felfogói (alanyi) [aspektus] sem létezik, s ennek folytán a 

tárgy-támasznélküliségre (fol. 34b) alapozva a hatféle felfogói (alanyi) [aspektusú] 

tudatosság támasznélkülisége is létrejön. És ameddig maga az 'alap-tudatosság, (DH 

fol. 145b) mely saját tudatossága dharmaságát (chos-nyid) megismeri' nem létezik, 

addig a 'alap-tudatosság és az önmegismerő', e mindkettőnek magyarázzuk az állítási 

módszerét; és az önmegismerő tagadásakor (P135) 'tárgyi megjelenést nem foglalva 
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 Erről a négyféle közvetlen tapasztalásról lásd Rinbocay Mind in Tibetan Buddhism pp. 49-74 Itt nagyon 

részletesen ír ezek meghatározásáról, valamint a különböző irányzatok nézeteiről. 
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 Yogacarabhumi 
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 Illetve: teljes egészében, teljesen kibontva (khyab-pa). 
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 Bhavaviveka értekezése, a Tarkajvālā. 
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 Mahayanasamgraha 
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magába, egy valamilyen tudattényezőt
778

 észlel', ilyenek és ehhez hasonlóak, az 

önmegismerőt tagadó érvelések." 

A Dbu-ma-'jug
779

 "A jógi magasrendű útmutatása"-mondattól egészen a "tudat sem létezik, 

ennek az értelmét tudd meg!"-mondatig bezárólag ugyanúgy tagadja az önmegismerőt, mint 

ahogyan a Theg-bsdus-ban megjelenő 'csak-képzet'-et bizonyító módszerek cáfolják.(355) Bár 

a szöveg befejezésében a "Ha a tárgy nem lenne, akkor az alanyiság megszünne létezni." és 

stb. a mástól-függőt [jellemvonást] bizonyító tételei, az önmegismerőt cáfoló érveléssel 

bemutató szövegek előbbi és utóbbi szövegösszefüggéseire hasonlítanak, mégis úgy tűnik, 

hogy [az a] Thogs-med (Asanga) és a többi [Citta-matrin] követőinek, az önmegismerőt és az 

alap-tudatosságát egyaránt állító Citta-matrinok bizonyítási módszere lenne. Itt nem azzal az 

esettel állunk szemben, mint mikor a felfogó önismerőt tagadó szövegek az érvelést követő 

Citta-matrinok egyik tételét sem cáfolják.  

 Másfelől az, hogy "a 'hiteles megismerőként funkcionáló (tshad-mar gyur-pa) tudat a 

tárgyában nem téved' tételét az önmegismerő tételezésével (DH fol. 146a) kell 

bizonyítanunk", ez egy Citta-mātra tétel, mivel a "tárgyában nem tévedő tudat" tételét az 

"önmagával azonos lényegű és önmagától különböző lényegű tudat" valamelyik tételével kell 

bizonyítanunk; és ha ténylegesen mással bizonyítanánk, akkor [bizonyításunk] végtelenül 

hosszúra nyúlásával az azonos lényegű tudat bizonyítására képtelenek lennénk. Tehát az, hogy 

"mástól-függő (fol. 35a) lényege a valóban létező tudat bizonyító tételének a lényege", az az 

önmegismerő bizonyításának az érvelése. És amiatt, hogy a "forma az önmagát megragadó 

tudatosságtól való különböző lényegűségének (bdag-nyid tha-dad-pa) ürességeként" bizonyító 

tételére nem megfelelő alkalmazni "ha nem létezik maga az önmegismerő tudatosság 

tárgymegragadási módja" meghatározást, emiatt bizonyítja a szöveges hagyományt követők 

többsége az önmegismerőt"-gondolhatnánk.  

A Sa'i dngos-gzhi-ben
780

 megjelenő 'egy formát birtokló érzékszervi erő (dbang-po gzugs-

can) általi közvetlen tapasztalás, az elme átélte közvetlen tapasztalás, a világias közvetlen 

tapasztalás (’jig-rten-pa’i mngo-sum), és a tiszta közvetlen tapasztalás', eme négy együtt, 

hogy mire vonatkozik, vizsgáljuk meg! 

E rendszerben az érzékszervi közvetlen tapasztalás három feltétének
781

 a meghatározását a 

Phyogs-glang (Dignaga) írta Dmigs-brtags-ban
782

 így találjuk meg: 
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 sems-nyid 
779

 Madhyamakavatara, Chandrakirti műve. 
780

 a Yogacarabhumi egyik fejezete 
781

 Általában egy tapasztalásnak, ami nem közvetlen, hanem közönséges tapasztalás,  négy feltételét említik meg: 

1. rgyu-rkyen: okozati feltétel, 2. dmigs-rkyen: tárgyi feltétel, 3. bdag-rkyen: alanyi feltétel, 4. de-ma-thag-

rkyen: közvetlenül megelőző feltétel.  
782

 Alambana-parikra 
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Az egész (egy) és részletek [megismerésében] nem hibázás - ez a tárgyi feltétel.(....)
783

  

Vagy nála máshol: 

A képesség fokozatos bizonyításával [lehet ezt belátni]. 

(DH fol. 146b) Ezzel az észlelés tárgyi feltételét és a [felismerésre való] képességet tételező 

tárgyi feltételét magyarázta el. 

Mármost korábban azt állítottuk, hogy "a kék színt felfogó érzékszervi tudatosságnak 

valódiként megjelenő kék szín"-t, arra tárgyként tekintve, benne a másodlagos 

ismertetőjegyek, és az elkülönítő ismertetőjegyek nem tévesen jelennek meg, ezért "tárgyi 

feltétel"-ként határoztuk meg, azonban ennek tárgyisága mégsem feltétel. Később a "kéket 

felfogó érzékszervi tudatosságot közvetlenül megelőző feltétellel kapcsolatban álló, kék szín 

aspektussal rendelkezően fellépő benyomás"-t állítottuk. Nos, ha ez így van, akkor a 

közvetlenül megelőző benyomással nem válik eggyé?
784

  Mikor ezt gondoljuk, akkor a 

"tapasztaláskor fellépő benyomás" állítása, és a "tárgyi aspektus felmerülése esetén fellépő 

benyomás" (P136) állítása között különbség van, ezáltal a kettő azonos lényegének különböző 

'elválasztottságai' (elválasztott megjelenései) vannak. Az alanyi feltétel a formával bíró [testi] 

érzékszervi erő.  

 Az elmebeli közvetlen tapasztalás abból jön létre, hogy: saját közvetlenül megelőző 

feltétele, azaz az érzékszervi közvetlen tapasztalás; és annak tárgyát megragadni képesnek 

fellépő tényező, (fol. 35b) vagyis alanyi feltétel; és a saját közvetlenül megelőző feltételű 

megragadott tárgy hasonló típusai, melyek a második [tudat] pillanatban fellépnek, tárgyi 

feltételként szolgálnak. 

 "Emellett a háromrétű elemzéssel tisztázott szövegekre támaszkodva lehet ezt 

megérteni, azonban az általános emberi tények hatalma alatt álló hiteles megismeréssel nem 

lehet ezt megérteni." - Így magyarázza Pan-chen chos-mchog. És a mindentudó Rgyal-tshab is 

ehhez hasonlóan bizonyít a Citta-mātra (DH fol. 147a) esetében, és a Dbu-ma snang-ba'i 

rnam-rig fejezetében is hasonlónak tűnik a magyarázata ennek. Mindentudó Mkhas-grub ettől 

egy kicsit eltérő módon tanítja ezt, de ezt itt most nem részletezzük. 

 Az önmegismerő (rang-rig) [közvetlen tapasztalás] olyan tudat, mely saját önjegyű 

tárgyától (rang-mtshan) függve, a duális megjelenést (gnyis snang) megszüntető tudat. Erre a 

Rnam-'grel
785

 önkommentárjában
786

 a következőket tanítja :  

[Mivel ez a tudat] a kéjvágy, a harag, és az ostobaság, a boldogság és a 

szenvedés és az utána következők érzékszervekben megjelenő képeitől nem 

függ, ezért önmegismerő közvetlen tapasztalás. 
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 (…) = zhes dang / 
784

 Vagy: "nem lesz azonos". 
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 Pramāṇavārttikakārikā, Dharmakirti verses műve 
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 Pramāṇavārttikavṛtti 
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Ennek az a jelentése, hogy a vágyat és a többit az önmegismerő közvetlen tapasztalásaként 

nem magyaráztuk, mivel a vágy és a többi a fogalmi gondolkodás tárgya (fogalmi gondolat) 

(rtog-pa), s nem úgy magyaráztuk, hogy az a vágy és a többi saját lényegének (rang-gi ngo-

bo) az önmegismerője. Tehát minden tudatosság saját lényegére vonatkozólag (vagy azt 

megismerő) az önmegismerő közvetlen megismerőként funkcionál. Emellett, ha így állítjuk, 

akkor a "külső közvetlen mindentudás" és a "belső közvetlen mindentudás" ellentmondásba 

kerülhet. Ezért Rgyal-dbang blo mester ezt tanítja, hogy:  

Az érzéki vágynak és a többinek is önmegismerője.(...)
787

 Önmagának 

megismerője az önmegismerő. Ezáltal, mivel a megismerés tárgya 

megismert (a megismerés tárgya miatt megismerő). A felfogói aspektussal 

rendelkezőnek tökéletesen magyarázott "tapasztalati (tapasztaló) 

öntermészet(űség).  

(A kommentár:) Így a vágyat és a többit, az önmegismerő (DH fol. 147b) 

megismerési tárgyának magyaráztuk. Ezért bárhol is forduljon elő a minden 

tudatosságban meghatározott belső közvetlen (fol. 36a) felfogói aspektussal 

bíró", az maga az önmegismerő közvetlen tapasztalás. És azok a tudatok 

(megismerések) a számára szintén közvetlen tapasztalásként merülnek fel." 

Nos, hát ez az önkommentár szövegének az értelme. Az "érzékektől nem függ" értelme ez: az 

érzékszervi tudat (dbang-shes) önmegismerője (rang-rig) nem az érzékszervi erő sajátos 

benyomása, hanem a közvetlenül (megelőző) feltétel benyomása.  

A Rnam-'grel-ben
788

 található: "Emiatt, azokra mind a közvetlen tapasztalás[t mondjuk]." - és 

más effélék jelentését így kell megértenünk! 

 (P137) A jógikus közvetlen tapasztalás (rnal-’byor mngon-sum) meghatározása ez: a 

nyugodt időzést (zhi-gnas)
789

 és belátást (lhag-mthong)
790

 egyesítő elmélyedés gyakorlásának 

hatalmából születő
791

, és a tökéletes jelentés felfogása vszempontjából nem-fogalmi (rtog-

bral) és nem-téves (’khrul-ba) megismerés. Noha rendkívül fontos az elmebeli közvetlen 

tapasztalást, az önmegismerő közvetlen tapasztalást, valamint a jógikus közvetlen tapasztalást 

bizonyító érvelés, mégis félve attól, hogy csak a szavakat szaporítanám, ezért röviden 

magyaráztam el.  

A következtetés
792

 (rjes-dpag)
793

 meghatározása: kétféle következtető meghatározású érvelés 
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van; a magunk számára való következtetés (rang-don rjes-dpag), és más [megértése]
794

 

számára való következtetés (gzan-don rjes-dpag). A magunk számára való következtetés 

meghatározása: az okfejtés három/harmadik módjának érve szembonjából az addig rejtett 

tárgyat újként észlelő megismerés. (DH fol. 148a) Phyogs-glang (Dignaga) erre ezt mondja:  

Kétféle következtetés van. A magunk számára szolgáló következtetés az, amely 

az okfejtés három/harmadik módjának érvéből (rtag-las) a tárgyat megvilágítja. 

A mások számára szolgáló következtetés jellemzése: a vitafél (rgol-ba) a saját hiteles 

megismerésésével (tshad-ma) meglátott harmadik érvelési mód
795

 jelentését további 

hozzáfűzések és kihagyások nélkül igen világossá teszi, ennek a két tényezőjével rendelkező 

beszéd. 

Phyogsz-glang-po (Dignaga) erre mondja ismét:  

A más számára szolgáló következtetés meghatározása: az önmaga által (fol. 

36b) meglátott jelentést (don) világossá teszi [más számára]. 

(Kommentár:) Mármost ebben az esetben azon állítás, hogy az "önmaga 

észleli", a "tárgy" és a "világossá teszi" e három kifejezésel fokozatok 

szerint, a sajátmagunk által [még] nem megalapozott hiteles megismerés 

miatt, csupán csak  a vitafél érvelésmódja teszi bizonyítottá; valamint azt 

mondani, hogy pusztán a szentszövegek állítását hozhatjuk fel érvként; 

illetve a felesleges szómagyarázatokkal elmondottakat kizárjuk;  valamint 

lépésrő lépésre kizárása a megismerés hibáinak, a tárgyra vonatkozó 

tévedések és elnevezések hibáinak kizárása - ezek a követekeztetések 

meghatározásai. 

A következtető megismerés négy fajtáját itt ennél bővebben nem fejtjük ki. 

 

2.1.2. A hiteles megismerés gyümölcse  

A második rész a hiteles megismerés gyümölcsének (tshad-’bras) a bemutatása. Most mi a 

hiteles megismerés és a gyümölcs elnevezések jelentése? A hiteles megismerést az előbb 

kifejtettek révén érthetjük meg. A hiteles megismerés gyümölcsének két fajtája van: a nem-

közvetlen gyümölcs (chod-pa’i ’bras-bu) és a közvetlen gyümölcs (ma chod-pa’i ’bras-

bu).
796

 (DH fol. 148b) Mármost a nem-közvetlen gyümölcs meghatározása: a hiteles 

megismerés [olyan] gyümölcse, melyet más tényezők megszakítanak, másfelől a hiteles 

megismerésre támaszkodva, a "gyakorlandó" és az "elhagyandó" értelmében nem tévedő, s a 

nem kívánatos dolgokat elhagyása, és a kivánt dolgok elérése. 
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 Két kívánatos dolog (cél) van: a "magasrendű állapot" (mgon-mtho)
797

, valamint a 

"véglegesen jó" (nges-legs).
798

 Az ezekből eredő legjobbakat, valamint azok bizonyítási 

módszerét együtt, Dpal-chos-kyi grags-pa (Dharmakirti) a Rnam-'grel
799

 második fejezetében 

részletesen bizonyítja:  

A "magasrendű állapot" és a "véglegesen jó" gyümölcsöket, mivel azok a 

hiteles megismerés erejéből születnek meg, úgy kell ismernünk, mint 

"hiteles megismerés szülte gyümölcsöket". Az ilyen hiteles megismerés 

nem-közvetlen gyümölcsét a hiteles megismerés közvetlen gyümölcse kell, 

hogy megelőzze
800

; és ez a más tényező [fellépéséig] közvetlen hiteles 

megismerés gyümölcse.  

Másrészt szót kell ejtenünk erről a kettőről: (P138) önmagához képest más 

dologból nyert (gyümölcs), és önmaga saját lényegéből eredő gyümölcs. 

Az első [pedig] hasonló a hiteles megismeréssel közvetlenül származó 

biztos tudáshoz, s emellett mivel a megismerésből (fol. 37a) közvetlenül 

született gyümölcs, ezért használjuk rá a "közvetlen gyümölcs" elnevezést.  

A második [az önmaga saját lényegéből eredő gyümölcs] a saját lényegéből nyert hiteles 

megismerés megértendőket megértő tényezője, mivel ez a hiteles megismerés saját 

lényegüként jelentkezése folytán más tényező [felmerüléséig] közvetlen gyümölcs; és azért 

mert hiteles megismeréssel állítandó gyümölcs. Tehát, bár ez már [tulajdonképpen] nem 

hiteles megismeréssel teremtett gyümölcs, mégis azáltal, hogy bemutatásra szoruló gyümölcs, 

magyarázzuk a "gyümölcs" elnevezést, azért mivel a tárgyak különböző aspektusai 

következtében az értelem megértései is különbözőek. 

 Mármost a közvetlen tapasztalásra vonatkozó hiteles megismerés gyümölcse, és a 

következtető megismerésre vonatkozó hiteles megismerés gyümölcse közül az elsőre a Sde-

bdun-ben
801

 és a Mdo-ban
802

 együtt ez található:  

A hiteles megismerés három bemutatásának a tanítása ismeretes, és 

másfelől az első gyümölcs megértését a Tshad-ma
803

 és Mdo
804

-ban 

ezekkel a szavakkal tanítják: "tevékenységgel együttes megértés, ezért a 

maga gyümölcseként létező hiteles megismerés, magának a hiteles 
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megismerésnek a meghatározása, s nem tétlen [tevékenységet nélkülöző]."  

E gondolat magyarázatának a céljából a Tshad-ma rnam-'grel
805

-ben általánosan magyarázzák 

a [hiteles megismerés] végrehajtását e szavakkal: "a hiteles megismerés tettét megvalósító 

tevékenység", s más efélékkel. Az "annak átélőjeként" és a többi kifejezésekkel, pedig az első 

megértett gyümölcs bemutatását részletesen magyarázzák. És másfelől a hiteles megismerés 

végrehajtásának alkalmazott tárgya a "kék szín" hasonlat.  

 Mármost az a mód, ahogyan a hiteles megismerést megvalósítja az ember: (DH fol. 

149b) ama tárgy felmerülő aspektusa szempontjából annak egy új és nem-téves megismerése 

(gsar-du mi slu-ba).
806

 A gyümölcse, pedig a tárgyat megértő hiteles megismerés. Tehát bár a 

kéket megragadó (sngo-’dzin) érzékszervi közvetlen tapasztalás számára a kék és [vele] 

egyidejűleg megalapozott szubsztanciális létező (grub-bde rdzas-cig) minden jelenség 

aspektusa felmerülhet, azonban ez még nem azok megértésének a tételezése. Ebben az 

esetben, ha így van, (fol.37b) akkor magára valamely megragadási tárgy (gzung-don) 

felmerülő aspektusával bíró felfogott aspektusra (gung-rnam), arra csupán magára a felfogói 

aspektusú alanyi tudat biztos és újonnan előidézett megragadott tárgyi tényezőjére, 

alkalmazzuk ezt a konvencionális kifejezést: "az érzéki közvetlen megismerés által létrejött új 

megértés". 

 Tehát annak számára a finom állandótlanság (phra-ba’i mi rtag-pa) aspektusa ugyan 

felmerül, mégis hogy azt megértené, nem helyes állítanunk
807

. Ekképpen az első megértett 

gyümölcs meghatározása: a "kék" megismerési tárgyat, a "kék" aspektus felmerülése 

szempontjából (annak) új cáfolhatatlan hitelesen megismerő tudat, a "kéket megértés 

gyümölcse". 

 Az első megértett gyümölcs eme tételezése alapvetően a Sautrantikák terminusában 

kifejezett: "a hiteles megismerés gyümölcsének" meghatározása, s ezt a Citta-matrinok sem 

utasítják vissza. A Sautrantikák azt állítják, hogy az érzékszervi tudat előtt feltűnő kék 

aspektus magától értetődő (v. a tárgy által átadott, a tárgyban bennerejlő) aspektus. És a Citta-

matrinok állítása szerint a tárgyként megjelenés hajlamából jön létre.
808

 

A második megértett gyümölcsöt a Mdo-ban
809

 (P139) így tanítják:  

Másrészt, az önmegismerő hiteles megismerés gyümölcse. S [annak] 

lényegéből kifolyólag végleges jelentésű. Maga a tárgy megjelenését ennek 

hiteles megismerésével megértjük. (DH. fol 150a) 

Ennek értelmét a Rnam-'grel
810

-ben a "Most mi a tárgy megismerő? Az, amely individuálisan 
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(külön-külön) megismerő. Mik a közvetlen tapasztalások? Ezek lényege."
811

- szövegrésztől 

kezdve egészen az "A tárgyat megismerőben nincs változás." - szövegrészig bezárólag 

magyarázzák.  

 És ezt is: a felfogott [tárgyi] aspketus (gzung-rnam) és a felfogó [tudati] aspketus 

(’dzin-rnam), e kettő közül a korábbi, a tudat átélés lényegében (sems-gdung-gi ngo-bor) a 

felfogói aspektussal való átélésének az erejével a tárgy tételezését nem csupán nem 

tételezettnek állítjuk, ezért szükségszerű állítani az önmegismerő [hiteles megismerés] 

gyümölcsét. Mert, ha ennek ’befolyásával való állításra nem tekintünk”, így a tárgyra 

vonatkozó bizonyosság közül [annak] állítását vagy nem állítását bizonyítjuk, akkor noha 

ellenfeleink bármelyike megtekintheti, mégis az a puszta állításban, vagy puszta nem-

állításban rejlő következmény nyilvánvalóan megmutatkozik [számunkra]. 

 (fol. 38a) Tehát, a felfogott aspektusú a megismerendő tárgy (gzhal-bya); a felfogói 

aspektusú [tudat] a hitelesen megismerő (mtshad-ma). Az önmegismerés gyümölcseként 

meghatározott hiteles megismerés gyümölcsének bemutatásait, noha mindkét iskola: a 

Sautrantika és a Citta-mātra elfogadja, azonban a második gyümölcs megértésének 

alapszövegei a Citta-mātra rendszer alapvető pontjaként bizonyítják, ezáltal alkalmaznak 

ilyen kifejezést, mint: "a saját rendszerünk [szerinti] összehasonlíthatatlan hiteles megismerés 

gyümölcse".  

 A saját lényegűként funkcionáló kék aspektus, a megismerendő tárgy. Azt új és 

cáfolhatatlanul [módon] megismerő tudatosság: hiteles megismerő; [azaz] a saját lényegében 

funkcionáló kék közvetlen megértésének a (DH fol. 150b) gyümölcse: a mást megismerő 

hiteles megismerés gyümölcse." A Tshad-ma
812

 és a Mdo
813

 ezt mondja:   

Minden esetben, a megjelenést, azaz a megismerendő tárgyat, a hiteles 

megismerést és annak gyümölcsét, a felfogói aspektusú megismerő (rig-

pa) miatt nem három különbözőnek határozzuk meg. 

Az így tanított önmegismerő hiteles megismerés (rang-rig-gi tshad-ma) gyümölcsének a 

meghatározása: az, amelynek a saját maga lényegű megismerési tárgya: a megismerés 

felfogott aspektusú megismerendő tárgya, s az arra rakott hamis tulajdonítást újonnan 

megszüntető felfogói aspektusú hitelesen megismerő, azaz az önmegismerés gyümölcse. 

 A harmadik gyümölcs megértésére [vonatkozólag] a Rnam-'grel
814

-ben a "Ha a külső 

tárgyak léteznének." - szövegrésztől kezdve az "Ahhoz hasonlót én nem ismerek." -szövegig 

bezárólag tanított, és az is, hogy „a Sautrantikák azt állítják, hogy a külső tárgynak tételezett 
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kék szín, mikor megismerés tárgyává válik, akkor a saját lényegű kék színt a megismerés 

gyümölcseként szükségszerű állítani." – az [ezt] tanítás miatt van.  

 Tehát a hiteles megismerés harmadik gyümölcse megértését tanító szent szöveg 

mondja: "A saját rendszerünk szerinti hiteles megismerés gyümölcsét a 'Thad-ldan-ban
815

 már 

bebizonyítottuk, de az előbbi kettőtől eltérően bemutattot három megértendő hiteles 

megismerés gyümölcseinek egy bizonyos harmadik változatát nem tanítjuk." ezt a 

mindnentudó (fol. 38b) Mkhas-'grub tételezi.  

És mindentudó Rgyal-tshab szerint a Sautrantikák egy olyan bemutatását fejtik ki a hiteles 

megismerésnek, mely szerint: (DH fol. 151a) "a külső tárgynak tételezett megismerendő 

formára a saját tárgyi aspektus felmerülése szempontjából új és nem-téves[en tekintő] tudat a 

hitelesen megismerő tudat, a saját (P140) lényegűként létező kék színt közvetlenül megértő 

hiteles megismerés gyümölcse"- tételeit a hiteles megismerés gyümölcsét bemutató 

alapszövegek hatására fejtik ki. És így írja a Rnam-nges-tika,
816

 hogy az ilyen tanítás azért 

született, hogy rámutasson a Sautrantikak állításainak belső ellentmondásaira. 

 A három gyümölcs megértése bemutatásának ezek nagyon fontos helyei, és mivel az 

alapszövegek elrendezésében stb. sok eltérés mutatkozik, ezért noha szükségszerű lenne 

bővebben kifejteni azokat, mégis félve attól, hogy csak a szavakat szaporítanám, most csak 

emiatt nem fejtem ki részletesen. 

2.2. A tudatosságok számszerű tételezése  

Második rész: a tudatosságok számszerű mennyiségének (rnam-shes grangs mang-nyung) 

állításmódja szempontjából a általában  a dololgi létezést (dngos-por smra-ba) valló 

irányzatokat úgy mutatják be, mint akik számszerűleg hatféle tudatosságot tételeznek; s 

vannak, akik egyetlen tudatosságot tételeznek, kettő tudatosságot, hat tudatosságot, hét 

tudatosságot, illetve kilenc tudatosságot állítanak. 

  Az első esetben (az egy tudatosság) kétféle állításmód[ja] lehetséges: azon állítások, 

hogy "pusztán az alap-tudatosság létezik" (alaya-vijvana, kun-gzhi rnam-shes kho-na), vagy 

"pusztán az elme-tudatosság létezik" (mano-vijvana, yid-kyi rnam-shes kho-na). És az 

alapirányzatot úgy magyarázzák, mint, amely az "Egyedül a megvilágosodott tudat létezik." 

(bodhicitta, byang-sems) - állítását használja fel. (DH fol. 151b) És, emellett az "egyetlen 

tudatosság", mely az alap-támasz (rten), arra amiatt, hogy az egyedi érzékszervi erőkre 

támaszkodva, egyedi tárgyaknak az okozója, a tudatosság[ok] egyedi elnevezéseit használják.  

 A "Például ez olyan, mint a sok szobájú házban egyetlen mécses függ." - idézet egyik 

                                                 
815

 Thad-ldan, Pramaṇa-viniścaya-ṭika, Dharmottara' kommentárja Dharmakirti' Pramaṇa-viniścaya című 

munkájához 
816

 Pramaṇa-viniścaya-ṭika, Dharmottara' kommentárja Dharmakirti' Pramaṇa-viniścaya című munkájához 
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része értelmesnek tűnik, és helyesnek, mégis az ítéletet és a megértést mellőzi. A másik 

értelmesnek tűnő résznek az ítélet (megragadás) és megértés folytáni megismerésére a 

"kizárólag fogalmiságtól mentes hibátlan" (fol. 39b) kifejezést meghatározó és a "hat 

tudatosság az elme forrása" szövegrészek vezetnek útba.  

 A Kha-che-la-kshmi magyarázta szerint a két tudatosság állításának a meghatározása: 

az, amely állítja a szennyezett-elmét (nyon-nyid) és a belépő (tárgy felé forduló) tudatosságot 

(’jug-shes). Hogy a hét tudatosság állítása annyi, mint a "hatos érzékszervi tudatosságok, 

valamint a megragadó-tudatosság
817

 (adana-vijñana len-pa’i rnam-shes) állítása", ezt 

bizonyítottan magyarázom el.  

A kilences csoportként állítás Yang-dag bden-pa (Paramartha) mester tételezésének megfelelő 

maggyarázat; a hatos csoport
818

 és a megragadó tudatosság (adana-vijñana len-pa’i rnam-

shes); az alap-tudatosság (kun-gzhi) és a szennyezettlen-tudatosság (amala-vijvana, dri-ma 

med-pa’i rnam-pa), eme kilenc tudatosság.  

 Valamint a hatos csoport állítása a Sde-bdun-t
819

 követő Citta-matrinoké. A nyolc 

tudatosság csoport állítása a Sde-bdun-ból és más szövegekből hasonlóan származó szöveges 

hagyományt követő (lung-gi rjes-’brang) Citta-matrinok sajátja.  

 Most ebben az esetben, más [aliskolák] részletes szövegeit, melyeket tibetire nem (DH 

fol. 152a) fordítottak le és mivel jelentőségük (ismertségük) kisebb, emiatt itt nem 

tanulmányozzuk behatóan. És mivel a hat tudatosság tételezését igen könnyű megérteni, ezért 

most itt a tudatosságok nyolcas csoportjából az alap-tudatosság (kun-gzhi) és a szennyezett-

elme (nyon-nyid) állításmódját kell röviden elmondanom. 

2.2.1.  Az alaptudatosság 

Mármost az alap-tudatosság alapként működik, azaz a beérés
820

 alapja, és támasz, azaz a 

magok alapja. E kettő meghatározása esetén, az első esetén használatos ez a négy: támasz, az 

aspektus, a lényeg, és a társult tényezők.
821

  

 Az első [a támasz] (dmigs-pa) (P141) meghatározása ez: a forma és a többi öt tárgy és 

öt érzékszervi erővel rendelkező érzőlény, az önvaló és a jelenségek tökéletesen tulajdonított 

természetéhez való erős ragaszkodás hajlamaira való [tárgyként való] támaszkodás (dmigs-

pa).   

 A második [az aspektus] (rnam-pa) meghatározása: az, amely a külső-belső (snod-

                                                 
817

 Az alap-tudatosság egy másik elnevezése, mely utal arra, hogy ez a tudat megragadja, vagy megőrzi a 

különböző karmikus emlékeket "magokat". 
818

 Az öt érzékszervi tudatosság és az elme-tudatosság. 
819

 Se-bdun Dharmakirti hét logikai műve, erről korábban többször szóltam 
820

 Beérés: rnam-smin, vipaka. A karma eredménye, a karmamagok beérése. 
821

 Ez a négy sorba: dmigs-pa, rnam-pa, ngo-bo, grogs. A dmigs-pa értelmileg "tárgy-támasznak" is fordítható. 
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bcud)
822

 valóságot ugyan képes megjeleníteni, azonban önmaga által létezni képtelen. 

 A harmadik [a lényeg] (ngo-bo) meghatározása: a nem-szennyezett (ma bsgribs), sem 

erényes se nem erényes (lung ma bstan). 

 A negyedik [a társult tényezők] (grogs) meghatározása: az öt mindig jelenlevő 

tudattényezőkhöz (sems-byung kun-’gro lnga) való társulás.
823

 Ezekre a szavakra a Sum-cu-

pa-ban
824

 a következők jelennek meg: 

Annak megragadásai [a karma-magokat illetően], állapotai és tudati 

elképzelései nem tudatosak,
825

 és mindig kísérik a tudati érintkezés (reg-pa), 

(fol. 39b) a figyelem (yid-byed), az tudatosulás (rig-pa), képzetalkotás (’du-

shes), és a szándék (sems-pa). Az érzés (tshor-ba), ami rá vonatkozik: 

egykedvűség (btang-snyoms), és [maga] szennyezetlen és semleges. 

Emellett az összes erényes (dge-ba) és nem erényes (mi dge-ba) és a többi tett-magot 

megtartja, és olyan, mint egy szakadatlanul ömlő folyam. Egészen az Alacsonyabb rendű 

hordozó (Hinayana, theg-dman) (DH fol. 152b) elmélyülésének fenntartása állapotáig és a 

Nagy hordozó (Mahayana, theg-chen) gyémánhoz hasonló elmélyülési állapotáig működő.  

A támasz (brten), azaz a magokat magában tartó alap-tudatosság [jellemzése]: a kibontakozó 

tudatosságok hetes csoportja a kibontakozás alapja felé a saját maga megszűnéséhez mikor 

közvetlenül elérkezik, akkor az erényes, nem-erényes és semleges magok kibontakoztatásának 

a képessége megszűnik. A kibontakozás
826

 alapjának (bsgo-gzhi) meghatározása: nem a 

"villám"-hoz hasonló pillanatnyi folytonosság, erényes és nem-erényes és szerfelett világos 

tudat, illetve a nem-világosságot (mi gsal-ba) nélkülöző, és ennek folytán semlegesnek 

mutatkozó tudat, és a változás miatti kibontakozási képességű, s az, amely a kibontakozóknak 

[tudatosságok] és kibontakozás alapjának [sgo-bzhi] ugyan egyazon időben való születése és 

megszűnése összekapcsolója. És e felsorolásban még nem is található az "egyirányú tudatok 

támaszként szolgáló" kifejezés. 

 Ha a benyomásokat
827

 osztályozzuk, akkor hat fajtájukat állapíthatjuk meg: az "árpa" 

és más külső magok, a belső mindenek alapja tudatosság magjai, a semleges [tényezők], e 

kettő magjai: a szennyeződések és a megtisztítandó tisztátalanságok; a külső konvencionális 

[létezés] magjai, a belső végső valóság (don-dam-pa’i) magjai. Ahogyan a Theg-bsdu-ba
828

 is 

                                                 
822

 snod-bcud az edény és a benne lévő, azaz a környező világ és a lények 
823

 Helyesebb lenne a "minden tudatállapotban jelenlevő tudatttényezők" fordítás. Jelentős segítséget jelent 

megértésükhöz Rinbocay Mind in Tibetan Buddhism p. 35-39 Valamint Govinda A korai buddhista filozófia 

lélektani attitüdje pp 143-159. 
824

 Triṁśikākārikā, Vasubandhu műve  
825

 Itt az alaya-vijvanáról van szó. A "nem-tudatosak" azt jelenti, hogy az alaya-vijvanában ezek a folyamatok a 

tapasztaló személy szempontjából nem tudatosan, mintegy tudatalatti módon mennek végbe. 
826

 A kibonatkozás szó arra vonatkozik, hogy ebből az alap-tudatosságból bontakozik ki a további hét tudatosság. 
827

 A benyomás vagy hajlam (bag-chags) a Citta-mātra iskolában azonos jelentésű a mag (sa-bon) szóval, de nem 

így a Madhyamikában. 
828

 Mahayasamgraha 
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írja: 

A külső, a belső és a két tisztátalanság, és a konvencionális igazság és a végső 

valóság, ezeket mind [együtt] a magok hat fajtájának állítjuk. A szilárd, 

semleges, kibontakozó [benyomás] és a kibontakoztató [tudatosságokkal] (sgo-

bar byed) egybekapcsoló, (DH fol. 153) és a kibontakozó [tudatosságok] attól 

nem különböznek. Ez a hajlam meghatározása. (fol. 40a) 

Vagy vegyünk egy másik felosztást a hajlamokra: a szóbeliség
829

 hajlama; az önvaló nézet 

hajlama; a [ciklikus] létezés (srid-pa) ágainak a hajlama. 

 Ezek közül az első meghatározása: az alap felszínének (felszíni) magjai, minden 

jelenség megnevezésének és jeleinek
830

 (mtshan-ma) forrása; tömören a konvencionális 

kifejezések sokféle fajtáját állító elme-tudatosság (yid-shes) okozati feltétele. A "szóbeliség 

hajlama" meghatározásának egy példája: "a szemre szemet, a formára formát stb.-t mondás 

aspektusát bíró elme-tudatosság meghatározta magok." (…) Mivel arra a "fogalmi burjánzás" 

kifejezést is (P142) mondják, az elme-tudatosság tárgyakra kiterjedő (szétszóródó) magjai 

miatt.  

 A második [az önvaló nézet] hajlama[a] meghatározása: az elme-tudatosság, a kísérő 

asszociációkkal együttes állításai, azaz az önvaló- és másként megjelenés képzete 

felmerülésének magja. Erre a "múlandóságok csoportja
831

 [mint valóságos] nézet hajlama" 

kifejezést is használják.  

 A harmadik [a ciklikus létesülés] hajlamának a meghatározása: az erényes vagy nem-

erényes testetöltő tudat [meghatározásával valóg állítás, azaz a boldog létbe (srid-pa bde-’gro) 

vagy kedvezőtlen létbe (ngan-’gro) születés és meghalás képzete. Erre az "álom hajlama" 

kifejezést is használják. 

 Vagy más felosztás szerint ez a kettő van: az általános (DH fol. 153b) környezet 

világait megalapozó magok, és a nem általános [azaz egyedi] lények világát megalapozó 

magok. Erre a kettőre használják fokazotan az „érzéknélküli [világ] magja" és "az érzékkel 

rendelkezők [lényeg] magja" kifejezést. 

 Vagy más felosztás szerint négy van: szennyezett mag, vagyis a rossz létállapothoz 

juttató mag; a világi erényes dharmák magja, vagyis a teljes megtisztulás magja; az erényes és 

nem erényes (dharmákat) elhagyó mag, vagyis a gyakorlást megvalósító mag; a szóbeliség 

hajlamai, vagyis a gyakorláshoz nem vezető mag. 

 Bár e rendszerben az alap-tudatosság szubsztanciálisan létező (rdzas-yod), abban (fol. 

40b) benne lévő hajlamok azonban tulajonított létezők (btags-yod), és a "mag", "képesség" és 

                                                 
829

 Vagy "az elnevezése fabrikálásának hajlama". 
830

  A jel: mtshan-ma, nimitta: egy dologra rá nem illő (jellemző) tulajdonság rárakása, illetve a dolog hamis 

felfogása. 
831

 Ez a kifejezés a szkandhákra vonatkozik. 
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"hajlam" elnevezések azonos értelműek. Emellett a formát és a megismerést nélkülözi, és 

mivel összetett, ezért nem társuló összetevő tényező.
832

 Az alap-tudatossság mag része 

(tényezője) esetén az alap kifejezés meghatározása ez: azért mondjuk ezt a kifejezést, mert a 

veleszületetten szennyezett minden jelenséget okok, és eredmények lényegeként halmozza fel. 

Az alap beérési (rnam-smin) tényezőjét azért nevezzük mindenek alapjának, mert az öt 

születés e minden élőlényében a szennyezett-elme önvalóként fogja fel azt.
833

 

 

2.2.2. A szennyezett-elme  

Második rész, most a szennyezett-elme (nyon-yid) meghatározása következik: tárgya a 

mindenek-alapja tudatosság beérési tényezője. (DH fol. 154a) Aspektusai: az "én és enyém"-

et gondoló önhitt tudatok. A lényege tisztátalan és semleges. Kísérői az öt mindig jelenlevő 

tudattényező (kun-’gro lnga), valamint a vágy, tudatlanság, önhittség és önvaló-nézet. 

Ahogyan a Sum-su-pa modja [erre]:
834

  

A [tudatosság második] transzformációja, [amit elme-tudatosságnak] 

mondunk, akkor merül fel, mikor arra
835

 tárgyként és támaszként tekint. A 

lényegi természete a szakadatlan gondolkodás. Elhomáylosult (bsgribs) és 

semleges [lehet]. Mindig kíséri a négy szennyeződés, és [a] semleges 

[tényezők] (...) Amikor megszünik: a meditatív megszüntetés ideje, az árják 

meditatív egyensúlyának az ideje, illetve az időleges megszűnésének
836

 az 

ideje. A beavatást elért lények (bodhiszattvák) felsőbb szintjein, és a 

Hallgatók, az Ön-felébredettek, arhatok azok, akikben fenntartottan 

megszűnik [működni]. 

Ez volt az alaptudat nehéz szempontokból történő magyarázatának bemutatása. E rendszer 

állította az alap-tudatosság és a szennyezett eleme bizonyítására két megfelelő szövegből 

idézek. Az elsőnek a Mdo-ból
837

:(P143) 

Kezdettől fogva létező alapelem (dbyings), 

Minden jelenség forrása. 

Annak létezésével lehetséges 

minden lény [létezése], 

És [általa lehetséges] nirvánát megvalósítani 

                                                 
832

 ldan-min 'du-byed 
833

 azaz a szennyzett elme (klirtamanas, nyon-yid) jóvoltából a tárház-tudatosságot, illetve a belőle felmerülő 

tapasztalatokat „én”-nek tekintik a lények 
834

 Triṁśikākārikā 
835

 A alap-tudatosságra. 
836

 Mint az álomban nem működik, illetve az ájulat és eszméletvesztéskor sem. 
837

 Mahāyānasūtrālaṁkārakārikā 
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Valamint a Dgongs-'grel
838

-ből idézem: 

A megragadó tudatosság (fol. 41a) mélységes és finom. 

Minden magja folyam ömléséhez hasonlóan árad ki. 

Ha önvalóként fognánk fel, (DH fol. 154b) az nem lenne helyes. 

A gyermeteg elméjűeknek ezt nem tanítottam. 

Ilyen és más szavakkal [tanítja a szútra] az alap-tudatosságot (kun-gzhi). Majd ismét a 

Dgongs-’grel-ből: 

Néha az alap-tudatosság egyetlen tudatossággal együtt lép fel: az elmével. 

Néha kettővel, az elmével és az elme-tudatossággal. Néha mind a hét 

kibontakozó tudatossággal együtt lép fel. 

Valamint a Gser-'od dam-pá-ból
839

 is lehet idézni:  

A mindenek-alapja [tudatosság megismerésében] időző elme megtisztításával 

érhetjük el az Öröm-testet. 

 És a Langkar-gsegs-pa
840

 mondja erre vonatkozólag: 

A tudat (sems) az alap-tudatosság (kun-gzhi’i rnam-shes), és azt „én”-nek 

gondoló az elme. Ami a tárgyakból eredő megismerés, azt kibontakozó 

(tárgy felé forduló) tudatosságoknak nevezzük. 

Ezek voltak tehát az alap-tudatosságot és a szennyezett-elmét, e kettőt bizonyító szövegek.  

A másodikra az alap-tudatosságot bizonyító érvelésére bár a Theg-bsdu
841

-ban és más 

szövegekben sok tanítás található, mégis a Kun-btus
842

 magyarázatának nyolcas 

gyűjteményéből idézek: 

Mert ha nem lenne az alap-tudatosság, akkor nem létezne a test 

megragadása, nem lenne lehetséges az elsődleges keletkezés, s a látható 

megjelenés sem lenne lehetséges, s nem lenne olyan, mint "mag", (DH fol. 

155a) tettek sem lennének, testi tapasztalás sem lenne, a tudat nélküli 

meditatív megszűnésbe való belépés sem lenne lehetséges, s a tudatosság 

átvándorlása
843

 sem lenne lehetséges. 

A szennyezett-elmét bizonyító érveléseknek hat fajtája van: "Ha nem lenne a szennyezett-

elme, akkor nem létezne az egynemű (keveretlen) tudatlanság. A tudatosságok ötös csoportja 

hasonlóan nem létezne. (fol. 41b)  A két meditatív megszűnés közötti lényegi különbség sem 

létezne. A "mert az önvaló és az én [képzete] miatta létezik" Az ilyen szövegösszefüggés 

                                                 
838

 Samdhinirmocana-sutra 
839

 Gser-’od dam-pa mdo-sde, Suvarṇa-sūtra-nāma-mahāyāna-sūtra, Araynfény-szútra 
840

 Laogkavatara-sūtra 
841

 Mahāyānasamgraha 
842

 Abhidharmasamuccaya 
843

 shes-pa chi-'pho-ba, az ez egyik életből a másokba való átvándorlása a tudatosságnak. 
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szómagyarázatát sem lehetne a tudatossággal vonatkozásba hozni. Az "én fogalom" összes 

aspektusának megjelenése sem teljesedne be. S az észlelés nélkül megteremtett meditatív 

megszüntetések az "én" fogalmat nélkülöző fogyatékosságokká válnának. Ez együtt a hat 

bizonyító érvelés. 

 Ha az alap-tudatosság és a szennyezett-elme e tárgykörének helyes megértésére 

vágyunk, akkor rendkívül fontos, hogy a Citta-mātra irányzat bizonyos sok alapvető 

pontjában járatosak legyünk. Most félvén attól, hogy túl hosszúra nyúlna az értekezésem, 

bővebben e témáról nem írok, ezeket a Theg-bsdus
844

 alapszövegéből, és a kommentárjaiból, 

valamint Rje-bdag-nyid-chen-po tanításából kell megismernünk. 

2.3. A Valódi- és a Hamis aspektust tételező alirányzatok  

(P144) 2.3. A harmadik rész a Valódi aspektus (ram-bden) és a Hamis aspektus (rnam-rdzun) 

tételezői közti különbség
845

 magyarázatában: a fő tárgy (dngos) és az alirányzatokra való 

felosztását magyarázatát fogom leírni. Bár Byang-chub bzang-po
846

 mester (DH fol. 155b) 

szerint Thogs-med
847

 mester és tanítványai a Hamis aspektus tételezői, míg Phyogs-glang
848

 

mestert és tanítványai a Valódi aspektus tételezői, de mégis nem bizonyított, hogy a Sde-

bdun
849

 és a Mdo
850

 lényegi gondolata a valódi aspektus, azért mert Lha-dbang-blo
851

 és 

Shakya-blo a Rnam-'grel
852

 lényegi gondolatát valódi aspektusként magyarázta, Shes-rab-

byung-gnas
853

 pedig mint "nem tisztátalan hamis aspektust" tételezőnek magyarázta, Chos-

mchog
854

 mester pedig "tisztátalan hamis aspektust" tételezőnek magyarázta.
855

 

 Thogs-med és tanítványai lényegi gondolata nem biztos, hogy a Hamis aspektus 

szempontjából való tételezés, mivel a Rtog-ge 'bar-ba
856

 mikor ezeknek az állításait tgadja, 

akkor a valódi aspektus tételezőinek mutatja be őket. Emiatt a szövegeket- és az érvelést 

követők, e mindkettő szövegeiben a valódi- és a hamis aspektus két-két megfelelő 

bemutatását a Mester és tanítványai szerint: "Sok indiai, valamint tibeti bölcsek mindannyian 

tételezik. S ezáltal a kettőt egyenként hasonlóan taglalják, s ehhez hozzáfűznünk semmit sem 

kell." A tiszteletreméltó (fol. 42a) ’Jam-dbyangs-bzhad-pa'i rdo-rje tanítása igen kiváló, ezért 

mi is eszerint állítjuk.  

                                                 
844

 Mahāyānasamgraha 
845

 Erre vonatkozóla Sopa Cutting Thruoght Apearance pp. 250-259  
846

 Bodhibhadra 
847

 Asanga 
848

 Dignaga 
849

 Dharmakirti hét logikai értekezése 
850

 Mahāyānasūtrālaṁkārakārikā 
851

 Devendrabuddhi 
852

 Pramaṇavarttikakarika 
853

 Prajvabhava 
854

 Dharmottara 
855

 Lásd a dolgozat p. 8 
856

 Bhavaviveka műve, a Tarkajvala 



212 

 

 

2.3.1. A Valódi és Hamis aspektus tételei közötti eltérés tárgya 

A Valódi és Hamis aspektus közötti eltérő tárgyát (témája): némely korábbi [mesterek] "a kék, 

sárga és a többi szín [tudatban megjelenő aspketusának]” tételele állítása, vagy nem állítása 

közötti kölönbségnek magyarázzák. Valamint az a különbség tételezése, mely a között van, 

hogy némelyek elfogadják, vagy nem fogadják el, hogy a "kék, sárga és a többi szín 

megjelenése" nem pusztán a fogalmi gondolkodás által tulajdonított létezését. (DH fol. 156a) 

Ezek az állítások nem célravezetők. Az mondani sem kielégítő, hogy: "A Hamis aspektus 

tételezői az érzékszervi tudatosság felfogott tárgyi aspektusát hamisan tulajdonítottként 

állítják."  Mivel a dolgokat (valódi létezőket) a tudattal való teljes áthatását állító Citta-

matrinoknak nem ez a bizonyítási kiindulópontja, és azért mert nem is ez a "kéket, sárgát stb." 

valódi létezőként elfogadva, azokat csupán gondolkodás általi konvenciónak tanító valódi 

dologiságot (dngos-po) állítók bölcsessége. Azt mondani sem kielégítő, hogy "a Hamis 

aspektus tételezői az érzékszervi tudatosság felfogott tárgyi aspektusát hamisan 

tulajdonítottnak értelmezik", mivel ebben az esetben azzal, hogy "az érzékszervi tudatosság 

felfogott aspektusa megszűnik, a felfogói aspektus léte következik, és továbbá a dualisztikus 

megjelenéstől való mentesség
857

 bekövetkezik, és annak következtetése, hogy nincs külső 

tárgyi tudat, és ha lenne külsődleges nézet, akkor a fogalmi gondolkodás szükségszerűsége 

(mindent áthatása) következne (teljesülne)" és utána következő ilyen állítások érveléssel 

történő lerombolásához nem jutnánk el.  

 Azzal, hogy emlékezetbe véssük azt, hogy ezeket a Mester és tanítványai
858

 helyesen 

cáfolták, nem kell olyan nehézséget tennünk, mint amilyen "nehéz a vér áramlása egy 

hullában".
859

 

Ebben az esetben most Lo-tsa-va Shes-rab rin-chen és mások azon mondásait, hogy:  

Az az állítást, hogy "Valódi aspektus tételezői a "kék, sárga stb. megjelenés" 

teljes megismerését állítják" a saját tanításunkban elfogadjuk, azért mert a 

Valódi aspektus rendszerében az öt szkandha nem elfogadhatóan 

következik; és a Felébredett testi (DH fol. 156b) formáját látó ember 

szemtudatossága (mig-gi shes-pa) a Felébredett testformájára következik-e, 

vagy a (fol. 42b) Felébredett teste annak az embernek a szem-tudatosságára 

következik-e, és a "mérföld és hallótávolság" és más hasonló mértékkel bíró 

(P145) tudatosságok létének a következése, az evés tudatának és az ivás 

                                                 
857

 Azaz az alany-tárgy kettős megjelenése. 
858

 Tsong-kha-pa és két közvetlen tanítványa 
859

 Erősen metaforikus kifejezés, mely magyarul talán nem teljesen találó, így szinte ide sem illőnek tűnhet. A 

mondat teljes egészében: 'di-dag rje jab sras-kyis legs-par bkag zin-pas si zin-pa'i ro-la mtshon-bsnun-pa'i 

ngal-ba 'dir mi bya'o / 
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tudatának létére való következés" és más ilyen, nagyon zavarba ejtő helyek 

miatt. 

Tehát hogyan is lehetnének ők az olymódon állított valódi létet (dngos-por smra-ba) tanító 

bölcsek a valódi létet tanító bölcsek? Ők emiatt az érvelő megismerés bölcsei. (605) Azonban 

azzal, hogy a bölcsek hibátlan okfejtéssel végbevitt, a helytelen tanításokat követő 

megjelöléseit emlékezetbe tartjuk, emlékezetbe véső segéd összevonásokat itt nem kell 

tennünk. 

Most a saját rendszerünk szerinti magyarázat következik. 

Mármost a Valódi és Hamis aspektus tételezői közötti vita alapja az, hogy 

vajon az érzékszervi tudatosságok számára a "kék, sárga, fehér, vörös stb. 

szín" (egyetlen) durva vagy sok összekevert aspektusa jelenik-e meg, 

különböző színek jelennek-e meg, vagy a sok [szín] tényezőt magába 

foglaló egyesítő módon jelennek-e meg. 

Így magyarázza a mindentudó Rgyal-tshab. És emellett az "oszlop, korsó stb." mikor az 

érzékszerveknek megjelennek, azok egyenként pillanatról pillanatra jelennek-e meg, és a kék, 

sárga (DH fol. 157a) stb. szín megjelenésekor ismételten létrejövő és megszűnő
860

 

megjelenésre helyeződik? Gondolhatjuk. ( … ) Tehát "annak durva megjelenése" értelmét 

ekként kell megértenünk, de a "durva" puszta  szavában (-nak jelentésében) (fol. 43a) 

tévedve, az atomi megjelenést és az anyagi megjelenést arra nem kell állítanunk. A 

"részenként darabos" és szükségszerű "születéshez érve" kifejezéseket a Mādhyamika 

rendszer a valóságnak megfelelően bizonyítja. Az előbbiekhez hasonló konvencionális 

kifejezések alkalmazása és ez [a Mādhyamika bizonyítása] nem azonos értelmű, azért mert ez 

az érzékszervi tudat számára megjelenő durva tárgy megjelenési módja, és a másikat 

alapvetően a fogalmi megértés módja leírása esetében kell alkalmazni.  

 A Valódi és Hamis aspektus tételezői közötti különbség az, hogy a Valódi aspektus 

tételezői azt állítják, hogy "az érzékszervi közvetlen tapasztaló számára a megragadott [tárgy] 

és a megragadó [tudatosság] elválasztottnak és elkülönültnek jelenik meg, a "kék és a többi 

szín" külső (DH fol. 157b) tárgyként jelenik meg. S noha az elnevezések és konvencionális 

kifejezésének alapjaként azt magyarázzák, hogy "a saját jellemvonás (rang-mtshan) folytán 

való megjelenés tényezőjére a tudatlanság szennyeződése rakódik”, mégis az ilyen "kék és a 

többi szín durva megjelenés tényezőjét a tudatlanság szennyeződése egy icikét-picikét sem 

hatja át". 

 A Hamis aspektus tételezőit úgy magyarázzuk, hogy minden ember 

                                                 
860

 kissé nehézkes ennek a mondatnak az értelme, talán arra gondol a szerző, hogy a színek aspketusai a tudatban 

nem egyidejűleg, hanem váltakozva jönnek létre, hol felmerülve, hol eltűnve, egyszerre csak egy szín 

aspektusa jön létre, aztán az eltűnik és helyét átadja egy másik aspketus tapasztalatának, a kérdés itt nyitva 

marad ennél a szövegrésznél 
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tudatfolytonosságainak, az önmegismerő közvetlen tapasztalás (rang-rig mngon-sum) 

kivételével, nincsenek a tudatlanság által (ma rig-pa) nem szennyezett közvetlen tapasztaló 

tudatosságai, emiatt a "kék és a többi szín" ilyen durva megjelenés tényezőjére is a tévedés 

[szennyeződése] rakódik rá. 

 Ennélfogva, a Valódi aspektus tételezői azt állítják, hogy az ilyen durva aspektusú 

megjelenés (P146) a tudat szubsztanciájából áll, azáltal nem téves [megjelenés]. A Hamis 

aspektus tételezői, pedig azt állítják, hogy bár a durva tisztán való megjelenése a tudat 

szubsztanciájból áll, mégis az ilyen durva megjelenés tényezője csupán a tudatlanság 

szennyeződése általi megjelenés egy hibája. 

 Ezekre gondolva tanították az indiai és tibeti bölcsek a Valódi aspektus tételezőjére a 

"Valódi létezést állító" és a Hamis aspektus tételezőjére a "Valódi létezéstől menetességet 

állító" konvencionális kifejezéseket. 

 Dpa'-bo mester szerint pedig: "Némelyek a bölcsességük erejével a megjelenő tárgyat 

üresként értik meg, és a megragadót [a tudatot] szubsztanciális létezőnek tekintik." - ez a 

Valódi aspektus tételezőinek és (DH fol. 158a) némelyek teljesen téves (fol. 43b) tanítása.  

 Az "ez olyan, mint például a tér formáinak a megjelenése" a Hamis aspektus irányzat 

magyarázata. És a későbbi szent iratok némely könyvében a "teljesen téves (aspektusában 

téves)" szavak használata alkalmasságának (nus-pa) kiemelési módszere szükségszerű. 

 A Rtog-ge 'bar-ba
861

 is mikor a Valódi aspektus tételezőinek állításait magyarázza, ezt 

tanítja: "Mi annak sokféle aspektusának a megjelenése? Az, ami a tudatosság tárgyi 

aspektusává válik." 

 A Lam-rim-chen-mo-ban [Tsong-kha-pa] a "kék, sárga és más színeknek a megismerő 

tudat szubsztanciájaként” állítását a Valódi aspektus tételezője állításának magyarázza (Tsong-

ka-pa).  

 A Hamis aspektus tételezőinek a Valódi aspektus tételeit elutasító érvelése a 

következő: "Ezt a közönséges emberek érzékszervi közvetlen tapasztalása számára megjelenő 

"kék és más" durva megjelenést, Te végső igazságként következteted; Te, azok egyike sem az 

önmegismerő közvetlen tapasztalás megragadott tárgya (gzung-yul); Te, azok a megismerő 

közönséges emberek tudatfolytonosságának közvetlen tapasztalatai, mivel azokat a 

tudatlanság egy szemernyit sem szennyezi be."  Mikor ezt állítják [a Valódi aspektus 

tételezői], azok [a tényezők] nem lehetnek végső igazságok, mert a végső igazságot 

egyetlennek vagy sokszerűnek állítása (gcug dang du-ma) egyike sem áll fenn [ebben az 

esetben]. Mert ez például olyan, mint a tükörkép." 

 Chos-mchog
862

 mester (DH fol. 158b) úgy magyarázza, hogy a „durva megjelenés 

                                                 
861

 Bhavaviveka műve, Tarkajvālā 
862

 Dharmottara 
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valódi létezőnek állítása a részekkel
863

 állított egész szubsztanciájához
864

 hasonló.” A 

magyarázatot követő Valódi és Hamis aspektus tételezőinek a bemutatását Nagy Urunk
865

 

folttalan gondolata alapján tanítványainak legkiválóbbika, mindentudó Rgyal-tshab a Tshad-

ma rnam-nges-kyi rnam-bshad
866

-ban tanítja.  

2.3.2. A Valódi és Hamis aspektust tételező irányzatok felosztása  

A második rész, a Valódi aspektus tételezőinek három fajtája
867

 van: a Fél-tojást számlálók,
868

 

A felfogott tárgyak és a felfogó alanyok egyenlő számának tételezői,
869

 és a Nem-

pluralisták.
870

 Ezek állításmódja, (fol. 44a) azt kivéve, hogy a külső tárgyak létét nem állítják, 

Sautrantikák fejezetében kifejtettekhez hasonló.
871

   

 A Hamis aspektus tételezőinek két fajtája van: a Szennyezett hamis aspektus (dri-

bcas) tételezői és a Nem-szennyezett (dri-med) hamis aspektus tételezői.
872

 E kettő 

megkülönböztető jellegzetessége: minden konvencionális megjelenés a tudatlanság 

hajlamainak erejével való megjelenés, (P147) emiatt azzal ellentétben, mikor kiküszöböljük 

azt a szennyezetlen állítás, hogy a Felébredett számára nincsen hamis megjelenés (rdzun-

snang), és a konvencionális megjelenés "a tudatlansággal egyáltalán nincsen kapcsolatban" 

állításával ellentétes bár, mégis nem hibás, ezért a Felébredett számára vannak hamis 

megjelenések" ez a Szennyezett (hamis aspektus) állítása.” Ez az egyik magyarázat mód, és 

"bár abban nincs különbség, hogy a [Felébredett] mindentudása számára minden megjelenik-e 

vagy nem jelenik meg, mégis annak sok módját, (DH fol. 159a) bizonyítják-e vagy nem 

bizonyítják, ettől függően Szennyezett vagy Nem-szennyezett [alirányzatnak megfelelő] a 

bemutatás. Például: "Aki a Hallgatók, Ön-felébredettek családjába határázottan beletartozik, 

azok megegyeznek abban, hogy nem valósítják (értik) meg a jelenségek önvalótlanságát, 

mégis így a sok vagy kevés magyarázat miatt a jelenségek önvalótalanságának a megértését és 

nem megértését állító két Svatantrikaként ismert iskolához hasonlítanak."  

E magyarázat módszerük volt az egyik és a továbbiak: "a tudat lényegére (sems-kyi ngo-bo) a 

duális megjelenés (gnyis-snang) szennyeződésével való szennyeződés tisztátalansága 

[rakódik]" állítása, valamint az "időlegesen létező tisztátalanság a tudat lényegét egy 

szemernyit sem szennyezi" – ezek a Nem-szennyezett [alirányzat] állításmódjai.  

                                                 
863

 Esetleg: "a Vaibharikák állította egész (részekkel bíró) szubsztanciához hasonló." 
864

 yan-lag-can-gyi rdzas, vagy "részekkel bíró szubsztanciális létezőhöz" hasonló. 
865

 Rje bdag-nyid chen-po, Tsong-kha-pa 
866

 Tshad-ma rnam-nges-kyi rnam-bshad, Dharmakirti Pramaṇa-viniścayá-jának kommentárja 
867

 Lásd a dolgozat p. 7 
868

 Sgo-nga-phyed tshal-ba, Félig ezt és félig azt állítók, innen "Fél-tojást" számlálók elnevezés 
869

 gzung-'dzin grangs-mnyan-pa 
870

 sna-tshogs gnyis-med 
871

 Itt hivatkozik a szerző a Grub-mtha' egyik előző fejezetére, mely a Sautrantikákat mutatta be. Lásd Grub-

mtha' pp. 69-92 
872

 dri-bcas és dri-med 
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 E három közül a korábbi kettő nagyon ismert, és mindhárom módszer a Sa-sde
873

, a 

Tshad-ma
874

, a Dze-ta-ri
875

 és sok más szövegbe bele van építve. Mindentudó Mkhas-'grub 

csupán a Sde-bdun esetén "Az elme homályosságának a kiküszöbölési módszere" szakaszt 

megelőző részleteket magyarázta. A kettő Hamis aspektus eme eltéréseit nem úgy tűnik, hogy 

a Mester és tanítványai részletesen bizonyították volna, és különösen "a tudat lényegét a 

duális nézet szennyeződése beszennyezi" állítása szintén nehezen elfogadható a Szennyezett 

hamis aspektus rendszerében.  (fol. 44b) 

 A Felébredettben lévő duális szemlélet jelentéséről (tágyáról) (DH fol. 159b) a Rgyud-

gzhan bsgrub
876

 kommentárjában Dul-ba-lhas
877

 ezt tanítja:  

Mert az a bölcsesség, amely magát a felfogott és felfogói aspektussal együttes 

tapasztalatot tévesnek érti meg. 

Eme szavak értelmére gondolva, a felfogott és a felfogó kettős megjelenését bizonyító tétel, 

pedig ez: "Általában véve a felébredés általi kiteljesedéskor (felébredéskor)
878

 a tárgy és a 

tárgy birtoklójának a megjelenését tökéletesen nem-létezőnek mondanánk, akkor könnyű 

lenne megérteni, mint nem megfelelőt. És ha azt mondanánk, hogy a megragadott és a 

megragadó szétszakítottságát megszüntető tapasztalás létezik a Felébredett szintjén, akkor 

evvel a rendszerrel ellentmondásba kerülnénk. Emiatt noha a középső kerék rendszerében 

ellentmondás még egy szemernyi sincs, mégis végső bírálata nehéznek tűnik." Ezt, ha 

figyelembe veszem, bár nagyon sok dolog van, melyről beszélnem kellene, mégis röviden 

magyarázom el. 

 A Valódi és Hamis aspektus tételezői, e kettő közül a Hamis aspektus irányzatot 

mindentudó Rgyal-tshab magyarázta kiválóan, és midentudó Mkhas-'grub a Valódi aspektus 

irányzat Nem-pluralista aliskoláját magyarázta kiválóan. Mivel mindkettőjük a saját 

magyarázati módszerüket a Nagy Urunk gondolata szerint tanították,  ezért általában véve 

ezek a bámulatos nagy lények, ahogyan gondolták, (DH fol. 160a) azt olyan, mint én képes 

vagyok-e egyáltalán úgy megérteni? Azonban a Sde-bdun
879

 magyarázat körére mindentudó 

Rgyal-tshab Pan-chen (P148) chos-mchog kommentárját fogadja el alapvetőnek,  és Mkas-

grub smra-ba'i nyi-ma Lha-dbang blo
880

 kommentárját fogadja el alapvetőnek. Ezért 

gondolhatjuk, hogy: "Amikor Nagy Urunk a Rnam-'grel
881

-t méltóztatja kommentálni, akkor 

azok saját önálló rendszerünkre hagyatkozó egy módszerű magyarázat különböző 
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 Yogacarabhumi 
874

 Thad-ma rnam-’grel, Pramaṇa-varttikakarika 
875

 Dze-ta-ri egy bengáli buddhista szent 
876

 Rgyud-gzhan bsgrub, Samtanantarasiddhi [Más tudatfolytonosságának bizonyítása], Dharmakirti munkája 
877

 Vinitadeva, az általa írt kommentár a Samtanantarasiddhitika 
878

 Szokásos a tibeti sangs-rgyas szót, mint "megtisztulva kiterjedt" szóösszetétellel fordítani 
879

 Dharmakirti hét ismeretelméleti értekezése 
880

 Devendrabuddhi 
881

 Thad-ma rnam-’grel, Pramaṇa-varttikakarika 
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megjelenései?"  

3. Az ösvények  

Második rész. A két út közül az alacsonyabb rendű kocsinak két fajtája van: a Hallgatók 

(nyan-thos) és az Ön-felébredettek (rang-rgyal) útja.  

3.1. A Hinayana ösvények  

Ezek közül az első (fol. 45a) családjának a meghatározása: ami képes arra, hogy minden (más 

út) alapját képező Hallgatók gyümölcsét megteremtse; emellett az, ami alkalmas arra, hogy az 

észlelés hat belső forrásának (skye-mched drug) közötti különbségtételt a Hallgatók tanban 

tartózkodásával együtt kifejlessze, és ami kezdetnélküli időktől fogva megszakítatlan. Ennek 

az útnak hat bizonyítási érve van: A test és a többihez való erős ragaszkodás csökkentése. A 

létforgatag irányába való erős idegenkedés érzése. A lelkiismerettel és a többi segítségével a 

bűnökön való szégyenkezés. A négy igazság értelmébe való behatolás, és a létesüléstől való 

elfordulás és a többi [tanítás] hallgatása, és rajta való elgondolkodáskor a megrendülés. 

Csupán a felszabadulás érdekében megtartani az erényt, (DH fol 160b) és még ha a halálán is 

van az ember, akko sem felhagyni a gyakorlással. Az erénygyökér növelésével, a 

létforgatagból való szabadulás érdekébe való felszentelés.  

 A Felébredett családjához (rigs-pa) tartozó személyiségeknek három fajtáját állítják: a 

gyenge értelmi képességű, a közepes képességű, és a jó felfogó képességű.  

 A tényleges út meghatározása: azt, aki miatt a megteendő [amit meg kell tenni],
882

 

egyedül a saját maga [számára] megvalósítandó,
883

 azaz a létesülés minden szenvedését 

megszüntető felszabadulás kívánásának gondolata teljesen áthatja, és a magasabb rendű 

erkölcsiség, valamint a magasrendű meditatív stabilizáció, és a magasrendű bölcsesség 

gyakorlásának a megvalósítása.  

 Mármost az erkölcsiség
884

meghatározása: a mindegyik prátimóksa
885

 által valamennyi 

nyolc helyénvaló.  

 Az elmélyedés (ting-nge-’dzin): a meditatív időzés kilenc módszere és a négy mentális 

figyelem (kontempláció) és a többi segítségével megvalósított test és tudat szerfeletti 

nyugalmával együttes egyirányú tudatú meditatív stabilizáció (zhi-gnas), melyet a nyugodt 

időzés tényezője tart fenn.  

 A bölcsesség meghatározása: az, ami a meditatív elmélyedésre támaszkodva az 

individuális vizsgálódás bölcsességével (minden pillanatban jelenlevő elemzés) és a meditáció 

erejével vezetett szerfeletti nyugalommal együttes erényes bölcsesség, amit az intuitív belátás 

                                                 
882

 ched-du bya-ba 
883

 thob-bya: megvalósítandó, elérendő, amit meg kell valósítani stb. 
884

 Illetve erkölcsi előírások. 
885

 so-sor thar-pa, pratimokṣa, az erkülcsi fegyelem szabályrendszere 



218 

 

(lhag-mthong) tényezője fog össze
886

.  (DH fol. 161a) 

 Mármost két ösvény létezik: a világi és a világot meghaladó. Azonban a lényegi az 

utóbbi. És emellett a négy árja igazság tizenhat aspektusa
887

 felől kell meditálni. 

 Mármost a felszabadulás valódi ösvényének a lényege: az önvaló-nélküliséget 

megértő
888

 bölcsesség, és a többi:
889

 az azt megtisztító tényezők csoportja. Annak módszerét, 

mivel korábban már elmagyaráztam és máskülönben azt részletesen megérteni könnyű, ezért 

itt most nem fejtem ki alaposan. A nyolc belépő és [állapotukban] tartózkodó nagy 

személyeket
890

 máshonnan kell megismernünk.  

 Az Ön-felébredettek (rang-rgyal) ösvénye családjának a lényege a Hallgatók 

fejezetében kifejtettekhez hasonló, és a különbség köztük az Ön-felébredettek 

megvilágosodásának megvalósítási képessége. Ennek a családnak a jellemzése: (P149) a 

szennyeződéseket lecsökkentik, és a világias nyüzsgésben nem lelik örömüket, a részvétük 

silány, és kevés segítőkészséget tanúsítanak mások iránt, önhittségük nagy, és természetük 

szerint közepes képességűek. Mármost az Ön-felébredettek igazi természetének megfelelő 

helyű családja olyan, mint "rinocérosz" családja. Az igazi természetének nem megfelelő 

állapot:  a csoportos és tevékeny életmódba, e kettő családba tartozók [életvitele].  

 Az ösvényének a lényege a Hallgatókéhoz (DH fol. 161b) hasonló, és az ő családja 

bölcsessége tárgyának
891

 hat témája van: a szkandhák, az érzéki források, az érzéki 

tartományok, a függő keletkezés, 'ami létezik és ami nem létezik', és az igazságok. 

 Most a "rinocéroszhoz hasonló" meghatározása: az Ön-felébredett, a Felébredett 

felszabadulásához részben hasonló ösvényen tartózkodik, és a nyolc kalpában a Felébredettek 

megjelenésében örömét leli, és a saját megvilágosodásában való tudatfolytonosság 

kibontakoztatásában és a megismerésben való jártasság hat tárgyában jártasságot szerezve az 

átvándorlás későbbi alkalmakor saját maga részére az előkészítés ösvényétől kezdve a többé 

már nem tanulás ösvényéig bezárólag azokat, mint egyedüli alapra támaszkodva hozza létre. 

Azonban mégis a Vaibhāsikák rendszere nem úgy állítja, mint aki "egy meditációs ülés 

alkalmával a [megszabadulást] eléri”. Kicsiny gyakorlók közösségében (fol. 46a) örömét leli 

Felébredett megjelenésében, és a szent személyiségekre támaszkodva a szent tant hallgatja, és 

                                                 
886

 Illetve: tart egybe, gyűjt össze, fog egybe stb. 
887

 Erről lsd. Hopkins Meditation on Meptiness pp.  203-204  
888

 Itt a rtogs-pa szó szerepel, ami egyaránt jelent megvalósítást és megértést, melyek különösen ebben a 

tanításban nem zárják ki egymást, mivel lét és tudat egybeesik a buddhizmus szerint, tehát amit megértünk, 

azt meg is valósítottuk. 
889

 Itt talán arról van szó, hogy a legalapvetőbb mellet a megtisztító tényezők csoportja másodlagosnak van 

említve. 
890

 zhugs-pa dang gnas-pa'i skyes-bu chen-po brgyad, azok a személyek, akik az árja emberek négy állapotába 

beléptek, és ott képesek végleg megmaradni. (pld. az áramlatba belépő, az áramlatba tartozkodó vagy  

megmaradó stb.)  
891

 Itt nem egyértelműen fordítható a mkhas-par bya szóösszetétel, ezek tulajdonképpen azokat az eszközöket 

jelentik, melyekkel, illetve melyek vonatkozásában a belátást kifejlesztik. 
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azt helyénvalóan megragadja elméjében, ezáltal az előkészület ösvényének türelem szintjét 

megteremti, azonban a tant tisztán megérteni és annak gyümölcsét elérni nem képes. Emiatt a 

következő életében e kettő megvalósítása érdekében a hat tárgyban jártasságot szerez. Ezáltal 

megvalósítja a későbbi életében a "valóság tiszta megértése" szintjétől kezdve az "arhatság 

elérése" (DH fol. 162a) szintjéig tartó [fokozatokat]. A közepes képességű erény-

felhalmozása és életmódja a többiekéhez hasonló. Ebben az életében képes elérni a "erényes 

aszkétaság gyümölcsét", azonban az arhatságot képtelen elérni. Mindezek a sajátosságok 

voltak a "rinocéroszhoz hasonló" jellemzései. 

 Ezáltal a következő életében a "maradék gyümölcs"-től kezdve az "arhatság" állapotát 

nyilvánvalóan megvalósitja.  

 E mindhárom szellemi állapota hasonló (azonos); mindhárom hisz a mélységes 

értelműt Tanban, a mélységes értelmű függő keletkezés lépésről-lépésre történő vizsgálatának 

szentelik magukat, a "személyiség én-nélkülisége" terminusában kifejezett felszabadulás 

három kapuját figyelembe véve élnek. A testi létük olyan, mint a rinocéroszé: egyedüllétben 

lelik örömüket, és egyedül élnek.  

 A másik kettő (a Hallgató és az Arhat) egy gyülekezethez csatlakozva tevékenykedik 

(gyakorol), és tölti idejét. A Tant tanítási módszerük a következő: ők bár faluban vagy 

városban bárhol élhetnek, testüket szerfelett óvva, érzékszerveiket fegyelmezve, és szerfelett 

éber jelenléttel indulnak alamizsnagyűjtésre, s máshova, és a rokonszenvezőknek 

(rászorulóknak) a viselkedésük példájával
892

 tanítják a tant, de nem beszéddel. A hitetleneket 

számos testi (DH fol. 162b) csoda bemutatásával, hivőkké teszik. 

 Bár az utóbb megjelenő rendszernek e kettőre: a "felhalmozás és előkészítés ösvénye," 

(P150) a Hallgatók egy korábban megjelenő ösvényét (fol. 46b) kell magyaráznunk, mégis, 

azonban itt ennek bizonyítását nem magyarázom el. 

 A "rinocéroszhoz hasonló"-nak határozottan nyolc nagy kalpában való érdem-

felhalmozást össze kell gyűjtenie, a másik kettőnek nem minden esetben. 

 Ezek a magyarázatok a Sa-sde-ben
893

 magyarázottakhoz hasonlók voltak, és félve 

attól, hogy a szövegidézetek száma nagyon megnövekedik, most nem írom le azokat.   

 Ennek az iskolának a rendszerében
894

 úgy magyarázzák, hogy általában véve a 

családnak öt fajtája van: három kocsi (theg-pa gsum) három meghatározott családjába és a 

három kocsi bármelyikére lépjen valaki, mégis csupán más feltételekre hagyatkozik; és arra a 

kocsira lépjen valaki, egy mesterrel társulás stb. feltétele folytán más kocsira cserélni képes 

                                                 
892

 Tehát nem szólalnak, meg, hanem cselekedeteik, gesztusaik, szótlan reakcióik, életvitelük példájának 

eszközével tanítanak. 
893

 Yogacarabhumi 
894

 'di-pa'i lugs, vagyis az értekezés tárgyát képező rendszerről van itt szó. 
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bizonytalan (ember) családja; és a legmegfelelőbb
895

 család, ez az ö van. És az utána 

következőre van az az állítás, hogy az alkalmilag családnélküli, és végső soron a tökéletes 

nirvánát el nem érő két erényes törekvő van. Az érvelést követő Citta-matrinok határozottan 

nem állítják a három végső hordozót, emiatt ezzel nem azonosak [a nézeteik]. 

 

3.2. A Mahāyāna ösvény  

A második résznek, a Nagy hordozó (theg-chen) ösvénye bemutatásának (DH fol. 163a) két 

része van: a család, és az ösvény bemutatása témája. Az elsőnek két része van: a saját 

természete szerinti (veleszületett) család, és a tökéletesen megvalósított család. Az első: a 

mindenek alapjaként szolgáló tudatosságban (kun-gzhi)  [potenciálisan jelenlévő] tökéletesen 

teljes megvilágosodás kifejlesztésének egy képessége. Emellett az egy, a belső hat érzéki 

forrás kezdetnélküli időktől fogva létező nyolc kiválóságának egy a jövőben az olyanság 

(chos-nyid) általi megvalósítása.  A második maga az a család: a Nagy hordozó tanításának a 

hallgatása és a rajta való gondolkodással és a többivel, az erénygyökéren való medtációból 

kiteljesedő család.  

 A Nagy hordozó családja az Alacsonyabb rendű hordozó családját különösen négy 

sajátossággal haladja meg. Nagyon éles eszű képesség, más hasznára cselekvés miatt rálépés 

az útra, az érvelés (fol. 47a) öt tárgyának és a többi összes gyakorlandó gyakorlandó 

tárgyában való jártasság, a nagy megvilágosodás gyümölcsének megvalósítása 

 A családnak négy együtt négy érve (rtags) van: öntermészete szerint hatalmas részvét, 

a nagy hordozóban való hit, a tannak megfelelő aszkétaság nagyon kitartó végzése, a túlpartra 

juttató hat eszköz (pha-rol-tu phyin-pa drug) erényének tökéletes alkalmazása. 

 A család hasznai: (DH fol. 163b) a rossz születésbe zuhanás megnehezítése, és ha 

valaki mégis belehull, akkor ott nem fog átélni iszonyú nehézségeket; és onnan való gyorsan 

felszabadulás, és annak feltételével, hogy attól való irtózás születik meg benne, az érző lények 

iránt igen erős együttérzés táplálása, és ezzel az érző lények beérlelése (smin-par byed-pa) 

érdekében törekvő cselekvés. 

 Ezeket most a Byang-sa
896

 és a Mdo-sde-rgyan-ban
897

 megjelentek szerinti leírások 

voltak. 

 

                                                 
895

 Illetve a "határozottan ott maradó" családja (rigs-chad), ellentétben az előzővel, aki bizonytalan 
896

 Bodhisattvabhumi, Asanga műve 
897

 Mahāyānasūtrālaṁkārakārikā 
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9. Összegzés 

A dolgoztban megvalósított kutatásaim célja többrétű volt: egyrészt vizsgálni egy mongol 

szerző, Lcang-skya Rol-pa’i rdo-rje, Dge-lugs-pa megközelítésű doxográfiai munkáját és 

annak részletes elemzését és fordítását megadni. Másrészt: vizsgálni művén keresztül a ’Csak-

tudat’ (Citta-matra) ismeretelméleti téziseinek tibeti megközelítését, feltárni az ehhez használt 

szókincset, és bizonyítékot szolgáltatni arra, hogy ennek az irányzatnak a megközelítései 

sokkal többrétegűbbek, mint azt első rátekintésben láthatjuk. 

A kutatásaimhoz kapcsolódóan a Dag-yig mkhas-pa’i ’byung-gnas bölcseleti irányzatokkal 

(grub-mtha’) foglalkozó fejezetét vizsgáltam, elemeztem, és részleges fordítását végeztem el. 

Ennek a fejezetnek és magának az alapszövegnek az ilyen mélységű ismeretéséhez 

segítségemre volt a tibeti irodalom eredeti szövegforrásainak korábbiakban elvégzett 

elemzése és összehasonlítása. Valamint a doxográfiai műfajra vonatkozó szakirodalom 

tanulmányozása ehhez feltételenül segítséget nyújtott. 

A munka folytatásaként a szerző egész ’Csak-tudat’ irányzattal foglalkozó fejezetének 

fodítását és exegézisét tervezem, mivel ez a munka számos más kérdést is felvet az egyszerű 

bölcseleti kérdéseken felül. A szakirodalom további tanulmányozásától a dolgozatban hiányzó 

megközelítésbeli hiányosságokat kívánom majd pótolni, és az esetlegesen felemrült 

kérdéseket megválaszolni. 
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Zhalu. Mit Übersetzung und Anmerkungen versehen von Johannes Schubert. Ascona, 

Switzerland, Artibus Asiae, [1968] (Artibus Asiae. Supplementum ; 1) 

Thu'u-bkwan Blo-bzang Chos-kyi Nyi-ma. The Crystal Mirror of Tenets. The Sakyapa chapter 

[Туган Лопсан-Чойкьи-Ньима. Хрустальное зерцало философских систем. Глава 



259 

 

Сакьяпа]. Edited and translated from Tibetan, with Introduction and Notes by Dr 

R.N.Krapivina. St Petersburg, 1995 

Tillemans, Tom J. F.: Dharmakirti’s Pramaṇavarttika. An annotated translation of the fourth 

 chapter (pararthanumana), Vol. 1 (k.1--148) Wien: Verlag der Österreichische 

Akademie der  Wissenschaften, 2000 (Österreichische Akademie der Wissenschaften. 

Philosophisch- Historische Klasse, Sitzungsberichte, 675. Band, Veröffentlichungen zu 

den Sprachen und  Kulturen Südasiens, Heft 32)  

Tillemans, Tom. J. F.: Formal and Semantic Aspects of Tibetan Buddhist Debate Logic. In: 

Journal of Indian Philosophy, Vol. 17, No, 3 (September 1989), pp 265-297  

Tokarska-Bakir, Joanna: Naive Sensualism, Docta Ignirantia. Tibetan Liberation throught the 

Senses. In: Numen, Vol. 47. (Koninklije Brill NV, Leiden (2000) 

Tola, Fernando - Dragonetti: Being as Consciousness. Yogacara Philosphy of Buddhism. 

Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2004 

Tola, Fernando - Dragonetti: Philosophy of mind in the Yogacara Buddhist idelaistic school. 

In: History of Psychiatry December 2005 vol. 16 no. 4, pp 453-465. 

Tola, Fernando, Dragonetti, Carmen: On voidness. A study on Buddhist Nihilism. Delhi: 

Motilal Banarsidass Publishers, 1995 

Tola, Fernando and Dragonetti, Carmen: The Trisvabhava-karika of Vasubandhu, Journal of 

Indian Philosophy 11 (1983) pp 225-266 

Traleg Kyabgon Rinpoche: Influence of Yogacara on Mahamudra. Woodstock, New York: 

KTD Publications, 2010 (E-Va, Institute) 

Tripathi, Chhote Lal: The Nature of „Reality” in Yogacara Buddhism. In: East and West, Vol. 

19, No, 3/4 (September-December 1969), pp 474-494. (Published by Instituto Italiano 

per l’Africa e l’Oriente (IsIAO) 

Tripathi, Chhote Lal: The problem of knowledge in Yogacara Buddhism. Varanasi: (Sri Sureh 

Pandey) Bharat-Bharati, 1972 

Tripodes, Lucia: Painting and Diplomacy at the Qianlong Court: A Commemorative Picture 

by Wang Zhicheng (Jean-Denis Attiret). In: Anthropology and Aethetics, No. 35, 

Intercultural China (Spring, 1999), pp 185-200 

Trivedi, Saam: Idealism and Yogacara Buddhism. In: Asian Philosophy, Vol. 15, No. 3, 

November 2005. pp 231-246  

Tsendina, Anna: Narrative Elements used in Tibetan and Mongolian Commentaries. In: Acta 

Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, T. 44, Fasc. 1/2 (1990), pp 213-216 

Tsepak Rigzin: Tibetan-English Dictionary of Buddhist Terminology Dharamsala, Library of 

Tibetan Works and Archives, 1993 (2nd Rev. Ed.) 

Tsong-kha-pa Blo-bzang grags-pa: Drang-nges Legs-bshad snying-po [Drang-ba-dang nges-



260 

 

pa’i don rnam-par phye-ba’i bstan-bcos Legs-bshad snying-po]. Vã-ýa mtho-slob dge-

ldan spyi las-khang, 1985  

Tu’u-bkwan Blo-bzang-chos-kyi nyi-ma: Khyab-bdag Rdo-rje-sems-dpa’i Ngo-bo Dpal-ldan 

Bla-ma Dam-pa Ye-shes-bstan-pa’i sgron-me-dpal-bzang-po’i Rnam-par Thar-pa Mdo-

tsam Brjod-pa Dge-ldan Bstan-pa’i Mdzes-rgyan. In: Collected Works of Tu’u-bkwan 

Blo-bzang-chos-kyi nyi-ma Vol. 1, Ngawang Gelek Demo, Delhi 1969 

Tucci, G. und W. Heissig: Die Religionen Tibets und der Mongolien. Stuttgart, Berlin, Köln, 

Mainz 1970 
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11. Melléklet - A tibeti szöveg átírása 

 

A következő szövegkiadások összehasonlítsával készült az átírás: 

1. ACIP: Az Asian Classics Input Project szövegforrás: ACIP S00062M_GRUB PA'I 

MTHA'I RNAM PAR BZHAG PA …gs of the A+.TXT [megtekintés és letöltés 

2016.03.10.] 

rövidítése csak a jegyzetekben, mivel az átírás alapjául szolgált az ACIP kiadás, és csak 

a fóliókezdeteket a (fol. …) jelölöm. 

2. Lcang-skya Rol-pa’i rdo-rje: Grub-pa’i mtha’ rnam-par bzhag-pa Thub-bstan Lhun-po’i 

mdzes-rgyan zhes-bya-ba bzhugs-so.‘Bras-spungs sgo-mang dpe-mdzed/Deb-phreng  

74. 2008,  pp 144-179 

rövidítés: GM 

3. Lcang-skya Rol-pa’i rdo-rje: Grub-mtha’ thub-bstan Lhun-po’i mdzes-rgyan Peking, 

Krung-go Bod-kyi shes-rig dpe-skrun-khang, 1989 pp 120-150. 

rövidítés: P 

4. Grub-pa’i mtha’ rnam-par bzhad-pa’i thub-bstan lhun-po’i mdzes-brgyan zhes-bya-ba 

bzhugs-so//Lcang ska rol pa’i rje ye shes bstan pa’i sgron me’i gsung ‘bum (Collected 

works of lCang skya Rol pa’i rdo rje Ye shes bstan pa’i sgron me). Vol. VI (Cha) 

[Reproduced from a Peking edition preserved at the library of the Office of His Holiness 

the Dalai Lama] Dharamshala 2003. Elektronikus kiadása: pp 264-332 (260-328); 

Elektronikus kiadása: Tibetan Buddhist Resource Center, fájlnév: W29035-5036-eBook 

(a tibeti szöveg fóliószámozása: fol.  129b4-163b2) 

rövidítés: DH 

/
898

 
899

gnyis-pa de-las byung-ba'i grub-mtha'i rnam-gzhag-la
900

 gzhi lam 

'bras-bu'i rnam-gzhag
901

 gsum-las/(GM 144) 
902

 
903

 dang-po-la/shes-bya yul-gyi rnam-gzhag 

904
 
905

shes-byed blo'i rnam-gzhag
906

 gnyis/dang-po- 

                                                 
898

 GM kettős díszes sad  
899

 GM, P új bekezdés 
900

 ACIP, GM rnam-gzhag-la P, DH fol. rnam-bzhag-la 
901

 ACIP, GM rnam-gzhag-la P, GM rnam-bzhag-la 
902

 GM új fejezet és bekezdés kezdete, az új fejezet címe: Gzhi’i rnam-gzhag bstan-pa, azaz Az alpokról szóló 

tételes tanítás P új fejezetcím, fejezetszámozással:  

1. gzhi’i rnam-bzhag bstan-pa / az alap[nézetek] tanítása; vagy: az alapról alkotott nézetek bemutatása, az alap = 

a szellemi út során az alapvető vizsgálandó tézisek, mint pl. a két igazság, a tárgy (jul) és tárgy birtokos (jul-

csan) stb.-ről alkotott nézetek. 
903

 GM a dang-po előtt díszes fejezetkezdő sad  
904

 ACIP, GM rnam-gzhag P, DH rnam-bzhag 
905

 ACIP, GM sad √ P sad van a rnam-bzhag után 
906

 ACIP, GM rnam-gzhag P, DH   rnam-bzhag 
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(fol.  23b) -lał
907

 (P 121) bden-pa gnyis-kyi rnam-gzhag
908

 mtshan-nyid gsum-gyi rnam-

gzhag
909

 zhar-byung
910

 gzhan bshad-pa-dang gsum/dang-po ni/bden gnyis-kyi dbye-(DH fol. 

130a) gzhi
911

 ni shes-bya-ste/chos dang chos-nyid rnam- 'byed-las/
912

'di-dag thams-cad mdor-

bsdu-na/rnam-pa gnyis- 

su shes-bya-ste/
913

zhes gsungs-pas-so//dbye-ba'i ngo-bo ni/kun-rdzob-kyi bden-pa dang don-

dam-pa'i bden-pa gnyis-so//de-la kun-rdzob bden-pa'i ngo-bo ni kun-nas nyon-mongs-pa 

skya
914

 rung-gi dmigs-pa'i chos tha-snyad-pa'o//mang-na
915

 gang-la dmigs-nas sgrib-ba zad-

par 

'gyur-ba'i rnam-par dag-pa'i lam-gyi dmigs-pa mthar-thug ma yin-pa'i chos-so/ /
916

de-la dang-

po ni/bsdu-ba-las/
917

kun-nas nyon-mongs-pa kun-nas slong-ba'i phyir dang zhes-pa'i dgongs-

pa-ste/de'i don 'chad-pa-na rje-bdag-nyid chen-pos/rnam-par dag-pa'i 

dmigs-pa-la don-dam-du bshad-pa'i zlas drangs-pa-na gang-la dmigs-pas kun-nas nyon-mongs 

kun-nas slong-ba'i don-gyis kun-rdzob-tu yod-par bzhag-ste/zhes gsungs-so//des gnyis-pa 

yang shes sla'o//don-dam bden-pa'i ngo-bo ni/
918

rnam-dag lam-gyi 

dmigs-pa mthar-thug-tu gyur-pa'i chos-so//
919

kun-rdzob bden-pa'i sgra-bshad ni/btags-pa dang 

shes-pa dang brjod-pa'i kun-rdzob gsum-gyi ngor-rim
920

 de gsum-(DH fol. 130b) gyi dbang-

gis bden-pas-na kun-rdzob bden-pa'o//don-dam bden-pa'i sgra-bshad ni/
921

'phags-pa'i 

mnyam-gzhag
922

 ye-shes ni dam-pa yin-la de'i don yin-pas don-dam-pa dang /snang-tshul 

dang gnas-tshul mthun-pas bden-pa'o//de-dag kyang rje-bdag-nyid chen-pos/
923

'jig-rten-pa'i 

shes-pa 'phrul-pa'i
924

 yul dang 'jig-rten-las 'das-pa'i shes-pa'i yul- 

(fol.  24a)  //la dgongs-nas bden-pa gnyis-po kun-rdzob-kyi bden-pa dang don-dam-pa'i bden-

pa gsungs-so//zhes-pa dang /rnam-bshad rigs-pa-las
925

/ las dang rnam-par smin-pa-dag ni 

kun-rdzob-tu rdzas-su yod/don-dam-par ni med-de/'jig- (GM 145) 

                                                 
907

 GM, P, DH    sima sad 
908

 ACIP, GM rnam-gzhag P, DH   rnam-bzhag utána sad van 
909

 ACIP, GM rnam-gzhag P, DH   rnam-bzhag utána sad van 
910

 zhar-byung kiegészítő, pótló 
911

 dbye-gzhi felosztás alapja, osztályozás alapja 
912

 P két díszes sad  DH, GM két sad 
913

 GM,P két sad ACIP egy sad 
914

 GM, P, DH   skye- valószínűleg az ACIP kiadás itt hibás 
915

 GM, P, DH   yang-na logikusabb, az ACIP kiadás itt is hibás 
916

 GM díszes sadok  
917

 ACIP, GM sad P, DH   sad √ 
918

 ACIP, GM sad P, DH   sad √ 
919

 GM, P új bekezdés 
920

 ACIP ngor-rim GM, P, DH   ngor-ram 
921

 GM díszes sad  
922

 ACIP, GM mnyam-gzhag P, DH   mnyam-bzhag  
923

 ACIP , GM sad P, DH   sad √ 
924

 ACIP, GM ‘phrul-pa’i P, DH   ‘khrul-ba’i 
925

 ACIP, GM rnam-bshad rigs-pa-las P, DH. rnam-bshad rig-pa-las 
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rten-pa'i shes-pa'i yul yin-pa'i phyir-ro//zhes dang /dam-pa ni ye-shes 'jig-rten-las 'das-pa yin-

te/de'i don yin-pas don-dam-pa'o//zhes sogs-kyi don-no//kun-rdzob bden-pa'i mtshan-gzhi 

ni/gzhan-dbang dang kun-brtags
926

-kyis bsdus- 

pa'i chos-rnams-so//don dam bden-pa'i mtshan gzhi ni/bdag-med-pa gnyis-so//
927

gnyis-pa 

mtshan-nyid gsum-gyi rnam-gzhag-la
928

/kun-brtags
929

 dang /gzhan-dbang dang /yongs-grub-

kyi (DH fol. 131a) rnam-gzhag
930

 gsum-las/dang-po ni/chos gang-la sgra rtog ci 

rigs-kyis sgro-btags-
931

 (P 122) pa'i cha ni kun-brtags-kyi
932

 ngo-bo-ste/theg-bsdus-las/rnam-

pa gang-gis gzhan-gyi dbang-gi ngo-bo-nyid-la kun-tu brtags-pa
933

 de ni de-la kun-tu brtags-

pa'i
934

 ngo-bo-nyid-do//zhes gsungs-pa'i don-no//kun-brtags
935

 zhes brjod-pa'i rgyu- 

mtshan ni/ji-ltar btags-pa ltar rang-gi mtshan-nyid-kyis med-la ming dang brdas btags-pa'i 

cha-tsam-du dmigs-pas kun-brtags-pa
936

 zhes-bya-ste/de-nyid-las/
937

ci'i phyir kun-brtags-pa
938

 

zhes-bya zhe-na/yid-kyi rnam-par rtog-pa dbang-tu med-pa'i rnam- 

pa-can-gyi phyin-ci-log 'byung-ba'i rgyu-mtshan yin-pas kun-brtags-pa'o//rang-gi mtshan-nyid 

med-la kun-tu rtog-pa-tsam-du dmigs-pas kun-brtags-pa zhes-bya'o//zhes-so//de-la tshig snga-

mas ni dmigs-pa dang mtshan-mar 'dzin-pa dang mngon-par zhen-pa sogs 

(fol.  24b) rnam-rtog sna-tshogs-pa-rnams ngo-bo dang khyad-par-du sgro-btags-pa-la brten-

nas 'byung-bar ston-pa'o//dbye-ba ni/
939

sgro-btags-tshul-gyis dbye-na 'di ni gzugs-so zhes-pa 

lta-bu ngo-bo-la sgro-btags-pa dang /'di ni gzugs-kyi skye-ba'o zhes-pa lta-bu khyad-par- 

la (DH fol. 131b) sgro-btags-pa gnyis-so//ngo-bo'i sgo-nas dbye-na/rnam-grangs-kyi kun-

brtags
940

 dang /mtshan-nyid yongs-su chad-pa'i kun-brtags
941

 gnyis/dang-po ni/ngo-bo dang 

khyad-par-gyi gzhir rang-mtshan-gyis grub-par snang-yang rang-gi mtshan-nyid-kyis ma 

grub-pa'i kun-rdzob 

'dus ma byas-kyi chos-rnams-so//gnyis-pa ni/bdag gnyis lta-bu yul du ma grub-kyang rtog-pa'i 

                                                 
926

 ACIP, GM kun-brtags- P, DH   kun-btags-  
927

 GM,P új bekezdés 
928

 ACIP, GM rnam-gzhag P, DH   rnam-bzhag 
929

 ACIP, GM kun-brtags P kun-btags 
930

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
931

 ACIP, GM kun-brtags P kun-btags 
932

 ACIP, GM kun-brtags-kyi P kun-btags-kyi 
933

 ACIP, GM kun-tu brtags-pa P kun-tu btags-pa 
934

 ACIP, GM kun-tu brtags-pa’i P kun-tu btags-pa’i 
935

 ACIP, GM kun-tu brtags-pa P kun-tu btags-pa 
936

 ACIP, GM kun-tu brtags-pa P kun-tu btags-pa 
937

 ACIP, GM sad P sad √ 
938

 ACIP, GM kun-tu brtags-pa P kun-tu btags-pa 
939

 ACIP, GM sad P sad √ 
940

 ACIP, GM kun-brtags-kyi P kun-btags-kyi 
941

 ACIP, GM kun-brtags P kun-btags 
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dbang-gis yul-du bzhag-pa-rnams-so//
942

kun-brtags-kyi
943

 dpe ni dgongs-'grel-las/’di-lta-ste 

dper-na nam-mkha’i me-tog ji-lta-(GM 146) ba de-lta-bur mtshan-nyid ngo- 

bo-nyid med-pa-nyid blta-bar bya'o//zhes gsungs-pa-ste/nam-mkha'i me-tog-dang 'dra-ba ni 

rtog-pas btags-pa-tsam-gyi dpe yin-gyi shes-bya-la mi srid-pa'i dpe ma yin-no//
944

gnyis-pa 

gzhan-dbang-la/rgyu rkyen-las byung-ba'i dngos-po ni gzhan-dbang-gi ngo-bo 

yin-la/
945

gzhan-gyi dbang zhes brjod-pa'i rgyu-mtshan ni rang-rang-gi bag-chags-kyi sa-bon-

las skye-pa'am rgyu rkyen-las skyes-pas-na gzhan-dbang dang /skyes-nas kyang skad-cig-las 

lhag-par bdag-nyid gnas-pa'i rang-dbang med-pas-na gzhan-dbang zhes-bya-ste/ 

theg-bsdus-las/ji-ltar-na (DH fol. 132a)  gzhan-gyi dbang yin-la/ci'i phyir-na gzhan-gyi dbang 

zhes-bya zhe-na/rang-gi bag-chags-kyi sa-bon-las skyes-pa yin-pas de-lta-bas-na rkyen-gyi 

gzhan-dbang yin-no//skyes-nas kyang skad-cig-las lhag-par bdag-nyid 

(fol.  25a)  //gnas-par mi nus-pas-na gzhan-gyi dbang zhes-bya'o//zhes-so//des sgra-bshad-pa 

yang shes-par bya'o//(P 123) dbye-na dag ma dag-gi gzhan-dbang gnyis/dang-po ni/'phags-

pa'i mi rtog ye-shes dang dag-pa'i mtshan-dpe sogs dang / 

gnyis-pa ni/ma dag-pa'i snod-kyi 'jig-rten dang de'i rgyu-las nyon dang zag-bcas-kyi phung-po 

lnga lta-bu'o//dpe ni dgongs-'grel-las/’di-lta-ste dper-na sgyu-ma byas-pa ji lta-ba de-lta-bur ni 

skye-ba ngo-bo-nyid med-pa-nyid blta-bar bya'o//zhes-pa ste/sgyu-ma 

lta-bu'i don ni rde'u shing-bu-la sogs-pa sgyu-ma'i sngags-kyis btab-pa-na rta glang du-ma 

grub kyang rta glang-la sogs-pa'i gzugs-su snang-ba 'byung-ba bzhin-du gzhan-dbang gzung-

'dzin rgyad
946

 chad-du ma grub-kyang yang-dag-pa ma yin-pa'i kun-rtog-gi dbang-gis gzung- 

'dzin rgyang chad-du snang-ba'o//'di ni mdo-sde rgyan-las/ji-ltar sgyu-ma de-bzhin-du//yang-

dag ma yin kun-rtog yod//(DH  fol. 132b) sgyu-ma'i rnam-pa ji-lta-bar//de-bzhin gnyis-su 

'khrul-pa
947

 brjod/ /ces gsungs-pa ltar-te/sgyu-ma-dang 'dra-ba'i 'chad-tshul gzhan 

ni 'og-tu 'chad-do//
948

gsum-pa yongs-grub ni/bdag-'dzin gnyis-kyis sgro-btags-pa ltar-du grub-

pas stongs-pa'i de-bzhin-nyid ni yongs-grub-kyi ngo-bo-ste/yang-na rnam-dag lam-gyi dmigs-

pa mthar-thug-tu gyur-(GM 147) pa'i de-bzhin-nyid de yongs-grub-kyi ngo- 

bo'o//yongs-grub ces
949

 brjod-pa'i rgyu-mtshan ni rnam-pa gzhan-du mi 'gyur-ba dang /rnam-

dag lam-gyi dmigs-pa yin-pa dang /dge-ba'i chos thams-cad-kyi mchog yin-pas-na yongs-grub 

                                                 
942

 GM díszes sadok  
943

 ACIP, GM kun-brtags-kyi P kun-btags-kyi 
944

 GM, P új bekezdés 
945

 GM díszes sad  
946

 GM, P rgyang az ACIP rgyad 
947

 ACIP ‘khrul-pa GM ‘khrul-ba P ‘khrul-bar 
948

 GM, P új bekezdés 
949

 ACIP, GM ces P zhes 
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ces bya-ste/theg-bsdus-las/ji-ltar-na yongs-su grub-pa 

(fol.  25b) -nyid yin-la/ci'i phyir-na yongs-su grub-pa zhes-bya zhen
950

/gzhan-du mi 'gyur-ba'i 

phyir yongs-su grub-pa'o//rnam-par dag-pa'i dmigs-pa yin-pa dang /
951

dge-ba'i chos thams-

cad-kyi mchog yin-pa'i phyir mchog-gi don-gyis yongs-su grub-pa zhes-bya'o// 

zhes gsungs-so//dbye-ba ni/gang-zag-gi bdag-med dang chos-kyi bdag-med-kyi dbang-du 

byas-pa'i yongs-grub gnyis yod-de/dbus-mtha'-las/rnam-dag spyod-yul rnam-(DH fol. 

133a)gnyis-te/zhes-pa dang /de'i 'grel-bar/rnam-par rtog-pa'i de-kho-na-nyid 

rnam-pa gnyis-te/nyon-mongs-pa'i sgrib-pa rnam-par dag-pa'i ye-shes-kyi spyod-yul dang 

/shes-bya'i sgrib-pa rnam-par dag-pa'i ye-shes-kyi spyod-yul-lo//zhes gsungs-pa dang /rje 

bdag-nyid chen-pos kyang /phung-po'i gzhan-dbang gang-zag-gi bdag- 

gi kun-brtags-kyis
952

 stongs-pa gang-zag-gi bdag-med-kyi yongs-grub-tu 'jog-pa'i ngo-bo-

nyid gsum-gyi rnam-gzhag
953

 de-tsam-zhig theg-dman-gyi mdo'i don-du go nus-la/zhes 

gsungs-so//dpe ni/dgongs-'grel-las/don-dam yang-dag 'phags/(P 124) de- 

la ‘di-lta-ste/dper-na nam-mkha’ ni gzugs-kyi ngo-bo-nyid med-pa-tsam-gyis rab-tu phye-ba 

dang thams-cad-du song-ba ji-lta-ba de-lta-bur ni don-dam-pa ngo-bo-nyid med-pa de-las 

chos bdag-med pas rab-tu phye-ba dang thams-cad-du song-ba zhig
954

 blta-bar byas-te/zhes-

so// 

'dis ni 'gyur med yongs-grub de-nyid dgag-bya bcad-tsam-gyi med-dgag yin-pa dang shes-bya 

thams-cad-la khyab-pa'i dper nam-mkha’ thogs reg bkag-tsam yin-pa dang thams-cad-du 

song-ba gnyis bstan-pa yin-no//
955

gsum-pa (DH fol. 133b) zhar-byung gzhan bshad- 

(fol.  26a)  //pa-la/rdzas btags-kyi khyad-par dang /rnam-gzhag
956

 gzhan rgyas-par ma bshad-

pa'i rgyu-mtshan-no//dang-po-la gnyis/dngos dang /de-la dogs-pa gcod-pa'o//dang-po ni/spyir 

rdzas btags-kyi tha-snyad gzhung chen-mo-rnams- 

las byung-ba ni mang-du yod-do
957

/spyir (GM 148) yod-pa-tsam-la rdzas-yod-du bya-ba ni 

gang ci yang rung-ste yod-na ni thams-cad rdzas-su yod-pa kho-na'o zhes-pa lta-bu-ste 'di'i 

bzlog-phyogs-kyi btags-yod ni bdag gnyis lta-bu kun-rtog-gis yod-par bzung-yang
958

 yong-

ba
959

 

                                                 
950

 ACIP, GM zhen P zhe-na 
951

 ACIP, GM sad P sad √ 
952

 ACIP, GM kun-brtags-kyis P kun-btags-kyis 
953

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
954

 ACIP, GM zhig P cig 
955

 GM, P új bekezdés 
956

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
957

 ACIP, GM yod-do P yod-de 
958

 ACIP, GM yang P kyang 
959

 ACIP, GM yong-ba P yod-pa 
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min-pa-rnams-so//don byed nus-pa'i rdzas-yod ni dngos-po-rnams-te/'di'i bzlog-phyogs-kyi 

btags-yod ni spyi-mtshan-rnams-so//brtan-pa mi 'gyur-ba'i rdzas-yod ni 'dus ma byas-kyi nam-

mkha' dang so-sor brtags 'gog dang so-sor brtags- 

pa ma yin-pa'i 'gog-pa-rnams-te/'di'i bzlog-phyogs-kyi btags-yod ni mi rtag-pa-rnams-

so//rang-rkya thub-pa'i rdzas-yod ni dbang-shes-kyi gzung-byar gyur-pa'i gzugs dang tshugs 

thub-kyi shes-pa-rnams-so//'di'i bzlog-phyogs-kyi btags-yod ni 

ldan-min 'du-byed dang kun-brtags-kyi
960

 chos-rnams-so//de-ltar-na phyi-ma (DH fol. 134a) 

'di ni rdzas btags mtshan-nyid-pa dang snga-ma'i rdzas-yod-rnams ni rnam-grangs-kyi rdzas 

yod-do//phyi-ma'i rdzas-yod-kyi don ni/
961

chos gang-zhig rang-nyid blo yul-du 'char-ba rang-

las gzhan- 

pa'i chos-kyi rnam-pa bro
962

 yul-du 'char-pa-la ltos mi dgos-par rang-dbang-du 'char-ba'i 

tshugs thub-bo//btags-par yod-pa'i don ni/chos gang-zhig rang-nyid blo yul-du 'char-ba rang-

las gzhan-pa'i chos-kyi rnam-pa blo yul-du 'char-ba-la nges-par 

(fol.  26b) ltos dgos-pa'o//de-dag kyang rim-pa ltar bsdu-ba-las
963

/gang ci yang rung-ste de-las 

gzhan-ba
964

-dag-la mi ltos-shing/de-las gzhan-pa-dag-la mi brten-par rang-gi mtshan-nyid 

'dogs-par byed-pa de ni mdor-na rdzas-su yod-pa yin-par rig-par bya'o//gang ci yang 

rung-ste de-las gzhan-pa dag-la bltos-shing /de-las gzhan-pa-dag-la brten-nas rang-gi mtshan-

nyid 'dogs-par byed-pa de ni mdor-na btags-pa'i yod-pa yin-par rig-par bya'i rdzas-su yod-pa 

ni ma yin-te/zhes gsungs-(P 125) pa ltar-ro//
965

gnyis-pa ni/'di'i 

rang-rkya thub-pa'i rdzas-yod dang gang-zag-gi bdag-med-kyi skabs-kyi rang-rkya thub-pa'i 

rdzas-yod gnyis don mi gcig-ste/ (DH fol. 134b) 'di-la ni rang-gi ngo-bo blo yul-du 'char-ba 

chos gzhan gzung-ba-la ltos mi dgos-par rang-dbang-du 'char-ba-tsam-la byed-cing /cig-

shos
966

 

ni dbang (GM 149) -bsgyur -bya'i phung-po-rnams-la ma ltos-par de-dag-la dbang-sgyur 

byed rje-bo lta-bur rang-rkya-bar grub-pa zhig dgos-pa'i phyir zhes mkhas-pa-dag gsung-ngo 

//gang-zag-gi bdag 'gog-pa'i rigs-pa-la brten-nas gang-zag rdzas-su yong-pa
967

 bkag-pa-na 

gang-zag btags 

yod-du nges-par 'gyur-ba dang /de'i tshe btags-yod-du nges-tshul yang de-'dra'i rang-rkya-bar 

                                                 
960

 ACIP, GM kub-brtags-kyi P kun-btags-kyi 
961

 GM díszes sad  
962

 GM, P blo ACIP kiadás hibás bro szerepel 
963

 Talán a Rim-pa lngar bsdus-pa lenne itt?  
964

 GM gzhan-pa ACIP hibásan gzhan-ba 
965

 GM, P új bekezdés 
966

 ACIP, GM cig-shos P gcig-shos 
967

 ACIP, GM yong-pa P yod-pa 
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med-par rigs-pas bsgrubs-pa'i shugs-kyis gang-zag ni tshogs-pa dang rgyun-la btags-pa-tsam-

du rtogs-par 'gyur-ro//de-lta-bu'i gang-zag btags-pa-tsam yin-lugs 

kyang gdags-gzhi phung-po dang sgra rtog sogs-la ma ltos-par gang-zag-gi rang-ldog blo yul-

du 'char mi nus-shing /de-dag shar-ba-la brten-nas gang-zag-gi rang-ldog blo yul-du 'char 

dgos-pa-nyid gang-zag btags-par yod-pa'i don-du song-bas gang-zag btags- 

(fol.  27a)  //yod yin-pa'i don ni skabs 'di'i btags-yod dang don gcig-tu yod-do//rgyu-mtshan 

de'i phyir 'gog-rgyu'i gang-zag rdzas-yod kyang btags-yod de'i bzlog-phyogs- (DH fol. 135a) 

su gyur-pa'i rdzas-yod-la bya-dgos-pa ni mtha' gzhan 'gog- 

pa'i rigs-pas grub-pas 'di'i rdzas-yod dang gnad gcig-go/'di'i btags-yod-kyi mtshan-gzhir gang-

zag bshad-pa dang /bsdu-ba-las phung-po-la brten-nas bdag-gam sems-can-du btags-pa skabs 

'di'i btags-yod-kyi dper gsungs-pa dang / 

rnam-bshad dgongs-pa rab-gsal-las/de yang lugs de-dag-gis nyan rang-gis gang-zag rdzas-

yod-du med-par rtogs-par 'dod-kyang rnam-shes gnyis-po rdzas-yod-du med-par rtogs-par mi 

'dod-pas gang-zag rang-rkya thub-pa'i rdzas-su med-par smra-ba ni gang- 

zag-gi rang-gi ldog-pa-nas 'dod-pa yin-gyi gang-zag-gi mtshan-gzhi rnam-shes-la de-ltar 'dod-

pa min-no zhes gsungs-pa-rnams gung bsgrigs-na skabs 'di'i rdzas-yod dang gang-zag rang-

rkya thub-pa'i rdzas-yod gnyis don gcig-par snang-ngo //gzhan-du-na 

lung phyi-mas de gnyis-kyi rdzas-yod-kyi khyad-par mi 'dra-tshul gsung-bar rigs-kyi rnam-

shes dang gang-zag gnyis-la rdzas-yod 'dod mi 'dod-kyi khyad-par 'byed-pa-tsam zhig gsung-

bar mi rigs-so//
968

rje bdag-nyid chen-pos//gang-zag-tsam dgag-par (DH fol. 135b) bya-ba ma 

yin-na khyad-par gang-dang bcas- (GM 150) pa (P 126) yin snyam-na mdo-sde mang-por 

gang-zag bden-par 'gog ces-pa dang /gzhi-bsdu-bar don-dam-pa dang /rnam-par gtan-la dbab-

pa bsdu-ba dang /mdo-rgyan dang mdzod-'grel-rnams-su rdzas-yod 'gog ces-pa kun don 

(fol.  27b) gcig-pas de-la rdzas btags-kyi don ni/chos gang-zhig blo yul-du 'char-ba rang-dang 

mtshan-nyid mi mthun-ba'i gzhi gzhan-gyi rnam-pa shar-ba-la nges-par bltos-pa
969

 ni btags-

par yod-pa dang /de-lta-bu-la mi ltos-par rang-dbang-du 'char-ba ni rdzas-su yod-pa zhes- 

bya'o zhes gang-zag-gi bdag 'gog-pa'i rigs-pa'i skabs-su rang-rkya thub-pa'i rdzas-yod ngos-

'dzin -lugs bsdu-ba-las 'byung-ba ji-lta-ba bzhin gsungs 'dug-go /der ma zad mu-stegs-pas 

bdag rdzas-yod sgrub-pa'i
970

 rigs-pa 'gog-chul
971

 sde-bdun-las bshad 

                                                 
968

 GM, P új bekezdés 
969

 ACIP, GM bltos-pa P ltos-pa 
970

 ACIP, GM sgrub-pa’i P bsgrub-pa’i  
971

 GM, P ‘gog-tshul ACIP ‘gug-chul (hibásan) 
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pa'i rigs-pa'i 'gros-kyis kyang shes-par nus-mod 'dir ma spros-so//
972

de na
973

 'di dpyad-par 

bya-ste/bsdu-ba-las gang ci yang rung-ste zhes sogs-kyis bshad-pa'i rdzas-yod 'di rang-rkya 

thub-pa'i rdzas-yod dang don mi gcig-par smra-ba-rnams-kyi dogs-pa'i gzhi ni 

de gnyis don gcig-par 'dod-na rnam-shes rang-(DH fol. 136a)rkya thub-pa'i rdzas-yod-du 

'gyur-la/de-lta-na yod-na gang-zag-gi bdag-med yin-pa'i khyab-pa dang 'gal-bar ‘gyur-ro 

snyam-pa 'di kho-na yin-par 'dug-pas/de-la 'di 'dri-bar bya-ste/yod-na gang-zag-gi bdag- 

med yin-pas khyab-pa'i don ci-zhig yin/gang-zag-gi bdag-med rtogs-pa'i rnal-’byor-pas chos 

thams-cad gang-zag-gi bdag-med-du sgom-tshul
974

 ji-ltar yin/ston-pas chos thams-cad bdag 

med-do zhes gsungs-pa'i lung-gi don yang ji-ltar byed brjod-par 

gyis-shig
975

 de-la kho-na re/yod-na ni gang-zag-gi bdag-med-pas khyab-ste/gang-zag-gi bdag 

ni rnam-pa thams-cad-du 'thad-pas ma grub-pa'i phyir/dper-na mo gsham-gyi bu tshad-mas 

ma grub pa'i rgyu-mtshan-gyis/yod-na mo gsham-gyi bu-med dgos-pa 

(fol.  28a)  //bzhin/des-na gang-zag-gi bdag med-par rtogs-pa'i rnal-’byor-pas chos thams-cad 

kyang rang-rkya thub-pa'i rdzas-su yod-pas stongs-par rtogs-pa dang /bcom-ldan-’das-kyis 

kyang de-la dgongs-nas chos thams-(GM 151) cad bdag med-do 

zhes gsungs-so//zhes zer-na brjod-par bya-ste/gang-zag-gi bdag ni ri-bong-gi rva ltar med-par 

smra-ba ni (DH fol. 136b) shin-tu legs-par smras-pa lags mod/chos thams-cad bdag-gis 

stongs-pa'i tshul smras-pa-la da-dung 'dri-bar bya-ste/gang-zag-gi bdag-gis 

stong-tshul
976

 'di ni gong-du bshad-pa ltar gang-zag rdzas-su smra-ba'i sde-lnga ma gtogs-pa'i 

rang-sde bye-brag smra-ba-nas dbu-ma rang-rgyud-pa'i bar thams-cad-kyis gang-zag-(P 127) 

gi bdag-med phra-mor bzhed-par 'dug-pas/de-la re-zhig dbu-ma-pa'i dbang-du byas-nas mi 

smra yił ł
977

don-smra gnyis-kyis 'dod-pa'i rdul cha-med dang rnam-rig-pas 'dod-pa'i gzung-

'dzin-gyi gnyis-snang-dang bral-ba'i rang-rig dang dus-mtha'i skad-cig-mar gyur-pa'i shes-pa-

rnams rang rkya thub-pa'i rdzas yod-kyis stongs-par gtan-la 'bebs-tshul 

ji-ltar byed/ci-ste gcig-du bral-gyi gtan-tshigs-kyis byed-do zhe-na/de-la gtan-tshigs 'god-tshul 

ji-ltar byed/rdul cha-med chos-can/rang-rkya-bar med-de/
978

bden-pa'i gcig dang du-ma gang-

rung-dang bral-ba'i phyir zer-ram/rang-gi cha dang gcig 

dang du-ma gang-rung-dang bral-ba'i phyir zer-ram/rig(!)s-pa
979

 rtsom-byed-kyi rdul-phra rab 

                                                 
972

 GM új bekezdés 
973

 GM, P ni az ACIP na 
974

 ACIP, GM sgom-tshul P bsgom-tshul 
975

 ACIP, GM nincs sad P sad van a -shig után 
976

 ACIP, GM stong-tshul P stongs-tshul 
977

 ACIP két ł ł sad GM két szabályos sad P csak egy sad 
978

 P díszes sad  
979

 GM, P rags-pa ACIP rags-pa, valószínűleg hiba, mert a szövegben „durván üsszeállt atomok”-ról va szó. 
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gnyis-pa dang gcig dang du-mar med-pa'i phyir zer-ram/rags-pa dang de-ltar ma grub-pa'i 

phyir zer/de-dag (DH fol. 137a) gang 'god-kyang phyogs-kyi chos dang rjes-su 'gro ldog-gi 

khyab-pa mthun 

(fol.  28b) dpe'i steng-du 'grub-tshul brjod-par gyis-shig /de-bzhin-du rnam-rig-pa'i lugs-kyi 

rang-rig sogs-la'ang sbyar-bar bya'o//gzhan-yang ka-ba dang bum-pa sogs rang-rkya thub-pa'i 

rdzas-yod-kyis stongs-pa-la gang-zag-gi bdag-med-kyi tha-snyad byed-pa'i don ci yin/ 

de-la gang-zag-gi bdag-med-pa'i phyir-ro zer-na/med-par mtshungs-pa-la ston-pas chos 

thams-cad bdag-med-do zhes gsungs-kyi
980

 chos thams-cad ri-bong-gi rva med-do zhes ci'i 

phyir ma gsungs/log-rtog ldog-pa'i dgos-pa yod-pa'i phyir-ro zer-na/ 

bum-pa gang-zag-gi bdag-tu 'dzin-pa'i log-rtog de ji-lta-bu zhig yin/rang-rkya thub-pa'i rdzas-

yod-du bzung-ba'i phyir-ro zer-na/de yang ji-ltar-du bzung-ba smros-shig /
981

gzhan-yang 

rang-sde de-dag-gis nyan-thos 'phags-pa-la gang-zag-gi bdag-med sgom- 

tshul
982

 'di-(GM 152) las lhag-pa sgom rgyu-med-par 'dod-cing / lam 'dis nyon-sgrib rtsad-nas 

'byin-par 'dod-na/'phags-pa de-dag-gis mnyam-gzhag
983

 dang rjes-thob-tu bdag-med sgom-

tshul
984

 ji-ltar byed/gang-zag rang-rkya-ba (DH fol. 137b) chos-can/bden-par med-de/phung- 

po dang bden-pa'i gcig dang du-ma gang-rung-du ma grub-pa'i phyir/zhes-pa'i tshig gsum-po 

'di-tsam zhig yin-nam/
985

rigs-pa'i rnam-grangs mang-po zhig-gis gtan-la 'bebs-pa yin/rjes-

thob-tu 'ang gang-zag-gi bdag-med nges yin-pas gzhi 

grub-na gang-zag-gi bdag-med yin-pas khyab-bo//zhes-pa'i mu thug 'di-ga
986

 bsgom-pa yin-

nam/chos thams-cad bdag med-du blta-tshul khyad-par-ba zhig
987

 byed smros-shig /'di-nyid 

mnyam-gzhag
988

 dang rjes-thob-tu bsgoms-pas nyon-mongs-pa'i sgrib- 

(fol.  29a)  //pa'i gnyen-po byed-lugs ji-ltar yin-pa'ang brjod-par gyis-shig /(P 128) dpal chos-

kyi grags-pas sdug-bsngal-gyi bden-pa'i rnam-pa gzhan bsgom-pa-rnams bdag-med-pa'i rnam-

pa spyod-byed kyi thabs-su gsungs 'dug-pas der 'gyur- 

tshul yang ji-ltar yin/'di-dag legs-par ma go-na ni thams-cad mkhyen-pa'i lam lta-zhog-gi thar-

pa-tsam yang 'thob-pa'i thabs shes-pa'i gnas med-la/nang-pa sangs-rgyas-pa'i khyad-chos 

phyag-rgya bzhi'i don-tsam-la yang nges-shes skye-ba'i skabs 

                                                 
980

 ACIP, GM, DH. sad √ P - kyi után sad 
981

 GM, P új bekezdés 
982

 ACIP, GM sgom-tshul P bsgom-tshul 
983

 ACIP, Gm rnam-gzhag !!!! 
984

 ACIP, GM sgom-tshul P bsgom-tshul 
985

 ACIP, GM van sad P sad √ 
986

 ACIP, GM ‘di-ga P ‘di-ka 
987

 ACIP, GM zhig P cig 
988

 ACIP, GM mnyam-gzhag P mnyam-bzhag 
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med-na tshes
989

 shin-tu zab-pa'i dbu-ma thal-'gyur-ba'i lta-ba shes-pa'i go-skabs ga-la yod/ 

(DH fol. 138a) 'di-dag legs-par khong-du
990

 ma chud-pa'i dbang-gis mkhas-par grags-pa lo-

tstsha-ba
991

 shes-rab rin-chen-gyis kyang /rdzas-yod bdag-smra gnas-ma-bur des dang /rnam-

shes bdag-smra'i dbu sems yod-pa 'gal/zhes dang /go-bo
992

 bsod-nams seng-ge dang paN-chen 

sh'akya mchog-ldan
993

-gyis kyang rje thams-cad mkhyen-pa 'gog-pa'i lugs-su byas-nas ltag-

chod mang-du bris gda' mod/kho-bo ni de-dag-la do- 

gal chung-pas
994

 de-dag 'gog-pa'i ngal-ba 'dir mi bya-yi rang-re rje bdag-nyid chen-po'i bstan-

pa skyon-med-pa-la zhugs-shing bka’-drin 'khor mtha'-med-pa'i rje rin-po-che de-nyid-kyi 

dgongs-pa 'tshol-ba lhur-len-pa'i gang-zag-rnams-kyis ni/spyir rje yab sras- 

kyi dgongs-pa ltar tshig spyi-tsam du-ma lus-pa'i thos bsam dang gzhung-lugs gdams-par 

shar-ba'i nyams-len dang thabs-shes zung-du 'brel-ba'i spyod- (GM 153) pa ma nor-ba-zhig 

dgos-par snang-zhing /de-la yang gnas 'di-dag gal-che-bar mthong-nas gong- 

(fol.  29b) -gi khas-len de-dag-gi blo-rtse gtad so ji-ltar yin dris-pa yin-gyi/gang-dang yang mi 

mthun-pa'i rang-lugs zur-pa zhig-gi rnam-gzhag
995

 byed snyam-pa dang /
996

de-la brten-nas 

gzhan-las khyad-thon-pa zhig E
997

 (DH fol. 138b) yong snyam-pa'i re-bas kun-nas bslang-ba 

mi legs- 

so
998

ł ł
999

’o-na khyod rang-gi lugs-la ji-ltar yin brjod-par gyis-shig ce-na/spyir 'di-dag shes-

pa-la bdag-'dzin lhan-skyes-kyis ji-ltar bzung-ba'i tshul dang kun-brtags-kyis
1000

 ji-ltar sgro-

btags-pa'i tshul dang de gnyis-las kyang snga-ma gtso-bo yin-pa dang / 

phyi-ma 'gog-pa'i rigs-pa-rnams snga-ma 'gog-pa'i yan-lag-tu 'gyur-tshul dang /bdag-med 

gtan-la 'bebs-pa'i dus-su yang gcig-du bral-gyi sbyor-ba'i tshig gsum-po de-tsam ma yin-pa'i 

rigs-pa rgya bskyed-nas bsgom-pa'i tshul dang /rigs-pa de- 

dag-gi gnad 'gag-kyang gcig-du bral-gyi gtan-tshigs-nyid-la 'du-tshul dang /rjes-thob-kyi 

gnas-skabs-su'ang spyir chos thams-cad dang khyad-par rang-rgyud-kyis bsdus-pa'i phung 

khams skye-mched-kyi steng-gi bdag-med-pa'i rnam-pa-la blo goms-par byed-tshul 

dangł
1001

 de-dag-la brten-nas sgrib-pa rim-gyis sbyong
1002

-tshul sogs-kyi rnam-gzhag-

                                                 
989

 GM, P ches ACIP tshes, valószínűleg hibásan 
990

 ACIP, GM khong-du P ‘khong-du 
991

 GM lo-tsa-ba 
992

 ACIP, GM, DH. go-bo P ko-bo 
993

 GM pan-chen shakya mchog-ldan  
994

 GM chung-bas P tshung-bas  
995

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
996

 ACIP, GM itt sad van P sad √ 
997

 GM, P, DH E 
998

 ACIP, GM legs-so P lags-so 
999

 GM, P két normál sad 
1000

 ACIP, GM kun-brtags P kun-btags 
1001

 GM, P normál sad 
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rnams
1003

/kho 'di zer-na nga 'di zer-gyi gshags (P 129) 'gyed-pa-tsam-gyi phyir ma yin-par blo 

kha nang-du phyogs-nas gtan-la 'bebs-pa'i rnam-gzhag-rnams legs-par shes dgos-te/ 

theg-dman-du ma zad theg-chen-pa-rnams-(DH fol. 139a)kyis kyang tshogs sbyor-gyi gnas-

skabs-su gzhi-shes-kyi rnam-pa gtso-bor bsgom dgos-par rgyan-'grel-pa-dang bcas-pa-nas 

bshad-pa'i phyir dang / bdag-med rags-pa rtogs-pa-nyid bdag-med phra-mo rtogs-pa'i thabs- 

(fol.  30a)  //kyi mchog yin-pa'i phyir-ro//'on-kyang de-dag-gi rnam-gzhag
1004

 rgyas-par ni 

shing-rta chen-po-rnams dang rje-yab sras-kyi gsung-rab-la brten-nas kho-bo-cag-gis bshad-

par spobs mod-kyi 'dir ni tshig-gi tshogs ha-cang med-par
1005

 

'gyur-pa dang /skabs-su ma babs-pas spro-bar mi byed-la skabs-su babs-pa'i rnam-gzhag 

mdor-bsdus-shig brjod-par bya'o//
1006

de-la gang-zag rang-rkya thub-pa'i rdzas-yod-du 'dzin-

tshul ni nga zhes 'dzin-pa'i gzhi'i bdag (GM 154) 'di rang-las gzhan phung- 

po-rnams-la rag ma-las shing ma brten-pa'i tshul-gyis de-dag-la dbang-sgyur byed lta-bu'i 

rang rkya-bar 'dzin-pa-ste/de-la dgongs-nas rje-yab sras-kyis rje-khol ltar 'dzin-pa zhes kyang 

gsungs-so//des-na spyir gdags-gzhi phung-po bzung-ba-la ma 

brtan-par
1007

 gang-zag 'dzin mi nus-pa yin-kyang bdag-tu 'dzin-pas rgyud bslad-pa-rnams-kyis 

ni de-ltar mi shes-par bdag bzung-ba-la brten-nas phung-po 'dzin dgos-pa lta-bu zhig (DH fol. 

139b) 'char-te//nga'i gzugs nga'i tshor-ba zhes sogs phung-po-rnams bdag de'i 

dbang-byar 'dzin-pa'i phyir dang /bdag yod-pa-la brten-nas nga'i phung-po zhes phung-po-la 

nga-yi-bar 'dogs-par 'dzin-pa'i phyir-ro//des-na bdag rdzas-su yod-pa'i 'dzin-tshul ni
1008

 rang-

las gzhan-pa-dag-la mi ltos shing /rang-las gzhan-pa-dag-la mi 

brten-par rang-gi mtshan-nyid 'dogs-par byed-pa'i rdzas yong-du
1009

 'dzin-tshul kho-na yin-

zhing rgyu-mtshan de'i phyir gong-du drangs-pa ltar rje bdag-nyid chen-pos bsdu-ba-las 

bshad-pa'i rdzas-yod dang skabs 'di'i rdzas yod don gcig-par gsungs-pa yin-no// 

(fol.  30b) de-lta-bu'i gang-zag rang-rkya-ba 'gog-ba-la bye mdo sems-tsam-pa-rnams-kyis 

phung-po dang bden-pa'i gcig dang du-ma-dang bral-ba'i rtags-'god-pa yin-no//bdag-med 

gtan-la 'bebs-pa'i dus-su ni/phung-por btags-pa-tsam-las ma gtogs-pa'i bdag de yod- 

par sgrub-pa'i sgrub-byed-kyi gtso-bo//sems-can-no snyam-pa'i blo chos-can/don ji-lta-ba 

bzhin-du 'jug-pa yin-no/blo sngon-du ma btang-bar dngos-po mthong-na 'jug-pa'i blo yin-pa'i 

                                                                                                                                                         
1002

 GM, P spong 
1003

 ACIP, GM rnam-gzhag-rnams P rnam-bzhag-rnams 
1004

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
1005

 GM, P mangs-par ACIP med-par 
1006

 GM,P  új bekezdés 
1007

 GM brten-par ACIP brtan-par 
1008

 P a ni uán sad van ACIP, GM sad √ 
1009

 GM, P yod-du ACIP yong-du valószínűleg hibásan 
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phyir-ro//dper-na sngo 'dzin-bzhin/zhes-pa (DH fol. 140a) 'di-nyid 'gog-pa'i rigs- 

pa rtsal-du bton-nas gtan-la 'bebs-pa dang /yang de 'dra'i bdag de phung-(P 130) pa-la
1010

 

btags-pa yin-nam/phung-po-la gnas-pa yin-nam/phung-po-las gzhan yin-nam/phung-po gtan-

med yin snyam-du mtha'-bzhir brtags-nas rigs-pas 'gog dgos- 

shingł
1011

 brtags-pa de'i nang-du ni rtag mi rtag gcig tha-dad-la sogs-pa'i mtha' gzhan 'gag-

pa'i
1012

 rigs-pa mang-po zhig byed dgos-par thogs-med dbyig-gnyen phyogs-glang chos-grags 

sogs-kyi gzhung-las 'byung-ngo //de-ltar brtags-pa'i mthar dgag- 

bya bkag-shul-du bdag ji 'dra-zhig (GM 155) lus brtags-pa-na bdag-gam gang-zag gcig ni 

nges-par yod dgos-te/gzhan-du-na 'ching-grol-gyi rnam-gzhag
1013

 mi 'thad-par 'gyur-ba'i 

phyir-ro//de yang phung-po-las don gzhan dang rang-rkya-ba'i rdzas-su grub-pa ni bkag 

zin-pas/gdon mi za-bar phung-po-la bltos-shing phung-po-la brtan-nas
1014

 btags-pa'i btags-

yod-du 'grub dgos-te/grub-tshul de gnyis gang-rung-las mi 'nga'-ba'i
1015

 phyir-ro//des-na grub-

mtha' 'di-dag-gis gang-zag btags-yod-du 'dod-pa'i don  

(fol.  31a)  //ni de-ltar yin-la/btags-pa-(DH fol. 140b)-tsam-gyi tsam sgras kyang phung-po 

de-dag-las don gzhan-pa'i rdzas-yod gcod-kyi bden-grub dang rang-gi mtshan-nyid-kyis grub-

pa sogs gang yang mi gcod-par 'dod-do//rjes-thob-kyi chos thams-cad bdag-med-par 

blta-tshul ni kun-las btus-las/stong-pa'i mtshan-nyid gang zhe-na gang-la gang med-pa de ni 

des stong-pa yang-dag-par rjes-su mthong-ste/de-las lhag-ma gang yin-pa de ni 'dir yod-pa'o 

zhes yang-dag-pa ji-lta-ba bzhin rab-tu shes-so//zhes-pa dang /bdag- 

med-pa'i mtshan-nyid ni ji-ltar bdag-tu smra-ba-rnams-kyis bdag-tu btags-pa'i mtshan-nyid 

des phung-po dang khams dang skye-mched-rnams ni bdag-gi mtshan-nyid-kyis bdag-med-

pa'o//'di-la dgongs-nas bcom-ldan-’das-kyis chos thams-cad bdag-med-pa'o 

zhes gsungs-so//bcom-ldan-’das-kyis 'di-dag thams-cad ni nga-yi-ba ma yin-pa'o//'di ni nga'i 

ma yin-pa'o//'di ni nga'i bdag ma yin-pa-ste zhes-bya-bar dgongs-nas gsungs-pa-ste/de ni de-

bzhin-no zhes yang-dag-pa'i shes-rab-kyis yang-dag-pa ji- 

lta-ba bzhin blta-bar bya'o//zhes gsungs-pa 'di'i don ci zhe-na/phyi'i dngos-po 'di (DH fol. 

141a) bdag-gi ma yin-pa'o//nang-gi dngos-po 'di ni nga'i ma yin-pa'o//'di ni nga'i bdag ma yin-

pa zhes-bya-bar dgongs-nas gsungs-pa-ste/’di-ltar
1016

 phyi'i dngos-po-rnams ni 

                                                 
1010

 GM, P phung-po-la ACIP phung-pa-la 
1011

 GM,P egyszerű sad 
1012

 GM, P ‘gog-pa’i ACIP ‘gag-pa’i 
1013

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
1014

 GM brten-nas ACIP brtan-nas 
1015

 GM, P ‘da’-ba’i ACIP ‘nga’-ba’i 
1016

 ACIP, GM nincs sad P sad 
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bdag-gi-ba-rnams dang /nang-la ni bdag dang bdag-gir rnam-par bkag-go/zhes gsungs-pa-

rnams-kyi don legs-par shes dgos-te/
1017

de yang lung snga-ma'i don ni/dgag-bya bkag-pas 

dgag-bya des stong-tshul dang /bkag-(P 131) shul-du chos de-dag yod-tshul 

(fol.  31b) gsungs-shing /lung tshan gnyis-pas ni/phung sogs-la bdag-gi (GM 156) mtshan-

nyid-kyis bdag-med-par blta-tshul dang /chos thams-cad bdag-med-par gsungs-pa'i lung don 

sgom-tshul
1018

 bstan-pa'o//des ni 'dir 'gyur-te/
1019

phung sogs-kyi steng-du rdzas-yod-kyi 

bdag bkag-pa-la brten-nas phung sogs de-dag rdzas-yod-kyi bdag de'i longs-spyod-bya yin-

pas stongs-par 'gyur-la/
1020

de-ltar-na phung sogs gdags-gzhir byas-nas rdzas-yod-kyi bdag 

yod-ba
1021

 dang /de-dag de'i bdag-gi-bar 'dzin-pa khegs-par 'gyur-bas
1022

 phung 

sogs chos-tsam-du lus-par 'gyur-ro//de-ltar rang-gi phung sogs ji-lta-ba de-bzhin-du phyi'i 

snod-bcud-kyi (DH fol. 141b) 'jig-rten-rnams kyang las dang nyon-mongs-pa'i dbang-gis 

bskyed-cing las dang nyon-mongs de-dag 'du-bya-ba-po'i gang-zag rdzas-yod kyang med-pas 

de-dag kyang des 

stongs-shing chos-tsam-du lhag-mar lus-pa dang /de-bzhin-du dag-pa'i zhing dang bcud sogs-

kyi rgyur gyur-pa'i thugs-rje dang smon-lam-gyi nus-pa yongs-su rdzogs-pa'i sangs-rgyas 

'phags-pa yang rang-rkyang-ba'i rdzas-su med-pas de-dag kyang chos-tsam-du lus-pa dang 

/'gog- 

pa dang de-bzhin-nyid-la sogs-pa 'thob-pa dang mngon-du bya-ba dang shes-par bya-ba'i 

chos-rnams kyang 'thob-pa-po-la sogs-pa'i gang-zag rang-rkya-ba med-pas de-dag kyang 

chos-tsam-du 'gyur-ro//tsam-gyi sgras 'thob-pa-po dang shes-pa-po-la sogs-pa'i gang-zag 

rdzas-yod gcod- 

doł ł
1023

don de-la dgongs-nas 'phags-pa thogs-med-kyis/phyi'i dngos-po-la bdag-gi-ba 'gog-pa 

dang /nang-gi dngos-po-la bdag dang bdag-gi-ba 'gog-pa gnyis-ka gsungs-pa yin-no//de-ltar-

na de-lta-bu'i gang-zag rang-rkya-ba med-pas de yod-par bzung-nas bdag- 

(fol.  32a)  //gi bde-ba sgrub-pa'i ched-du chags-pa dang sdang-ba-la sogs-pa'i nyes-par 

spyod-pa'i tshogs don med-par mthong-nas de-dag-las ldog-par 'gyur-ro//
1024

 (DH fol. 

142a)don 'di ni rnam-'grel-las/bden-pa bzhi-la brtan-pa
1025

 dang //bde
1026

 dang nga dang nga'i 

zhes sogs 

                                                 
1017

 GM,P új bekezdés 
1018

 ACIP, GM sgom-tshul P bsgom-tshul 
1019

 P sad √ ACIP, GM van  sad 
1020

 GM díszes sad  
1021

 ACIP yod-ba GM, P yod-pa 
1022

 ACIP, GM ‘gyur-bas P ‘gyur-pas 
1023

 GM, P normál sadok 
1024

 GM, P új bekezdés 
1025

 GM, P brten-pa ACIP brtan-pa, valószínűleg hibás 
1026

 ACIP, GM bde P ‘di 
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yang-dag min-pa rnam-bcu drug /sgro-btags-nas ni yongs-su sred//de-nyid-la ni de 'gal 

don//de-nyid rnam-pa rjes-rtogs-can/legs bsgoms
1027

 yang-dag lta-ba-yis//sred-pa rjes-'brang-

bcas 'joms-byed//ces dang /stong-nyid lta-bas grol-'gyur-gyi//bsgom- 

pa lhag-ma de don yin// (GM 157) zhes gsungs-pa-rnams-kyi don yin-zhing /der ma zad 

mngon-rtogs rgyan-gyi gzhi-shes-kyi rnam-pa bshad-pa'i lam-bden-gyi rnam-pa'i skabs-su 

yang 'grel-pa-rnams-su shes-pa-po'i gang-zag-gi bdag-med-pa dang /byed-pa-po'i gang-zag- 

gi bdag-med-pa dang /'pho-ba-po'i gang-zag-(P 132) gi bdag-med-pa dang /'dul-ba-po'i
1028

 

gang-zag-gi bdag-med-par rtogs-pa-rnams lam-bden-gyi rnam-pa bzhi'i mtshan-nyid-du 

bshad-pa yin-no//gang-dag shes-pa rang-rkya thub-pa'i rdzas-su med-pa shes-pa'i bdag-med-

pa'i 

don-du 'dod-pa-rnams ni dngos-smra-ba man-chad-kyis btags-yod-kyi dngos-po-rnams-kyi 

gdags-gzhir rang-rkya thub-pa'i rdzas-yod re dgos-par 'dod-pa ma shes-pas lan-no//(DH fol. 

142b)ci de dgos-pa gang-las shes snyam-na/dbu-ma 'jug-pa-las/ji-ltar khyod-kyi tshogs-pa 

cang med-pas/zhes sogs-kyi rigs-pas dngos-smra-ba 'gog-pa'i skabs-su rje bdag-nyid chen-

pos/pha-rol-pos btags-yod-kyi dngos-po-rnams rang-rkya thub-pa'i rdzas-yod re gdags-gzhir 

yod-pa-la brten-nas 'dogs-par khas-len-zhing zhes gsungs- 

(fol.  32b) -pa-las-so//de-ltar gsungs-pa'i don ni dngos-smra-ba-rnams-kyi btags-yod-du 'jog-

pa'i dngos-po-rnams/btags-yod-du 'jog-pa yang rigs-pas mthar-gtugs-na nges-par rdzas-yod-

kyi chos re-la bltos-nas
1029

 'jog dgos-par 'dod-pa-nyid yin-no//der ma 

zad bye mdo gnyis-kyis chos thams-cad rang-rang-gi rang-rkya thub-pa'i rdzas-yod-kyis 

stongs-par khas-len-na de thams-cad-la gang-zag-gi bdag-med-kyi tha-snyad bya ci dgos/de-la 

chos-kyi bdag-med-kyi tha-snyad ci'i phyir btags mi mchog/sems-tsam-pas kyang chos-kyi 

bdag-med khas-len mod-kyang stongs-tshul 'di-yi sgo-nas mi 'jig-par
1030

 gzung-'dzin rdzas 

gzhan-gyis stongs-pa sogs phung sogs kho-rang-gi stang
1031

-nas stong-tshul
1032

 khyad-par-ba 

zhig-la chos-kyi bdag-med-du 'jog-pa'i rgyu-mtshan-gyis kyang shes-par (DH fol. 143a)
1033

 

'gyur mod/gzhan yang 

chos thams-cad-kyi steng-du rang-rang-gi rang-rkya thub-pa'i rdzas-yod-kyis stongs-par gtan-

la 'bebs-tshul gcig-du bral-gyi rigs-pas gtan-la 'bebs-pa'i rnam-gzhag mngon-pa gong 'og sa-

sde lnga tshad-ma sde rjes-'brangs dang bcas-pa sogs bye mdo sems-tsam-pa'i 

                                                 
1027

 ACIP, GM legs-bsgoms P legs-bsgom 
1028

 ACIP,GM ‘dul-ba-po P, DH ‘du-ba-po Hibásan! 
1029

 ACIP, GM bltos-nas P ltos-na 
1030

 ACIP, GM ‘jig-par P ‘jog-pa 
1031

 ACIP, GM stang módszer, stílus P steng-nas 
1032

 ACIP,GM stong-tshul P stongs-tshul 
1033

 DH díszes fólió kezdő és még egy sad 
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gzhung-lugs gang-nas bshad-(GM 158) pa ston-cig/sems-tsam-pas phyi-rol-gyi don 'gog-pa 

dang gzung-'dzin rig gsum-gyi rdzas tha-dad-kyi cha 'gog-pa-la gcig-du bral-gyi rigs-pa 

gsungs-pa yod-kyang shes-pa rang-gi ngo-bo gcig-du bral-gyi rigs-pas bdag-med-du 

gtan-la 'bebs-tshul gang-du yang ma gsungs-so//der ma zad de-ltar 'dod phyin-chad 'di-dag-gi 

lugs-la 'gal-ba dang ma grub-pa dang ma nges-ba du-ma zhig rang-lugs-su khas-len dgos-par 

'gyur-mod/'dir ni rags-pa-tsam zhig smras-pa yin-gyi zhig-tu
1034

 brjod- 

(fol.  33a)  //na mtha'-yas-so//
1035

yang kha-cig rang-rkya 'dzin-thub-pa'i rdzas-yod dang rang-

rkya thub-pa'i rdzas-yod gnyis-kyi zhib-cha (P 133) 'byed-pa yang rgya gzhung tshad-thub-

rnams dang /rje yab sras-kyi gsung gang-las kyang mi 'byung-bas 'thang rgyu
1036

 zhig mi 'dug 

snyam-pa lags- 

shingł
1037

 sngar bshad-pa-nyid chen-po-(DH fol. 143b) rnams-kyi dgongs-pa-dang mthun-par 

snang-ngo
1038

 gnyis-pa ni lugs 'di'i mtshan-nyid gsum dang bden-pa gnyis-kyi rnam-par 

bzhag-pa-la brtan-nas
1039

 phung 

 khams skye-mched-rnams-kyi dbye-tshul dang ngo-bo sogs-kyi rnam-gzhag
1040

 byed-tshul 

bye mdo 

dang dbu-ma-pa-rnams-dang mi 'dra-ba shin-tu mang-zhing /mngon-pa kun-btus dang sa-sde'i 

bshad-tshul-la yang mi 'dra-ba'i khyad-par phra-mo mang-du snang-la/snod-bcud-kyi 'jig-rten-

gyi 

khams-kyi rnam-par bzhag-pa-la yang mi 'dra-ba'i khyad-par du-ma zhig yod-med
1041

/ 

yi-ge nyung-dus
1042

 ni mtha'-chod-par bshad mi nus-la rgyas-par bkod-na ni yi-ge'i khur ha-

cang mangs-par 'gyur-bas 'dir ma bris-la/gang dag grub-pa'i mtha'i rnam-par bzhag-pa mtha'-

dag-pa shes-par 'dod-pa-rnams-kyis ni gzhung de-dag-tu blta-dgos-kyi gzhung- 

gi cha shes re khol-du phyung-ba-la tshig-gi spros-pa nyag-nyog re bris-pa'i thol
1043

 'phreng-

tsam-gyis gar yang mi phyin-no//rje bdag-nyid chen-pos kyang /'dzam-gling rgyan drug 

mchog gnyis zhes grags-pa'i//gzhung-la phyogs re-ba dang rags-pa ras
1044

//tshims-par
1045

 ma 

byas kun- 

                                                 
1034

 ACIP, GM zhig-tu P zhib-tu 
1035

 GM, P új bekezdés 
1036

 ACIP ‘thang rgyu ’thang tökéletlen alak? GM, P thad rgyu 
1037

 GM, P normál sad, DH nincs sad 
1038

 GM, P ezután két sad van, majd új bekezdés kezdődik 
1039

 ACIP, GM brtan-nas P brten-nas 
1040

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
1041

 ACIP yod-med GM, P yod-mod 
1042

 ACIP, GM nyung-dus P nyung-ngus 
1043

 GM, P thal ACIP thol spontán, hírtelen, azonnal; megjelenik, keletkezik, átmegy, áthatol 
1044

 GM, P res ACIP ras pamut, pamutszövet 
1045

 ACIP, GM tsims-par P tshim-par 
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la zhib-tu sbyangs//zhes
1046

 rang-nyid-kyi rnam-par thar-pa rjes-'jug-rnams-la thugs-brtse-

(DH fol. 144a) bas gdams-pa dang / (GM 159) gzhan yang sngon-rabs-kyi mkhas-pa skad-

gnyis smra-ba'i dbang-po-rnams dang /sa-skya paNDi-ta
1047

 bu-ston thams-cad mkhyen-pa 

rdog-lo
1048

 chen-po yab-sras sogs 

(fol.  33b) nges-pa don-gyi bstan-'dzin chen-po dag-gi rnam-par thar-pa-las ji-ltar 'byung-ba 

bzhin thos bsam byed-pa-zhig byung-na bstan-pa-la phan-pa'i skyes-bu dam-pa zhes-bya-ba'i 

grangs-su 'gro-ba-lags-so//gnyis-pa shes-byed blo'i rnam-gzhag-la
1049

 gsum/spyir blo'i rnam- 

gzhag
1050

 dang /rnam-shes grangs mang-nyung 'dod-tshul dang /rnam bden rdzun-gyi khyad-

par bshad-pa'o//dang-po-la gnyis/dngos dang /tshang (!)
1051

 'bras-kyi rnam-gzhag
1052

 bshad-

pa'o//dang-po ni/gsal-zhing rig-pa-tsam shes-pa'i mtshan-nyid-do//de-la dbye-na rtogs- 

pa'i blo dang ma rtogs-pa'i blo gnyis-su yod-de/blo des chos de-la sgro-'dogs gcod-pa'i nges-

shes 'dren nus-pa dang mi nus-pa gnyis-su yod-pa'i phyir/yang-na rang yul bden-pa-la mtha'-

gcig-tugsar-du zhen-pa'i blo gang-zhig/mngon rjes gang-rung ma yin- 

pa'i yid-dpyod-kyi blo dang /'jug-yul rang-mtshan gsal-bar snang-yang rang-yul ma nges-pa'i 

snang-la ma nges-gyi blo dang /
1053

 (DH fol. 144b) rang-yul rtogs-zin byed-pa mnyam-pa-

la
1054

 bsnan-nas 'dzin-pa'i bcad-shes dang /rang-gi zhen-yul med-pa'i log-shes dang /rang- 

yul-la rtse-gnyis-pa'i blo the-tshom dang /mngon-sum dang /rjes-dpag-ste bdun-du dbye-ba 

dan /yang-na tshad-ma dang tshad-min-gyi blo gnyis-su dbye-ba sogs ni 'di-dag thams-cad-

kyis 'dod-la/ tshad-ma-la mngon rjes gnyis-su grangs nges-pa dang /mngon-sum 

tshad-ma-la rtog-pa-dang bral zhing bag-chags brtan byung-gi shes-pa zhig dgos-na'ang mdo-

sde-pa'i 'dod-pa ltar ma 'khrul-ba mi dgos-pa sogs kyang sems-tsam-pa'i grub-mtha' phal-mo-

che'i'dod-tshul yin-la/rigs-pa'i rjes-'brang-gi sems-tsam-pas mngon- 

(fol.  34a)  //sum-la dbang yid rang-rig rnal-’byor mngon-sum bzhi 'dod-do//lung-gi rjes-

'brang-gi sems-tsam-pas gzhan gsum 'dod-kyang rang-rig 'dod mi 'dod mi 'dod ni gsal-bar ma 

bshad-la/rje-btsun dam-pa 'jam-dbyangs bzhad-pa'i rdo-rjes sa- 

sde'i rjes-'brang-gi sems-tsam-pas rang-rig mi 'dod-de/sa-sde lnga-nas ma bshad-pa'i (GM 

                                                 
1046

 DH. ces 

1047
 ACIP sa-skya paNDi-ta GM  

1048
 ACIP, GM rdog-lo rdog gyökér, cél, pont; lo év P rngo-lo 

1049
 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 

1050
 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 

1051
 ACIP tshang- P, DH, GM tshad- 

1052
 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 

1053
 ACIP, GM sad P sad √ 

1054
 ACIP, GM byed-pa mnyam-pa-la P  byed-pa ma nyams-pa-la 
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160) phyir zhes gsungs-so//de-lta-na'ang lung-gi rjes-'brang-gi sems-tsam-pa-la
1055

 rang-rig 

mi 'dod-pas khyab-pa ni rje-btsun de-nyid- (DH fol. 145a)
1056

 kyi zhal-gyis mi bzhes-te/de-

nyid-kyis 

kun-gzhi dang rang-rig gnyis bka
1057

 'dod-pa'i sems-tsam-pa yod-par bshad-pa'i phyir-te/grub-

mtha' chen-mor rnam-bden-pa'i thad-du kun-gzhi'i ngo-bo rang-rig-gi myong-bya-tsam de'i 

stobs-las byung-bas rtog-pas de-dag gzung-'dzin-du sgro-'dogs kyang des sgro- 

btags-pa ltar-gyi gnyis ni rdzun yin-la/gnyis ma yin-pa ni rdzun ma yin-pa'i phyir-ro/
1058

zhes 

gsungs-pa'i phyir-ro//
1059

rtog-ge-'bar-ba-las/theg-pa chen-po-pa-nyid-kyi slob-dpon thogs-med 

dbyig-gnyen-la sogs-pa gzhan-dag ni zhes de gnyis-kyi 

'dod-pa brjod-pa'i skabs-su theg-bsdus-las bshad-pa'i mtshan-nyid gsum-gyi rnam-gzhag dang 

kun-gzhi dang nyon-yid 'dod-tshul sogs bshad-nas de'i mjug-tu sems de-nyid rnal-’byor-pa 

de-la rang-du snang-ba 'dzin-pa'i rnam-pa dang yul-du snang-ba gzung- 

ba'i rnam-par yongs-su gyur-cing snang-ba-ste/phyi-rol-gyi don med-pas sems-tsam-du 

dmigs-pa-la brten-nas yul mi dmigs-par rab-tu skye-la/gzung-ba med-na 'dzin-pa-dag kyang 

med-pas gzung-ba mi dmigs-pa-la brten-nas 'dzin-pa'i rnam-par 

(fol.  34b) shes-pa rnam-pa drug-po dag mi dmigs-par rab-tu skye-ste/ji-srid kun-gzhi
1060

 (DH 

fol. 145b) rnam-par shes-pa rang-gi sems-kyi chos-nyid rnam-par rig-pa zhes-bya-ba-nyid-la 

mi gnas-shing zhes kun-gzhi dang rang-rig gnyis-ka 'dod-pa'i lugs bshad-cing /de-nyid 'gog- 

pa'i skabs-su/
1061

yul-(P 135) du snang-ba ma gtogs-par/sems-nyid ji-'dra-ba zhig snang //zhes 

sogs rang-rig 'gog-pa'i rigs-pa-rnams gsungs-so//dbu-ma-la 'jug-pa-las kyang /rnal-’byor-pa-

yis bla-ma'i man-ngag-las/zhes-pa-nas/blo yang med 

ces don 'di shes-par gyis//zhes-pa'i
1062

 bar-gyis rnam-par rig-pa-tsam-du sgrub-pa'i
1063

 lugs 

theg-bsdus-las 'byung-ba-rnams ji-lta-ba bzhin 'gog-par mdzad-la/de'i mjug-thogs-su
1064

/gal-te 

gzung-med 'dzin-pa-nyid bral-zhing /zhes sogs gzhan-dbang- 

gi sgrub-byed rang-rig 'gog-pa'i rigs-pa gsungs-pa'i snga phyi'i 'brel-la dpags
1065

-na yang 

thogs- (GM 161) med sogs-kyi rjes-su 'brang-ba'i rang-rig dang kun-gzhi gnyis-ka 'dod 

mkhan-gyi sems-tsam-pa-zhig yod-par snang-ngo //'on-kyang 'jug-pa'i rang-rig 'gog-pa'i 

                                                 
1055

 ACIP, GM sems-tsam-pa-la P sems-tsam-pa 
1056

 DH FOL. díszes fólió kezdő sad, és sad 
1057

 GM, P gnyis-ka ACIP gnyis bka  
1058

 GM, P két sad ACIP egy sad 
1059

 GM, P új bekezdés 
1060

 DH kun-gzhi’i  
1061

 GM díszes sad  
1062

 ACIP, GM zhes-pa’i P ces-pa’i 
1063

 ACIP, GM sgrub-pa’i P bsgrub-pa’i  
1064

 ACI, GM mjug-thogs immediately after; immediately subsequent to P mjug-thog-tu 
1065

 ACIP, GM dpags-na P dpag-na 
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gsung de-dag-gis rigs-pa'i rjes-'brang-gi sems-tsam-pa yang mi 'gog-pa min-no//gzhan yang 

tshad-mar gyur-pa'i shes-pa-rnams yul de-la mi slu-bar rang-rig-gis 'grub (DH fol. 146a)
1066

 

dgos-pa ni sems-tsam-pa'i grub-pa'i mtha' yin-te/shes-pa de yul-la mi 

slu-bar bsgrub-pa-la rang dang bdag-nyid gcig-pa dang bdag-nyid tha-dad-pa'i shes-pa gang-

rung zhig-gis 'grub dgos-la/don gzhan-gyis grub-na ni thug med-du 'gyur-bas bdag-nyid gcig-

pa'i shes- 

pas grub-pa-las 'os med-pa'i phyir/des-na gzhan-dbang- 

(fol.  35a)  //gi gtso-bo shes-pa bden-grub sgrub-byed-kyi gtso-bo ni rang-rig sgrub-byed-gyi 

rigs-pa yin-pa dang /gzugs rang-'dzin shes-pa dang bdag-nyid tha-dad-pas stong-par bsgrub-

pa-la yang rang-rig-pa'i shes-pas yul 'dzin-pa'i tshul de-nyid med-du 

mi rung-bas lung-gi rjes-'brang phal-che-bas kyang rang-rig bzhed dgos-sam snyam-mo//sa'i 

dngos-gzhi-las dbang-po gzugs-can-gyi mngon-sum dang yid-kyis myong-ba'i mngon-sum 

dang 'jig-rten-pa'i mngon-sum dang dag-pa'i mngon-sum-dang bzhir bshad-pa'i 

'jig-rten-pa'i mngon-sum yang
1067

 gang-la byad
1068

 brtag-par bya'o//'di-ba'i
1069

 lugs-kyi dbang-

mngon-gyi rkyen gsum ni phyogs-glang-gi dmigs-brtag-las/gcig cha'ang mi 'khrul phyir-na 

rkyen/zhes dang /yang-na/nus-pa 'jog-byed rim-gyis yin/ 

zhes snang-ba'i dmigs-(DH fol. 146b) rkyen dang /
1070

nus-pa 'jog-pa'i dmigs-rkyen-gnyis 

bshad-de/de-la snga-ma ni sngo-'dzin dbang-shes-la dngos-su snang-ba'i sngon-po-ste/de-la 

dmigs-nas rjes-su 'gro ldog mi 'khrul-ba'i phyir dmigs-rkyen-du btags-pa yin-gyi/de'i 

dmigs-pa yin-yang rkyen min-no//
1071

phyi-ma ni sngo-'dzin dbang-shes de'i de ma thag rkyen-

gyi steng-na yod-pa'i sngon-po'i rnam-ldan-du bskyed-pa'i lag-rjes 'jog-byed-do//de-ltar-na de 

ma thag rkyen-dang gcig-tu mi 'gyur-ram snyam-na myong-ba'i tshe lag-rjes 'jog-(P 136) pa 

dang yul- 

gyi rnam-pa'i tshe lag-rjes 'jog-pa'i khyad-par yod-bas de gnyis ngo-bo gcig-la ldog-pa tha-

dad-do//bdag-rkyen ni dbang-po gzugs-can-pa'o//yid-kyi mngon-sum (GM 162) ni rang-gi de 

ma thag rkyen dbang-po'i mngon-sum dang /de'i steng-gi yul 'dzin nus-su bskyed-pa'i 

(fol.  35b) cha bdag-rkyen dang /rang-gi de ma thag rkyen-gyi gzung-don--gyi rigs-'dra skad-

cig gnyis-pa dmigs-rkyen-du yod-pa-las skye-ba yin-la/
1072

de yang dpyad-pa gsum-gyis dag-

pa'i lung-la brten-nas rtogs-par bya-ba yin-gyi so-so skye-bo'i dngos-stobs-kyi tshad-mas 

                                                 
1066

 DH FOL. fólió kezdő díszes sad, és sad 
1067

 ACIP, GM yang P kyang 
1068

 ACIP byad forma, küllem, kinézet, aspektus GM, P byed 
1069

 GM, P ‘di-pa’i ACIP ‘di-ba’i 
1070

 ACIP, GM van sad itt P sad √ 
1071

 GM díszes sadok ACIP, P normál sadok 
1072

 GM, P új bekezdés 
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rtogs- 

par bya-ba ni ma yin-no zhes paN-chen chos-mchog
1073

 bzhed-la/rgyal-tshab thams-cad 

mkhyen-pas kyang sems-tsam-pa'i (DH fol. 147a)
1074

 skabs-su 'di-dang mthun-par bzhed-cing 

dbu-ma snang-ba'i rnam-rig-pa'i skabs-dang yang mthun-pa 'dra-zhig snang-ngo //mkhas-grub 

thams-cad mkhyen- 

pas cung-zad mi 'dra-bar gsungs te 'dir ma spros-so//rang-rig ni rang-gi gzung-yul rang-

mtshan-la bltos-te
1075

 gnyis snang nub-pa'i shes-pa yin-no//de-la rnam-'grel-gyi rang-'grel-

du/'dod-chags dang zhe-sdang dang gti-mug dang bde-ba dang sdug-bsngal-ba-la 

sogs-pa ni dbang-po-la mi ltos-pa'i phyir/rang-rig-pa'i mngon-sum-mo zhes gsungs-so//de'i 

don ni chags sogs rang-rig mngon-sum-du bshad-pa ma yin-te/chags sogs rtog-pa yin-pa'i 

phyir/chags sogs rang-gi ngo-bo-la rang-rig-tu 'chad-pa 

yang ma yin-te/de-lta-na shes-pa thams-cad rang-gi ngo-bo-la rang-rig mngon-sum-du 'gyur-

la/
1076

de yang 'dod-na kha-phyir bltas-kyi shes-pa thams-cad kha-nang bltas-kyi shes-par thal-

bar 'gyur- ro//
1077

des-na slob-dpon rgyal-dbang blos/'dod-chags-la 

sogs-pa-rnams-la yang rang-rig-pa'o//zhes-pa-ste rang-nyid-la rig-pa ni rang-rig-go /'dis rig-

par bya-bas-na rig-pa-ste/'dzin-pa'i rnam-par yang-dag-par bshad-pa nyams-su myong-ba'i 

rang-bzhin-nyid-do//zhes chags sogs rang-rig- (DH fol. 147b)gi rig-byar bshad-pa dang / 

(fol.  36a)  //'dzin-rnam-nyid rig-byed-du bshad-pas-na shes-pa thams-cad-kyi steng-du kha-

nang lta'i 'dzin-rnam yan-gar-ba yod-pa de-nyid rang-rig mngon-sum yin-cing /shes-pa de-dag 

kyang de-la mngon-sum-du snang-ba ni rang-'grel-gyi lung de'i don dang / 

dbang-po-la
1078

 mi ltos-pa'i don yang
1079

 dbang-shes-kyi rang-rig ni dbang-po gzugs-can-pa'i 

thun mong ma yin-pa'i lag-rjes ma yin-(GM 163) gyi de ma thag rkyen-gyi lag-rjes yin-pa'i 

don-no//rnam-'grel- las/de phyir de-la kun mngon-sum//zhes sogs gsungs-pa'i 

don yang de-ltar shes-par bya'o//
1080

 (P 137) rnal-’byor mngon-sum ni zhi-lhag zung-'brel-gyi 

ting-nge-'dzin goms-pa'i stobs-kyis skyes- pa'i yang-dag-pa'i don-la rtog-bral ma 'khrul-ba'i 

shes-pa'o//yid-mngon/rang-rig mngon-sum/rnal-’byor mngon- 

sum-rnams sgrub-pa'i
1081

 rigs-pa ni shin-tu gal-che-bar yod-kyang 'dir mangs-kyis dogs-pas 

                                                 
1073

 GM pan-chen chos-mchog  
1074

 DH FOL. fólioó kezdő díszes sad és sad 
1075

 ACIP, GM bltos-te P ltos-te 
1076

 GM díszes sad  
1077

 GM díszes sadok  
1078

 ACIP, GM dbang-po-la P dbang-por 
1079

 ACIP, GM yang P kyang 
1080

 GM, P új bekezdés 
1081

 ACIP, GM sgrub-pa’i P bsgrub-pa’i 
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re-zhig bzhag-go /rjes-dpag ni/rjes-dpag-gi sgras brjod-par rigs-pa ni gnyis-te/
1082

rang-don 

rjes-dpag dang /gzhan-don rjes-dpag gnyis-so// 

rang-don rjes-dpag-gi mtshan-nyid ni tshul gsum-pa'i rtags-las lkog
1083

-gyur-gyi don gsar-du 

mthong-ba'i shes-pa'o//(DH fol. 148a)
1084

 phyogs-kyi glang-pos/rjes-dpag rnam-gnyis rang-

don ni/tshul gsum rtags-las don mthong yin/zhes-so//
1085

gzhan-don rjes- 

dpag-gi mtshan-nyid ni
1086

 rgol-ba rang-gis tshad-mas mthong-ba'i tshul gsum-gyi don lhag-

chad-dang bral-bar rab-tu gsal-bar byed-pa'i yan-lag gnyis-ldan-gyi ngag
1087

 mtshan-nyid-

pa'o//phyogs-kyi glang- pos/gzhan-don rjes-su dpag-pa ni/rang-gis 

(fol.  36b) mthong don rab-gsal byed/ces-pa'o//
1088

de-la rang-gis mthong-ba dang don dang 

rab-gsal byed ces-pa gsum-gyis rim-pa bzhin-du rang-gis tshad-mas ma grub-par phyir rgol-

gyi khas-blangs-tsam-gyis rtags-kyi tshul grub-par 'dod-pa dang /lung-tsam-gyis bzhag-pa 

rtags-su smra-ba dang /ngag lhag-chad-can-du brjod-pa-rnams sel-ba-ste/rim-pa bzhin-du blo 

skyon dang don skyon dang sgra skyon-rnams sel-ba'o//rjes-dpag gnyis-kyi dbye-ba-rnams ni 

'dir ma spros-so//
1089

gnyis-pa tshad-'bras-kyi rnam-gzhag-la
1090

/tshad-ma dang 'bras-bu 

zhes-bya-ba 'di ci-zhig ce-na
1091

/tshad-ma ni gong-du bshad zin-pa ltar yin-la/'bras-bu ni 

gnyis-te/chod-pa'i 'bras-bu dang ma chod-pa'i 'bras-(DH fol. 148b)bu'o//de-la chod-pa'i 'bras-

bu ni/tshad-ma'i 'bras-bu byed-pa gzhan-gyis bar chod-pa-ste/de yang tshad-ma-la brten- 

nas blang dor-gyi don-la phyin-ci-ma log-par zhugs-pas mi 'dod-pa'i (GM 164) don spangs-

nas 'dod-pa'i don thob-pa'o//'dod-pa'i don yang mngon-mtho nges-legs gnyis yin-la de-las 

kyang phyi-ma gtso-bo yin-pa dang /de-dag sgrub-byed-kyi thabs-dang bcas-pa ni dpal-chos- 

kyi grags-pas rnam-'grel le'u gnyis-par rgyas-par gtan-la phab-pa yin-no//mngon-mtho nges-

legs-kyi 'bras-bu de ni tshad-ma'i stobs-las skyes-pa yin-pas tshad-ma'i skye 'bras yin-par rig-

par bya'o//de-lta-bu'i chod-pa'i 'bras-bu 'grub-pa-la yang ma chod-pa'i 

'bras-bu sngon-du 'gro dgos-la de ni byed-pa gzhan-gyis bar ma chod-pa'i tshad-ma'i 'bras-

bu'o//de yang gnyis-te rang-las don gzhan-(P 138) du gyur-pa dang rang-gi bdag-nyid-du 

gyur-pa'o//dang-po ni/tshad-mas dngos-su drangs-pa'i nges-shes lta-bu-ste/de yang tshad-mas 

(fol.  37a)  //dngos-su bskyed-pa'i 'bras-bu yin-pa'i phyir ma chod-pa'i 'bras-bu zhes-

                                                 
1082

 GM díszes sad  
1083

 GM olvashatatlan hibás részACIP és P lkog  
1084

 DH. fólió kezdő díszes sad és sad 
1085

 GM díszes sadok  ACIP, P normál sadok 
1086

 P itt sad van ACIP, GM sad √ 
1087

 ACIP, GM ngag beszéd, hang P dag 
1088

 P díszes sadok ACIP, GM normál sadok 
1089

 GM, P új bekezdés 
1090

 ACIP, GM rnam-gzhag-la P rnam-bzhag-a 
1091

 ACIP, P ce-na P, DH zhe-na 
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bya'o//gnyis-pa ni/tshad-ma rang-nyid-kyis 'jal-bya rtogs-pa'i cha lta-bu-ste/de ni tshad-ma 

(DH fol. 149a)
1092

 rang-gi bdag-nyid-du gyur-bas byed-pa gzhan-gyis bar ma chod-pa'i phyir 

dang / 

tshad-mas rnam-par bzhag-bya'i 'bras-bu yin-pa'i phyir-ro//des-na 'di ni tshad-mas bskyed-pa'i 

'bras-bu ma yin-kyang rnam-par bzhag-bya'i 'bras-bu yin-pas-na 'bras-bu zhes bshad-pa-

ste/yul-gyi rnam-pa tha-dad-pas/
1093

blo-yi rtogs-pa tha-dad phyir/zhes gsungs- 

pas-so//de-la mngon-sum-gyi dbang-du byas-pa'itshad-'bras dang /rjes-dpag-gi dbang-du 

byas-pa'i tshad-'bras gnyis-las dang-po-la sde-bdun mdo-dang bcas-pa-las tshad-'bras-kyi 

rnam-gzhag
1094

 gsum gsungs-par grags-la/de yang 'bras-rtogs
1095

 dang-po ni/ 

tshad-ma med(!)
1096

-las/bya-dang bcas-pa rtags-pa'i phyir//'bras-bu-nyid-du yod tshad-

ma//tshad-ma-nyid-du 'dogs-pa-ste//bya-ba med-pa'ang ma yin-na//zhes-pas bstan-la/de'i 

dgongs-pa 'grel-ba'i phyir tshad-ma rnam-'grel-las/bya-ba sgrub-par byed ces-te// 

zhes sogs-kyis bya byed spyi'i rnam-gzhag
1097

 dang /de-la nyams-myong-tsam-du ni
1098

 zhes 

sogs-kyis 'bras-rtogs
1099

 dang-po'i rnam-gzhag
1100

 rgyas-par bshad-la/
1101

de yang tshad-ma'i 

byed-pa 'jug-pa'i yul ni sngon-po lta-bu'o//de-la tshad-mas bya-ba (DH fol. 149b) byed-tshul 

ni yul de'i 

rnam-pa shar-ba'i sgo-nas de-la gsar-du mi slu-ba'o//'bras-bu ni yul rtogs-pa'i tshad- (GM 165) 

ma'o//des-na sngo-'dzin dbang-po'i mngon-sum-la sngon-po dang grub-bde rdzas-gcig-gi chos 

kun-gyi rnam-pa shar-yang de-dag rtogs-par 'jog-pa ma yin-no//’o-na 

(fol.  37b) ci zhe-na/gzung-don gang-gi rnam-pa shar-ba'i gzung-rnam de-nyid-la 'dzin-rnam-

gyis nges-pa gsar-du 'dren nus-pa'i gzung don-gyi cha de-nyid kho-na-la dbang-mngon-gyis 

gsar-du rtogs-pa zhes-bya-ba'i tha-snyad bya'o//des-na de-la phra-ba'i mi rtag-pa'i rnam-pa 

shar- 

yang de rtogs-par bzhag mi nus-so//de-ltar-na 'bras-rtogs dang-po ni/sngon-po gzhal-

bya/sngon-po'i rnam-pa shar-ba'i sgo-nas de-la gsar-du mi slu-ba'i
1102

 shes-pa tshad-

ma/sngon-po rtogs-pa 'bras-bu'o//'bras-rtogs dang-po'i rnam-gzhag
1103

 'di ni gtso-bor 

                                                 
1092

 DH FOL. fólió kezdő sad és sad 
1093

 ACIP egy sad GM, P két sad 
1094

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
1095

 ACIP, GM 'bras rtogs 
1096

 GM, P mdo ACIP med 
1097

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
1098

 ACIP, GM sad √ P sad 
1099

 ACIP, GM ‘bras-rtogs lásd fentebb és: ‘bras-rtogs gyümölcs megvalósítás P ‘bas-rtog 
1100

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
1101

 GM díszes sad  
1102

 ACIP, GM slu-ba’i P bslu-ba’i 
1103

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
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mdo-sde-pa'i dbang-du byas-pa'i tshad-'bras-kyi rnam-gzhag
1104

 yin-cing sems-tsam-pas 

kyang mi 'dod-pa min-no//mdo-sde-pas dbang-shes-la shar-ba'i sngon-po'i rnam-pa ni don-

gyis gtad-pa'i rnam-par 'dod-la/sems-tsam-pas don-du snang-ba'i bag-chags-las skyes- 

par 'dod-do//'bras-rtogs
1105

 gnyis-pa ni/mdo-las/ (P 139) yang-na rang-rig 'bras-bu yin//de-yi 

ngo-bo-las don nges//yul-gyi snang-ba-nyid de 'di'i//tshad-ma de-yis 'jal-bar byed//(DH fol. 

150a)
1106

 ces-pas bstan-la/de'i don 'grel-bar rnam-'grel-las/don rig gang 

yin so-sor rig /mngon-sum gang yin 'di-nyid-do//zhes-pa-nas/don rig-par ni 'gyur-ba 

min//zhes-pa'i-bar-gyis 'chad-la/'di yang gzung-rnam/
1107

'dzin-rnam-gnyis-las snga-ma 

sim(!)
1108

 gdung-gi ngo-bor 'dzin-rnam-gyis myong-ba'i dbang-gis yul 'dod 

mi
1109

 'dod-du 'jog-pas-na rang-rig ni 'bras-bur 'jog dgos-te/de'i dbang-gis bzhag-pa-la ma 

ltos-par don-gyi nges-nas 'dod mi 'dod-du grub-na dgra gnyen gang-gis bltas-kyang 'dod-pa 

kho-na'am mi 'dod-pa kho-nar snang-bar thal-bar 'gyur-ba'i phyir-ro//des- 

(fol.  38a)  //na gzung-rnam gzhal-bya/'dzin-rnam tshad-ma/rang-rig 'bras-bur byas-pa'i tshad-

'bras-kyi rnam-gzhag
1110

 ni mdo sems gnyis-kas khas-len-kyang 'bras-rtogs
1111

 gnyis-pa'i 

gzhung de-dag-gis sems-tsam-pa'i lugs gtso-bor gtan- 

la 'bebs-pas rang-lugs-kyi thun-mong ma yin-pa'i tshad-'bras ni ‘di-ltar bya-ste/ (GM 166)
1112

 

rang-gi bdag-nyid-du gyur-pa'i sngon-po'i rnam-pa gzhal-bya
1113

/de-la gsar-du mi slu-ba'i
1114

 

shes-pa tshad-ma/rang-gi bdag-nyid-du gyur-ba'i sngon-po dngos-su rtogs-pa (DH fol. 150b) 

'bras-bu ni gzhan-rig-gi chad 'bras-so//tshad-ma med(!)-las
1115

/gang-tshe snang-ba de gzhal-

bya/tshad-ma dang de'i 'bras-bu ni/'dzin-rnam rig-pa de-yi phyir/de gsum tha-dad du-ma 

byas/zhes-pas
1116

 bstan-pa'i rang-rig-gi tshad-'bras ni rang-gi bdag-nyid-du 

gyur-ba'i
1117

 gzhal-bya rig-pa'i gzung-rnam gzhal-bya/de-la sgro-'dogs gsar-du gcod-pa'i 'dzin-

rnam tshad-ma/rang-rig-pa'i tshad-ma 'bras-bu'o//'bras-rtogs gsum-pa ni rnam-'grel-las/phyi-

rol don ni yod-na yang //zhes-pa-nas/de-'dra ngas 

kyang mi shes-so//zhes-pa'i bar-gyis bstan-la/de yang mdo-sde-pas phyi-rol don-du 'dad-

                                                 
1104

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
1105

 ACIP, GM ‘bras-rtogs P ‘bras-rtog 
1106

 DH fólió kezdő sad és sad 
1107

 ACIP, GM sad P sad √ 
1108

 ACIP, GM sim P sems 
1109

 P mi mi valószínűleg hibás ismétlés 
1110

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
1111

 ACIP, GM ‘bras-rtogs P ‘bras-rtog 
1112

 GM új oldal és új bekezdés P új bekezdés 
1113

 ACIP, GM rnam-pa gzhal-bya P rnam-pa bzhal-bya 
1114

 ACIP, GM slu-ba’i P bslu-ba’i 
1115

 ACIP, GM med-las P mdo-las 
1116

 ACIP, GM zhes-pas P ces-pas 
1117

 ACIP, GM gyur-ba’i P gyur-pa’i  
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pa'i
1118

 sngon-po gzhal-byar byas-pa'i cha-na
1119

 yang rang-gi bdag-nyid-du gyur-pa'i sngon-

po rig-pa 'bras-bur bzhag dgos-so//zhes bstan-pa'i ched-du yin-no//nges(!)-na
1120

 

'bras-rtags
1121

 gsum-pa'i gzhung de-dag-gis/rang-lugs-kyi tshad-'bras 'thad-ldan-du bsgrubs-pa 

yin-gyi snga-ma gnyis-las rnam-gzhag
1122

 legs-par
1123

 gyur-pa'i tshad-'bras gzhal gsum-gyi 

rnam-gzhag
1124

 phrugs gsum-pa zhig ston-pa min zhes mkhas- 

(fol.  38b) grub thams-cad mkhyen-pa bzhed-la/
1125

rgyal-tshab thams-cad mkhyen-pas ni 

mdo-sde-pas phyi-rol (DH fol. 151a)
1126

 don-du 'dod-pa'i gzugs gzhal-bya/de-la rang-yul-gyi 

rnam-pa shar-ba'i sgo-nas gsar-du mi slu-ba'i
1127

 shes-pa tshad-ma/rang-gi (P 140) bdag-nyid-

du gyur-pa'i sngon-po 

dngos-su rtags-pa'i
1128

 tshad-ma 'bras-bu zhes-pa'i chad
1129

 'bras-kyi rnam-gzhag-cig
1130

 

gzhung-gi shugs-la thon-par bzhed-do//de-ltar bzhed-pa yang mdo-sde-pa-la khas-blangs 

nang-'gal
1131

 ston-pa'i ched yin-par rnam-nges T'ik
1132

 chen-du gsungs-so//'bras-rtogs
1133

 

gsum- 

gyi rnam-gzhag
1134

 'di-dag shin-tu gal-che-ba'i gnas yin-cing gzhung-gi gcod-mtshams sogs 

kyang mi 'dra-ba mang-du snang-bas rgya-cher bshad-dgos-kyang mangs-kyis dogs-pas 'dir 

de-tsam-las ma spros-so//gnyis-pa rnam-shes grangs mang-nyung 'dod-tshul-la/ 

spyir dngos-por smra-ba'i grub-mtha' smra-ba-rnams-la rnam-shes tshogs gcig-tu 'dod-pa dang 

gnyis-su 'dod-pa dang drug-tu 'dod-pa dang bdun-du 'dod-pa dang brgyad-du (GM 167) 'dod-

pa dang dgur 'dod-pa drug yod-par bshad-do//dang-po-la kun-gzhi
1135

 rnam-shes kho-nar 'dod-

pa dang 

yid-kyi rnam-shes kho-nar 'dod-pa gnyis yod-par bshad-la rtsa-ba'i grub-mtha' ni byang-sems 

gcig-pur smra-ba zhes-bya- (DH fol. 151b) bas 'dod-pas sbyar-bar bshad-de/de yang rnam-

shes gcig-nyid rten dbang-po so-so-la brten-nas yul so-so-la rgyu-bas rnam-shes so-so'i 

                                                 
1118

 ACIP ‘dad-pa’i GM, P ‘dod-pa’i 
1119

 ACIP, GM cha-na P tshe-na  
1120

 ACIP nges-na GM, P des-na 
1121

 ACIP, GM ‘bras-rtags P ‘bras-rtog 
1122

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
1123

 ACIP legs-par GM, P logs-par 
1124

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
1125

 GM díszes sad  
1126

 DH díszes fólió kezdő sad és sad 
1127

 ACIP, GM slu-ba’i P bslu-ba’i 
1128

 ACIP, GM rtags-pa P rtogs-pa 
1129

 ACIP chad P tshad 
1130

 ACIP, GM rnam-gzhag cig P rnam-bzhag zhig 
1131

 nang-’gal ellentmondás 
1132

 ACIP T'ik
 

1133
 ACIP, GM ‘bras-rtogs P ‘bras-rtog  

1134
 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 

1135
 DH kun-gzhi’i  
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ming thob-pa yin-te/dper-na khang-pa bug-pa mang-po yod sa-ru
1136

 mar-me gcig bteg-pa 

bzhin-no//shes-pa de'i cha-gcig ni don-du snang-zhing rig
1137

 mod-kyang zhen-cing rtog-pa 

med-do//cha-gcig ni don-du snang-ba-la zhen-cing rtog-pas-na shes-pa-la rtog-med 

(fol.  39a)  //kho-nar 'gyur-ba'i skyon-med ces
1138

 zer-zhing rnam-par shes-pa drug ni yid-kyi 

skye-mched-do zhes-pa'i lung 'dren-par byed-do//gnyis-su 'dod-pa ni nyon-yid dang 'jug-shes 

gnyis-la 'dod-par kha-che la-kSHiM(!)
1139

-gyis bshad-do//bdun-du 'dod-pa ni tshogs- 

drug dang len-pa'i rnam-shes-la 'dod-do zhes kyang des bshad-do//dgur 'dod-pa ni slob-dpon 

yang-dag bden-pas 'dod-par bshad-de/tshogs-drug dang len-pa'i rnam-par shes-pa dang kun-

gzhi dang dri-ma med-pa'i rnam-shes-te dgu /tshogs-drug-tu 'dod-pa 

ni sde-bdun-gyi rjes-'brang-gi sems-tsam-pa dang /brgyad-du 'dod-pa ni sa-sde sogs-las 

'byung-ba ltar-gyi lung-gi rjes-'brang-gi sems-tsam-pa'o//de-lta-na'ang gzhan-rnams-kyi 

gzhung rgyas-pa bod- (DH fol. 152a)
1140

 du ma 'gyur-ba dang grags chung-bas 'dir mi spro-

la/tshogs- 

drug-tu 'dod-pa'ang shes-par sla-bas 'dir ni rnam-shes tshogs-brgyad-kyi kun-gzhi dang nyon-

yid 'dod-tshul cung-zad brjod-par bya'o//
1141

de-la kun-gzhi ni rten-du gyur-pa rnam-smin-gyi 

kun-gzhi dang brten-pa sa-bon-gyi kun-gzhi'i mtshan-nyid gnyis-las/dang po-la/ 

dmigs-pa/rnam-pa/ngo-bo
1142

 grogs-te bzhi'o//dang-po ni (P 141) gzugs-sogs don lnga dang 

dbang-po lnga'i sems-can dang bdag dang chos kun-btags-pa'i ngo-bo-nyid-la mngon-par 

zhen-pa'i bag-chags-la dmigs-pa'o//gnyis-pa ni snod-bcud de-dag snang-yang 

rang-gis kyang nges-pa 'dren mi nus-pa'o//gsum-pa ni ma bsgribs lung ma bstan-no//bzhi-pa 

ni sems-byung kun- (GM 168) 'gro lnga-dang mtshungs-par ldan-pa'o//de-skad-du yang sum-

cu-pa-las/de ni len-pa-dag dang gnas//rnam-par rig-pa mi rig-pa//rtag-tu reg dang 

 

(fol.  39b) yid-byed dang //rig dang 'du-shes sems-par ldan//de-la tshor-ba btang-snyoms-

te//de ni ma bsgribs lung ma bstan//zhes-so//de yang dge-ba dang mi dge-ba-la sogs-pa thams-

cad-kyi sa-bon 'dzin-cing
1143

 dus kun-tu rgyun mi chad-pa-zhig yin-cing
1144

 theg-dman-pa'i 

(DH fol. 152b) lhag- 

                                                 
1136

 ACIP, GM yod sa-ru P jod-pa ru 
1137

 ACIP, GM rig P rigs 
1138

 ACIP,GM ces P zhes 

1139
 GM P  

1140
 DH fólió kezdő sad és sad 

1141
 GM, P új bekezdés 

1142
 GM, P a ngo-bo után sad van 

1143
 ACIP, GM -cing P -zhing 

1144
 ACIP, GM -cing P -zhing 
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med-kyi myang-’das dang theg-chen-gyi rdo-rje lta-bu'i ting-nge-'dzin-gyi bar-du 'jug-

pa'o//brten-pa sa-bon-gyi kun-gzhi ni sgo-byed
1145

 rnam-shes tshogs bdun-gyis bsgo-gzhi-la 

rang-nyid 'gag-pa-la mngon-du phyogs-pa'i tshe dge mi dge lung ma bstan gsum-gyi sa-bon 

bzhag- 

pa'i nus-pa zhig-go /bsgo-gzhi ni glog lta-bu'i mi brtan-pa ma yin-pa'i rgyun-chags-pa/dge mi 

dge'i sems ha-cang gsal-ba dang mi gsal-ba med-pas lung-du ma bstan-pa/mi rtag-pa yin-pas 

bsgo-bar nus-pa/sgo-byed
1146

 dang bsgo-bzhi skye 'gag dus gcig-tu 

byed-pa'i 'brel-pa-dang ldan-pa/rnam-grangs-kyis ma yin-par mtha'-gcig-tu rten-du gyur-pa-

ste khyad-par lnga ldan-no//bag-chags-la dbye-na drug-ste/ nas-la sogs-pa phyi'i sa-bon dang 

//nang kun-gzhi'i sa-bon dang /lung-du ma bstan-pa kun-nas nyon-mongs 

dang rnam-byang-gi mi gsal-ba gnyis dang /phyi kun-rdzob-pa'i sa-bon dang /nang don-dam-

pa'i sa-bon-te drug-go /de-ltar yang theg-bsdus-las/phyi dang nang dang mi gsal-ba//gnyis 

dang kun-rdzob-nyid dang ni//dam-pa'i don-te de-dag kun//sa-bon rnam-pa 

drug-tu 'dod//brtan lung ma bstan bsgo-bya-ba//sgo-bar
1147

 byed-dang (DH fol. 153a)
1148

 

'brel-ba dang //sgo-byed
1149

 de-las gzhan-du min//de ni bag-chags mtshan-nyid-do//zhes-

so//yang-na mngon-par brjod-pa'i bag-chags dang /bdag-tu blta-ba'i bag-chags dang /srid-pa'i 

(fol.  40a)  //yan-lag-gi bag-chags-so//
1150

de'i dang-po ni/kun-gzhi'i steng-gi sa-bon chos 

thams-cad ming dang mtshan-ma'i rnam-par 'byung-ba zhig-ste/mdor-na tha-snyad sna-tshogs 

'dogs-pa'i
1151

 yid-shes-kyi rgyu'i rkyen-no//'di-la mngon-brjod-kyi 

bag-chags zer-ba'i rgyu-mtshan ni mig mig ces
1152

 dang gzugs gzugs zhes
1153

 sogs brjod-pa'i 

rnam-pa-can-gyi yid-shes-kyis bzhag-pa'i sa-bon yin (GM 169) -pas-so//'di-la spros-pa'i bag-

chags zhes
1154

 kyang (P 142) zer-te/yid-shes yul-la 'phro-ba'i sa-bon yin- 

pa'i phyir-ro//bag-chags gnyis-pa ni nyen(!)-yid
1155

-mtshungs-ldan-dang bcas-pas bzhag-pa-

ste/bdag dang gzhan-du snang-ba'i rnam-rig 'byung-ba'i sa-bon-no//'di-la 'jig-tshogs-la lta-

ba'i
1156

 bag-chags zhes
1157

 kyang zer-ro//bag-chags gsum-pa ni 'jug- 

shes dge-ba'am mi dge-bas bzhag-pa-ste/srid-pa bde-'gro'am ngan-'gro skye-ba dang 'chi-ba'i 

                                                 
1145

 ACIP, GM sgo-byed  
1146

 ACIP, GM sgo-byed  
1147

 ACIP, GM sgo-bar P, DH bsgo-bar 
1148

 DH FOL. fóliókezdő sad és sad 
1149

 ACIP, GM sgo-byed P bsgo-byed 
1150

 ACIP, GM bag-chags-so// P bag-chags dang / 
1151

 ACIP, GM ‘dogs-pa’i P ‘dod-pa’i  
1152

 ACIP, GM ces P zhes 
1153

 ACIP, GM zhes P ces 
1154

 ACIP, GM zhes P ces 
1155

 GM szintén nyen-yid (?) P nyon-yid  
1156

 ACIP, GM ‘jig-tshogs-la lta-ba P ‘jig-tshogs-la bla-ba 
1157

 ACIP, GM zhes P ces 



290 

 

rnam-par rig-pa'o//'di-la rmi-lam-gyi bag-chags zhes kyang zer-ro//yang-na thun-mong-ba
1158

 

snod-kyi (DH fol. 153b) 'jig-rten 'grub-pa'i sa-bon dang thun-mong ma yin-pa bcud- 

kyi 'jig-rten 'grub-pa'i sa-bon gnyis-te/de gnyis-la rim-pa bzhin tshor-ba med-pa'i sa-bon dang 

tshor-ba-dang bcas-pa'i sa-bon zhes kyang zer-ro//yang-na bzhi-ste/
1159

nyon-mongs-pa'i sa-

bon ni gnas-ngan-len-gyi sa-bon dang /'jig-rten-pa'i chos 

dge-ba-rnams-kyi sa-bon ni shin-tu sbyangs-pa'i sa-bon dang /dge mi dge'i sa-bon phyung 

zin-pa ni spyad zin-pa'i sa-bon dang /mngon-par brjod-pa'i bag-chags ni spyad ma zin-pa'i sa-

bon-no//'di-pa'i lugs-la kun-gzhi rnam-shes rdzas-yod yin-kyang 

(fol.  40b) de'i steng-gi bag-chags ni btags-yod-de/sa-bon dang nus-pa dang bag-chags zhes-

bya-ba
1160

 ni don gcig-go /de yang gzugs dang shes-pa min-la 'dus-byas yin-pas ldan-min 'du-

byed-do//kun-gzhi sa-bon-gyi cha de-la kun-gzhi zhes brjod-pa'i rgyu-mtshan ni/skye- 

ba-can kun-nas nyon-mongs-pa'i chos thams-cad rgyu dang 'bras-bu'i ngo-bor sbyor-ba'i 

phyir-na de-skad ces-bya'o//kun-gzhi rnam-smin-gyi cha ni 'gro-ba lnga'i sems-can kun 'dir 

nyon-yid-kyis bdag-tu sbyor-ba'i phyir kun-gzhi zhes bya'o//
1161

gnyis-pa nyon-yid-kyi 

mtshan-nyid 

nił
1162

 dmigs-pa ni kun-gzhi rnam-smin-gyi cha'o//(DH fol. 154a)
1163

 rnam-pa ni nga dang 

nga-yi'o snyam-pa'i rlom-sems-pa'o//ngo-bo ni bsgribs-la
1164

lung-du ma bstan-pa'o//'khor ni 

kun-'gro lnga dang /'dod-chags/ ma rig-pa/nga-rgyal/bdag-lta-ste bzhi'o//de-ltar yang sum-cu-

pa-las/ 

de-la gnas-par ba-'byung
1165

-zhing //de-la dmigs-pa yid-ces bya//rnam-sems dar
1166

 sems 

bdag-nyid-can//bsgribs-la
1167

 lung-du ma bstan-pa'i//nyon-mongs bzhi-dang rtag-tu 

'grogs//(GM 170) zhes
1168

 sa
1169

//ldog-pa'i dus ni 'gog-pa'i snyoms-'jug-gi dus dang 'phags-

pa'i 

mnyam-gzhag
1170

-gi dus ni res-'ga'-ba'i ldog dus-so//dbang thos-pa'i
1171

 sems-dpa’ yan-chad 

dang nyan rang dgra-bcom-pa-rnams ni gtan-du ldog-pa'i dus-so//zhes kun-gzhi'i dka'-'grel-du 

                                                 
1158

 DH thun-mongs-pa  
1159

 ACIP, GM sad P sad √ 
1160

 ACIP, GM zhes-bya-ba P ces-bya-ba 
1161

 GM, P új bekezdés 
1162

 GM, P nromál sad 
1163

 DH fólió kezdő sad és sad 
1164

 ACIP, P bsgribs-la P sgrib-la 
1165

 ACIP, GM gnas-par ba ‘byung  
1166

 GM, P ngar (ngar-sems) ACIP dar hibásan 
1167

 ACIP, GM bsgris-la P sgrib-la 
1168

 ACIP, GM zhes P ces 
1169

 GM, P so 
1170

 ACIP, GM mnyam-gzhag P mnyam-bzhag 
1171

 ACIP, GM thos-pa P thob-pa 
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bshad-da//
1172

lugs 'dis kun-gzhi dang nyon-yid sgrub-byed ni lung- 

rigs gnyis-las/dang-po ni/mdo-(P 143) las/thog-ma med-pa'i dus-kyi dbyings//chos-rnams 

kun-gyi gnas yin-te//de yod-pas-na 'gro kun dang //mya-ngan 'das-pa'ang thob-par
1173

 

'gyur//zhes dang / dgongs-'grel-las/len-pa'i rnam-par shes-pa 

(fol.  41a)  //zab-cing phra//sa-bon thams-cad chu-bo'i rgyun-bzhin 'bab//bdag-tu rtog-par 

gyur-na (DH fol. 154b) mi rung zhes
1174

//'di ni byis-pa rnams-la ngas ma bstan/
1175

zhes sogs-

kyis kun-gzhi dang /dgongs-'grel-las/res-'ga' ni kun-gzhi rnam-par shes-pa 'di rnam-par 

shes-pa gcig dang lhan-cig-tu 'jug-ste yid dang ngo //res-'ga' ni gnyis dang-ste yid dang yid-

kyi rnam-par shes-pa dang-ngo //res-'ga' ni 'jug-pa'i rnam-par shes-pa bdun-ga-dang lhan-cig 

'jug-ste/zhes dang /gser-'od dam-pa-las/kun-gzhi-la 

gnas-pa'i yid sbyangs-pas longs-spyod rdzogs-pa'i sku 'thob-bo//zhes dang /langkar gshegs-

pa-las/sems ni kun-gzhi'i rnam-shes-te//ngar sems-pa ni yid yin-no//yul-las rnam-par rig-pa 

gang //da
1176

 ni 'jug-pa'i rnam-shes 'dod//ces-pa-rnams 

ni kun-gzhi dang nyon-yid gnyis-ka sgrub-byed-kyi lung-ngo //
1177

gnyis-pa-la kun-gzhi 

sgrub-byed-kyi rigs-pa ni/'di-pa'i gzhung theg-bsdus-la sogs-par mang-du gsungs kyang kun-

btus-kyi 'grel- par
1178

/brgyad-du bsdus-pa ni ‘di-ltar/kun-gzhi'i rnam-par shes- 

pa med-na lus nye-bar len-pa mi srid-pa dang /gzod-ma-nas
1179

 'byung-ba mi srid-pa dang 

/gsal-bar 'byung-ba mi srid-pa dang /sa-bon-nyid mi srid-pa dang /(DH fol. 155a)
1180

 las mi 

srid-pa dang /lus-kyi myong-ba mi srid-pa dang /sems med-pa'i snyoms-par 'jug-pa mi srid- 

pa dang /rnam-par shes-pa 'chi-'pho-ba mi srid-pa'i phyir-ro//zhes-pa'o//nyon-yid sgrub-byed-

kyi rigs-pa ni drug-ste/nyon-yid med-na/ (GM 171) ma 'dres-pa'i ma rig-pa med-par 'gyur-ba 

dang /rnam-par shes-pa'i tshogs lnga-po-dag-dang 'dra-ba med-par 'gyur- 

(fol.  41b) -ba dangł
1181

 snyoms-'jug gnyis-kyi ngo-bo bye-brag med-par 'gyur-ba dang /bdag 

dang ngar sems-pa'i phyir yod-do zhes-pa'i nges-tshig 'di rnam-shes gang-la yang mi gnas-par 

'gyur-ba dang /ngar-'dzin rnam-pa kun-tu 'byung-ba mi 'thad-par 'gyur-ba dang /'du-  

shes med-par skyes-pa-rnams ngar-'dzin med-pa'i skyon-du 'gyur-ba-ste drug-go /kun-gzhi 

nyon-yid-kyi skor 'di-dag-la go-ba legs-par chags-na sems-tsam-pa'i grub-mtha'i gnad-'gag 

                                                 
1172

 GM, P új bekezdés 
1173

 ACIP, GM thob-par P ‘thob-par 
1174

 P a zhes után egy cheg áll 
1175

 GM, P két sad ACIP egy sad 
1176

 ACIP, GM da P de 
1177

 GM, P új bekezdés 
1178

 ACIP, GM ‘grel-par/ P ‘grel-bar utána a sad √ 
1179

 ACIP, GM gzod-ma-nas P gzod-ma 
1180

 DH fóliókzedő díszes sad és sad 
1181

 GM, P normál sad 
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du-ma zhig-la mkhas-par 'gyur-bas shin-tu gal-che'o//'dir ni mangs- 

kyi dogs-pas
1182

 rgyas-par ma bris-te theg-bsdus rtsa-'grel dang rje bdag-nyid chen-po'i gsung-

las shes-par bya'o//
1183

(P 144) gsum-pa rnam bden rdzun-gyi khyad-par bshad-pa-la/dngos 

dang de'i dbye-ba bshad-pa'o//dang-po ni/slob-dpon byang- (DH fol. 155b) chub bzang-pos 

thogs-med 

yab-sras rnam-rdzun-pa dang phyogs-glang yab-sras rnam-bden-par bshad-mod/'on-kyang 

sde-bdun mdo-dang bcas-pa'i dgongs-pa ni rnam-bden-pa yin-par ma nges-te/lha-dbang blo 

dang sh'akya-blos
1184

 rnam-'grel-gyi dgongs-pa rnam-bden-du bkral-zhing /shes-rab 

'byung-gnas spas-pas rnam-rdzun dri-med/slob-dpon chos-mchog-gis rnam-rdzun dri-bcas-su 

bkral-ba'i phyir-ro//thogs-med yab-sras-kyi dgongs-pa yang rnam-rdzun du-ma nges-te/rtog-

ge-'bar-bar de-dag-gi bzhed-pa 'gog-skabs rnam-bden-pa'i 'dod-pa bshad- 

pa'i phyir-ro//des-na lung rigs rjes-'brang gnyis-ka re-re'i gzhung-na'ang rnam bden rdzun 

gnyis-gnyis-kyi rnam-gzhag
1185

 'ong-ba rje yab sras sogs rgya bod-kyi mkhas-pa kun 'dod-pas 

'di gnyis so-sor khyab-mnyam byas-nas sbyar-bar nam-yang mi bya'o//zhes rje-btsun dam- 

(fol.  42a)  //pa 'jam-dbyangs-bzhad-pa'i rdo-rjes gsungs-ba shin-tu legs-pas kho-bo-cag kyang 

de-kho-na ltar 'dod-do//rnam-bden rdzun-gyi khyad-par dngos ni sngon-gyi kha-cig-gis sngo 

ser sogs 'dod-pa dang mi 'dod-pa'i khyad-par yin-par bshad-pa dang /kha- 

cig sngo ser sogs rtog-pas btags-pa-tsam min-pa'i (DH fol. 156a)
1186

 yod-par khas-len-pa 

dang mi len-pa'i khyad-par yin-par 'dod-pa (GM 172) ni mi 'thad-de/dngos-po-la shes-pas 

khyab-par 'dod-pa'i sems-tsam-pa gzhi ma grub-pa'i phyir dang /sngo ser sogs dngos-por 

khas- 

blangs-nas de-dag rtog-pas btags-tsam-du smra-ba'i dngos-smra-ba'i mkhas-pa-su yang med-

pa'i phyir-ro//rnam-rdzun-pas dbang-shes-kyi gzung-rnam sgro-btags-su khas-len-par smra-ba 

yang mi 'thad-de/de-ltar-na dbang-po'i rnam-par shes-pa gzung-rnam ma 

yin-par 'gyur-bas 'dzin-rnam-du thal-ba dang /de yang gnyis-snang-dang bral-bar thal-ba dang 

/kha-phyir phyogs-pa'i shes-pa ma yin-par thal-ba dang /kha-phyir lta yin-na rtog-pa yin-pas 

khyab-par thal-ba sogs rigs-pa'i gnod-pa du-ma 

'bab-pa'i phyir-ro//'di-dag rje yab sras-kyis legs-par bkag zin-pas shi zin-pa'i ro-la mtshon 

bsnun-pa'i dal-ba
1187

 'dir mi bya'o//de-lta-na yang da-dung lo-tsatsha-ba shes-rab rin-chen 

                                                 
1182

 ACIP, GM mangs-kyi dogs-pas P mangs-kyis dos-par 
1183

 GM, P új bekezdés 
1184

 GM, P shakya-blos  
1185

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
1186

 DH díszes fólió kezdő sad és sad 
1187

 GM, P ngal-ba ACIP dal-ba 
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sogs-kyis rnam-bden-pas sngo ser sogs mtha'-dag shes-par 'dod 

zer-ba ni rang-gi de-nyid bstan-par zad-de/rnam-bden-pa'i lugs-la phung-po lnga'i rnam-

gzhag
1188

 mi 'thad-par thal-ba dang /sangs-rgyas (DH fol. 156b) -kyi gzugs-kyi sku mthong-

ba-po'i sems-can-gyi mig-gi shes-pa sangs-rgyas-kyi gzugs-skur thal-ba'am/yang-na 

(fol.  42b) sangs-rgyas-kyi sku de'i mig-shes-su thal-ba dang /dpag-tshad dang rgyang-grags 

sogs-kyi tshad-dang ldan-(P 145) pa'i shes-pa yod-par thal-ba dang /shes-pa za
1189

-zhing shes-

pa 'thung-ba dang /rtug-pa dang gcin yin-pa'i shes-pa yod-par thal-ba sogs shin-tu ngo-tsha-

ba'i gnas 

yin-pa'i phyir/des-na da-ltar 'dod-pa'i dngos-por smra-ba'i mkhas-pa ga-la srid-de/de-dag ni 

rigs-pa
1190

 shes-pa'i mkhas-pa yin-pa'i phyir-ro//'on-kyang mkhas-pa dag-gis rigs-pa dri-ma 

med-pas smra-ba ngan-pa de phye-mar btags
1191

 zin-pas btags zin 'thag-pa'i 

sbyor-ba 'dir mi bya'o//
1192

da ni rang-gi lugs bshad-par bya-ste/de yang rnam bden rdzun 

rtsod-pa'i gzhi ni dbang-shes-la sdo
1193

 ser dkar dmar sogs rags-pa'am du-ma bsags-pa'i rnam-

par snang-ba dang /kha-dog
1194

 tha-dad-pa'i rnam-par snang-ba dang /cha du-ma 'dus-pa'i go- 

sa gnon-pa'i tshul-du snang-ba-rnams yin-par rgyal-tshab thams-cad mkhyen-pas bshad-la/de 

yang ka bum sogs dbang-shes-la snang-ba'i tshe de-dag (GM 173) ling-ling-por
1195

 snang-

zhing sdo
1196

 ser sogs (DH fol. 157a)
1197

 -kyi kha-dog-tu
1198

 snang-ba'i tshe yang mkhrang
1199

 

theng-nge-bar snang-ba-la bya'am snyam-mo// 

de'i rgyu-mtshan yang paN-chen
1200

 chos-mchog-gis rnam-bden-pa 'gog-pa-na lus-can zhes-

bya-ba rva zing-nge-ba med-kyi/'on-kyang tshad chung-ngu mang-po-rnams phan-tshun-gyi 

rang-bzhin-gyi yul yongs-su spangs-nas bskyed-pa'i phyir yul rgyas-pa-dang ldan-pa ni lus-

can yin- 

lał
1201

 zhes gsungs-pa'i rva zing nge-ba med-kyi zhes-pa dang yul rgyas-pa-dang ldan-pa zhes-

pa'i tshig-gi rnam-bcad yongs-gcod-kyi nus-pa-las shes-par 'gyur-ro//des-na 'di'i rags-par 

snang-ba zhes-pa'i don yang de-ltar shes-par bya-yi rags-pa zhes-pa'i tshig-tsam- 

                                                 
1188

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
1189

 GM za ACIP za 
1190

 ACIP, GM rigs-pa P rig-pa 
1191

 ACIP, GM btags P ‘thag 
1192

 GM, P új bekezdés 
1193

 GM, P sngo ACIP sdo  
1194

 ACIP, GM kha-dog P kha-ton 
1195

 ACIP, GM ling-ling szempillantás, hunyorgás P, DH lings-lings-por 
1196

 GM sdo (kicsit olvashatatlan, de inkább sdo, mint sngo) ACIP sdo P sngo 
1197

 DH díszes fóliókezdő sad és sad 
1198

 ACIP, GM kha-dog P kha-tog 
1199

 GM ‘khrung születik, növekszik ACIP mkhrang szilárd, tartós P ‘khrang DH ’khrang (hibás) 
1200

 ACIP paN-chen chos-mchog 
 

1201
 GM, P normál sad 
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(fol.  43a)  //la 'khrul-nas rdul-du snang-ba dang bem-por snang-ba-la 'dod-par mi bya'o//ling-

ling-po
1202

 dang mkhyad theng-nge
1203

 zhes-pa yang dbu-ma-pas bden-grub-la de-'dra'i tha-

snyad sbyar-ba dang 'di mi gcig-ste/'di ni dbang-shes-la snang-ba'i rigs
1204

 snang-gi tshul 

yin-la cig-shos
1205

 ni gtso-bor rtog-pa'i 'dzin-stangs-kyi tshul-la byed dgos-pa'i phyir-ro//bden 

rdzun-gyi khyad-par ni sems-tsam rnam-bden-pas dbang-po'i mngon-sum-la gzung-'dzin 

rgyang-chad-du snang-ba dang /sngo sogs phyi-(DH fol.157b) rol don-du snang-ba dang 

/ming dang tha-snyad-kyi 

gzhir rang-mtshan-gyis snang-ba'i cha-lam
1206

 (!) rig-pa'i bslad-pa zhugs-kyang sngo sogs de-

lta-bu'i rigs-par
1207

 snang-ba'i cha-la ma rig-pa'i bslad-pa cung-zad kyang ma zhugs-par 'dod-

do//rnam-rdzun-pa-rnams ni so-so skye-bo'i rgyud-la rang-rig mngon-sum ma gtogs ma rig-

pas ma 

bslad-pa'i mngon-sum-gyi shes-pa med-pas sngo sogs de-lta-bu'i rags-par
1208

 snang-ba'i cha-la 

yang 'khrul-pa'i
1209

 bslad-pa zhugs-par bzhed-do//des-na rnam-bden-pas de-lta-bu'i rigs(!)-

pa'i
1210

 rnam-par snang-ba (P 146) yang shes-pa-nyid-kyi rdzas yin-pas ma 'khrul-par
1211

 'dod-

la/ 

rnam-rdzun-pas rigs-pa
1212

 gsal-bar snang-ba shes-pa'i rdzas yin-kyang de-lta-bu'i rags-par 

snang-ba'i cha ni ma rig-pas bslad-pa'i dbang-gis snang-ba'i 'khrul-pa
1213

 'ba'-zhig-tu 'dod-

do//de-la dgongs-nas rnam-bden-pa-la rnam-pa dngos-por 'dod-pa dang rnam-rdzun-pa-la 

rnam-pa 

dngos-por med-par 'dod-pa zhes-pa'i tha-snyad rgya bod-kyi mkhas-pa-rnams-kyis bshad-

do//
1214

(GM 174) slob-dpon dpa'-bos/kha-cig shes-rab rtsal-gyis ni//gzung-ba stong-par rtogs-

pa-la//'dzin-pa rdzas-su grub-par blta//zhes rnam-bden-pa dang /(DH fol. 158a)
1215

 kha-cig 

rnam-par 'khrul- 

(fol.  43b) -bar smrał ł
1216

dper-na mkha' gzugs mthong-ba bzhin//zhes rnam-rdzun-pa'i grub-

mtha' bshad-cing /lung phyi-ma'i dpe kha-cig-tu rnam-par 'khrul-ba zhes-las-kyi sgra sbyar-

                                                 
1202

ACIP, GM ling-ling-po szempillantás, hunyorgás P lings-lings-po DH lings-ling-po 
1203

 GM, P ‘khrung  theng-nge ACIP mkhyad ????? elírás talán??? theng le, lefelé; theng-nge ????? 
1204

 ACIP, GM rigs P rags 
1205

 ACIP, GM cig-shos a másik, az ellentéte, egy pár másik része, egyik része P gcig-shos 
1206

 ACIP, GM cha-lam P cha-la ma DH cha-la ma rig-pa 
1207

 ACIP, GM rigs-par P rags-par 
1208

 ACIP, GM, P rags-par 
1209

 ACIP, GM ‘khrul-pa’i P ‘khrul-ba’i 
1210

 ACIP, GM rigs-pa’i P rags-pa’i DH rags-pa 
1211

 ACIP, GM ‘khrul-par P ‘khrul-bar 
1212

 ACIP rigs-pa GM,P rags-pa  
1213

 ACIP, GM ‘khrul-pa P ‘khrul-ba 
1214

 GM új oldal és új bekezdés P új bekezdés 
1215

 DH díszes fóliókezdő sad és sad 
1216

 GM, P normál sadok 
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ba-la nus-pa 'don lugs shig dgos-so//rtog-ge 'bar-ba-las kyang rnam-bden-pa'i 

'dod-pa 'chad-pa-na/de'i rnam-pa sna-tshogs snang-ba de yang gang zhe-na/rnam-par shes-pa 

yul-gyi rnam-par 'gyur-ba gang yin-pa'o//zhes gsungs-so//lam-rim chen-mor sngo ser sogs 

shes-pa'i rdzas-su 'dod-pa rnam-bden-par bshad-do//rnam-rdzun-pas 

rnam-bden-pa 'gog-pa'i rigs-pa ni/so-so skye-bo'i dbang-po'i mngon-sum-la sngon-po-la sogs-

pa rags-par snang-ba 'di chos-can/khyod don-dam bden-pa yin-par thal/khyod rang-rig 

mngon-sum-gyi gzung-yul ma yin-pa gang-zhig /
1217

khyod 'jal-bar 

byed-pa'i so-so skye-bo'i rgyud-kyi mngon-sum yod/de-la ma rig-pas cung-zad kyang ma 

bslad-pa'i phyir/'dod-na/de chos-can/don-dam bden-pa ma yin-te/don-dam-pa'i bden-pa gcig 

dang du-ma gang-rung du ma grub-pa'i phyir/dper-na gzugs-brnyan bzhin 

zhes-pa'o//slob-dpon (DH fol. 158b) chos-mchog-gis rags snang bden-par grub-pa bye-brag-

pas 'dod-pa'i yan-lag-can-gyi rdzas-dang mtshungs-par bshad-do//bshad ma thag-pa'i rnam 

bden rdzun-gyi rnam-gzhag
1218

 'di ni rje bdag-nyid chen-po'i dgongs-pa dri-ma med-pa yin-

par sras- 

kyi thu-bo rgyal-tshab thams-cad mkhyen-pas tshad-ma rnam-nges-kyi rnam-bshad chen-mor 

gsungs-so//
1219

gnyis-pa dbye-ba ni/rnam-bden-pa-la sgo-nga phyed-tshal-ba dang /gzung-'dzin 

grangs-mnyam-pa dang /sna-tshogs gnyis-med-pa-ste gsum-du yod-la/de-dag-gi 'dod- 

(fol.  44a)  //tshul ni phyi-don mi 'dod-pa ma gtogs mdo-sde-pa'i skabs-dang 'dra'o//rnam-

rdzun-pa-la dri-bcas dri-med gnyis-so//'di gnyis-kyi khyad-par ni kun-rdzob-kyi snang-ba 

mtha'-dag ma rig-pa'i bag-chags-kyi dbang-gis snang-ba yin-pas/(P 147) de log-na 

ldog-pa'i phyir sangs-rgyas-la rdzun-snang med-par 'dod-pa dri-med-pa dang /kun-rdzob-(GM 

175) kyi snang-ba ni ma rig-pa-dang 'brel-ba gang-yang med-pas/
1220

de log-kyang mi ldog-

pa'i phyir sangs-rgyas-la yang rdzun-snang yod-par 'dod-pa dri-bcas-pa yin-no zhes-pa'i 

bshad-tshul 

gcig dang /yang rnam-mkhyen-la thams-cad snang mi snang-la khyad-par med-kyang tshul de 

mang-du (DH fol. 159a)
1221

 bsgrub mi bsgrub-kyis dri-bcas dri-med-du bzhag-pa-ste/dper-na 

nyan rang rigs-nges-kyis chos-kyi bdag-med ma rtogs-par mthun-yang de-ltar bshad-pa mang 

mi mang-gis 

chos-kyi bdag-med rtogs-pa yod-pa dang med-par 'dod-pa'i rang-rgyud-pa gnyis-su grags-pa 

bzhin-no//zhes-pa'i bshad-tshul gcig dang /yang sems-kyi ngo-bo-la gnyis-snang-gi dri-mas 

                                                 
1217

 GM, P sad √ 
1218

 ACIP, GM rnam-gzhag P rnam-bzhag 
1219

 GM, P új bekezdés 
1220

 ACIP, GM sad P sad √ 
1221

 DH fóliókezdő sad és sad 
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bslad-par 'dod-pa dri-bcas dang /dri-ma glo-bur-ba yin-pas sems-kyi ngo-bo-la 

cung-zad kyang ma bslad-par 'dod-pa dri-med-pa yin-no zhes-pa'i bshad-tshul gsum byung-

ba'i snga-ma gnyis grags-che-zhing lugs gsum-gis
1222

 sa-sde dang tshad-ma sde-bdun dze-ta-ri 

sogs-kyi lung mang-du 'dren-no//mkhas-grub thams-cad mkhyen-pas sde-bdun yid-kyi 

mun sel-du lugs snga-ma phyogs-tsam bshad-do//rnam-rdzun gnyis-kyi khyad-par 'di-dag rje 

yab sras-kyis rgyas-par gtan-la phab-pa mi snang-zhing /khyad-par-du sems-kyi ngo-bo-la 

gnyis-snang-gi dri-mas bslad-par 'dod-pa yang rnam-rdzun dri-bcas-kyi lugs-su 'thad dka'- 

(fol.  44b) -bar 'dug-go /sangs-rgyas-la gnyis-snang yod-pa'i don (DH fol. 159b) rgyud gzhan 

sgrub-pa'i
1223

 'grel-par dul-ba lhas/ye-shes de ni gzung-'dzin-dang bcas-kyang de-nyid-kyis 

log-pa-nyid-du gzigs-pa'i phyir/zhes-pa lta-bu'i don-du bsams-nas gzung-'dzin-gyi gnyis-

snang yod-pa dang 

med-pa-la byed-par 'dod-pa ni/spyir sangs-rgyas-kyi sa-na
1224

 yul yul-can-gyi snang-ba gtan-

med-par smra-na mi 'thad-pa rtogs sla-zhing /gzung-'dzin rgyang-chad-du snang-ba sangs-

rgyas-kyi sa-na yod-par smra-na lugs 'di-la shin-tu 'gal-lo//des-na lugs bar-pa-la yang 

cung-zad bshad-du yod-mod-kyang mtha'-chod-pa zhig dka'-bar snang-ngo //'di-dag-las 

brtsams-te brjod-par bya-ba mchog-tu mang mod-kyi re-zhig bzhag-go/
1225

rnam bden rdzun 

gnyis-las rnam-rdzun grub-mtha' brling-bar rgyal-tshab thams-cad mkhyen-pa (GM 176) 

bzhed-cing mkhas-grub 

thams-cad mkhyen-pas rnam-bden sna-tshogs gnyis-med grub-mtha' brling-bar bshad-do//de 

gnyis-kas kyang rang-rang-gi bshad-tshul de rje-bdag-nyid chen-po'i dgongs-pa yin-par 

gsungs 'dug-pas/ spyir rmad-du byung-ba'i sems-dpa’ chen-po de-dag-gi dgongs- 

pa (DH fol. 160a)
1226

 ji-ltar yin-pa bdag lta-bus ji-ltar shes-nus/'on-kyang sde-bdun-gyi skor-

la rgyal-tshab thams-cad mkhyen-pas paN-chen chos-mchog
1227

-gi 'grel-pa gtso-bor mdzad-pa 

dang /mkhas-grub smra-ba'i nyi-mas lha-dbang blo'i 'grel-pa gtso-bor mdzad-par 'dug-pas rje 

bdag-nyid chen-pos rnam-'grel-gyi bshad-pa gnang-ba'i tshe 'grel-pa so-so'i lugs-la brten-pa'i 

'chad-tshul zhig-gi khyad-par byung-ba yin-nam snyam-mo//
1228

gnyis-pa lam-la gnyis-

las/theg-dman-gyi lam-la nyan-thos dang rang-rgyal-gyi lam gnyis/dang-po-la 

(fol.  45a)  //
1229

rigs ni kun-gzhi'i steng-gi nyan-thos-kyi 'bras-bu bskyed-pa'i nus-pa-zhig yin-

                                                 
1222

 ACIP gsum-gis GM gsum-gas P gsum-kas 
1223

 ACIP, GM sgrub-pa’i P bsgrub-pa’i  
1224

 ACIP, GM sangs-rgyas-kyi sa-na P sangs-kyis rgyas-na (hibás!!!) 
1225

 GM, P új bekezdás 
1226

 DH fóliókezdő díszes sad és sad 
1227

 ACIP paN-chen chos-mchog  
1228

 GM, P új bekezdés 
1229

 ACIP fóliókezdő két sad GM, P egy sad 
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la/de yang nang-gi skye-mched drug-gi khyad-par nyan-thos-kyi chos gnas-pa-dang 'phel-bar 

byed rung-ba/thog-ma med-pa-nas rgyun ma chad-pa zhig-go /rigs- 

kyi rtags ni lus sogs-la chags zhen chung-ba/'khor-ba-la skyo-shas che-ba/ bag-yod-pa sogs-

kyis sdig-pa-la 'dzem-pa/bden-pa bzhi'i 'jug-ldog sogs thos-pa dang sems-pa-na lus-kyi ba spu 

ldang-ba/thar-pa kho-na'i ched-du tshul-khrims (DH fol. 160b) len-cing 

lus srog-la bab-kyang
1230

 bslab-pa mi gtong-ba/dge-rtsa gang-byas 'khor-ba-las grol-ba'i phyir 

bsde bste
1231

 drug-go /rigs-la gnas-pa'i gang-zag ni dbang-po rtul 'bring rno gsum yod-par 

bshad-do//lam dngos ni chad-du
1232

 bya-ba bdag-nyid gcig-pu thob-bya 

'khor-ba'i sdug-bsngal mtha'-dag spangs-pa'i thar-pa 'dod-pa'i bsam-pas kun-nas bslang-ste 

lhag-pa'i tshul-khrims dang lhag-pa'i ting-nge-'dzin dang lhag-pa'i shes-rab-kyi bslab-pa-la 

slob-par byed-do//de-la tshul-khrims ni so-sor thar-pa rigs-brgyad gang- 

yang rung-ba'o//ting-nge-'dzin ni sems gnas-pa'i thabs dgu dang yid-la byed-pa bzhi-la sogs-

pas bsgrubs-pa'i
1233

 lus dang sems shin-tu sbyangs-pa-dang bcas-pa'i sems rtse gcig-pa'i ting-

nge-'dzin zhi-gnas-kyi phyogs-kyis bsdus-pa'o//shes-rab ni ting-nge-'dzin- 

la brten-nas so-sor rtog-pa'i shes-(GM 177) rab-kyis yang dang yang-du dpyad-cing bsgoms-

pa'i stobs-kyis drangs-pa'i shin sbyangs-dang bcas-pa'i shes-rab dge-ba lhag-mthong-gi 

phyogs-kyis bsdus-pa'o//
1234

(DH fol. 161a)
1235

 de-la yang 'jig-rten dang 'jig-rten-las 'das-pa'i 

lam gnyis- 

(fol.  45b) -ka yod-mod-kyang gtso-bo ni phyi-ma-ste/de yang bden-pa bzhi rnam-pa bcu-

drug-gi sgo-nas bsgom-pa'o//de-la yang grol-byed-kyi lam dngos ni gang-zag-gi bdag-med 

rtogs-pa'i shes-rab yin-la lhag-ma-rnams ni de spyod-byed-kyi
1236

 yan-lag-go /de'i tshul ni 

sngar yang brjod- 

zin-pa dang gzhan-du yang rgyas-pas rtogs-par sla-bas 'dir ma spros-so//zhugs-pa dang gnas-

pa'i skyes-bu chen-po brgyad-la sogs-pa yang gzhan-las shes-par bya'o//rang-rgyal-gyi lam-la 

rigs-kyi ngo-bo ni nyan-thos-kyi skabs-dang 'dra-la/khyad-par ni rang-rgyal-ba'i 

byang-chub 'grub-pa'i nus-pa'o//rigs-kyi rtags ni (P 149) nyon-mongs chung-zhing 'du-'dzi-la 

mi dga'-ba dang /snying-rje dman-zhing snying-las chung-ngur 'jug-pa dang /nga-rgyal che-

zhing rang-bzhin-gyi dbang-po 'bring yin-pa'o//de-la yang rang-sangs-rgyas-kyi chos-nyid 

                                                 
1230

 ACIP, GM lus-srog-la bab-kyang mégha az életébe is kerül/kerülne; még az élete árán is P lus-srog-la babs-

kyang 
1231

 GM, P bsngo-ba-ste ACIP a fenti hibával  
1232

 ACIP, GM chad-du teljesen, tökéletesn P ched-du 
1233

 ACIP, GM bsgrubs-pa’i P bsgrub-pa’i   
1234

 ACIP, GM két sad P egy sad 
1235

 DH fóliókezdő sadok 
1236

 ACIP spyod-byed-kyi GM, P sbyong-byed-kyi 
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nges-pa-la 

gnas-pa'i rigs-can ni bse-ru lta-bu'i rigs-can-no//ma nges-pa-la gnas-pa ni tshogs-shing spyod-

pa gnyis-kyi rigs-can-no//lam-gyi ngo-bo ni nyan- (DH FOL. 161b) thos-dang 'dra-la/'di'i 

rigs-can-gyis mkhas-par bya-ba'i gnas drug ni phung-po dang /skye-mched dang /khams dang 

/rten- 

cing 'brel-bar 'byung-ba dang /gnas dang gnas ma yin-pa dang /bden-pa-rnams-so//
1237

bse-ru 

lta-bu ni/rang-sangs-rgyas-kyi thar-pa cha-mthun-gyi lam-la gnas-nas bskal-pa brgyar sangs-

rgyas 'byung-ba mnyes-par byed-pa dang /rang-gi byang-chub-tu rgyud smin-par 

byed-cing mkhas-bya'i gnas drug-la mkhas-par byas-nas tshe-'phos-pa'i phyi-ma de-nyid-la 

sbyor-lam-nas mi slob-lam-gyi-bar rten-gcig-la bskyed-do//'on-kyang bye-brag smra-ba'i lugs 

ltar nges-par stan thog gcig-la bskyed-par mi bzhed-do//tshogs-spyod-pa chung- 

(fol.  46a)  //du
1238

 ni sangs-rgyas 'byung-ba mnyes-par byas-te skyes-bu dam-pa-la brten-pa 

dang /dam-pa'i chos mnyan-pa dang /tshul-bzhin yid-la byas-pas sbyor-lam bzod-pa tshun 

chad skyed na'ang chos mngon-par rtogs-pa dang 'bras-bu 'thob mi nas- 

pas
1239

 tshe phyi-ma-la de gnyis (GM 178) 'thob-pa'i ched-du gnas drug-la mkhas-par byed-

pa'o//des tshe phyi-ma-la bden-pa mngon-par rtogs-pa-nas dgra- (DH FOL. 162 a)
1240

 bcom-

pa'i bar mngon-du byed-do//tshegs(!)
1241

 spyod-pa 'bring ni gzhan-rnams de-dang 'dra-zhing 

tshe de-la bden-pa'i chos mngon-par 

rtogs-par byad-cing
1242

 dge-sbyong-gi 'bras-bu thob-la dgra-bcom-pa ni 'thob-par mi nus-pa ni 

khyad-par-ro//des tshe phyi-ma-la 'bras-bu lhag-ma-nas dgra-bcom-pa'i bar mngon-du byed-

do//'di 

gsum-ga
1243

 yang thugs-kyi gnas-pa ni 'dra-ste/gsum-ga'ang
1244

 chos zab-mo- 

la mos-pa dang /rten-'brel zab-mo-la so-sor rtog-pa lhur-len-padang /gang-zag-gi bdag-med-

kyi dbang-du byas-pa'i rnam-par thar-pa'i sgo-gsum yid-la byed-pas gnas-pa'o//lus-kyi gnas-

pa-la bse-ru lta-bu ni gcig-pur dga'-zhing gcig-pur 

gnas-pa dang /gzhan gnyis ni tshogs-pa-dang lhan-cig-tu spyod-cing gnas-pa'o//chos ston-

tshul ni de-dag grong-ngam grong-rdal gang-du gnas-kyang lus shin-tu bsrung-zhing dbang-

po shin-tu bsdams-pa dang /dran-pa shin-tu gnas-pas bsod-snyams sogs- 

                                                 
1237

 GM, P új bekezdés 
1238

 GM, P chung-ngu ACIP chung-du 
1239

 ACIP nas-pas GM, P nus-pas  
1240

 DH fóliókezdő sadok 
1241

 GM, P tshogs ACIP thegs megy, követ; theg (F) megtámaszt, felemel 
1242

 ACIP, GM byad-cing P byed-cing 
1243

 ACIP, GM gsum-ga P gsum-ka 
1244

 ACIP, GM gsum-ga’ang P gsum-ka’ang 
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la 'jug-cing /snying-brtse-ba-la yang lus-kyi brdas chos ston-par mdzad-kyi ngag-gis ni ma 

yin-no//
1245

ma dad-pa-rnams-la yang lus-kyi (DH FOL. 162b) rdzu-'phrul du-ma bstan-nas 

dad-par byed-de//mngon-pa 'og-ma'i lugs-la chags-spyod- (P 150) pa
1246

 gnyis-la nyan-thos-

kyi lam sngon-du song- 

(fol.  46b) -ba zhig dgos-par bshad-kyang 'dir ni de'i nges-pa mi bzhed-do//bse-ru lta-bu-la 

nges-par bskal-chen brgyar tshogs-bsag dgos-la gzhan gnyis-la nges-pa med-do//'di-dag kyang 

sa-sde-nas bshad-pa ltar yin-cing
1247

 lung khungs sogs mangs-pas
1248

 'jigs-nas ma bris- 

soł ł
1249

'di-pa'i lugs-la spyir rigs-la theg-pa gsum-gyi nges-pa'i rigs gsum dang /theg-pa gsum 

gang-du 'jug-kyang rkyen gzhan kho-na-la rag-las-shing /theg-pa der zhugs-kyang slob-dpon-

dang grogs-la sogs-pa'i rkyen-gyis theg-pa gzhan-du bsgyur-ba thub- 

pa'i
1250

 ma nges-pa'i rigs dang rigs-chad de lnga yod-par bshad-la/phyi-ma-la yang gnas-

skabs-kyi rigs-med dang /gtan-nas yongs-su mya-ngan-las mi 'da'-ba'i chos-can gnyis yod-par 

'dod-do//rigs-pa'i rjes-'brang-gi sems-tsam-pas ni mthar-thug theg- 

pa gsum-du nges-par mi 'dod-pas 'di-dang (GM 179) mi 'dra'o//
1251

gnyis-pa theg-pa chen-po'i 

lam-gyi rnam-gzhag-(DH fol. 163a)
1252

la
1253

 gnyis/rigs dang / lam-gyi rnam-gzhag
1254

 dngos-

so//dang-po ni gnyis-te/rang-bzhin-gyis gnas-pa'i rigs dang yang-dag-par bsgrubs-pa'i
1255

 rigs-

so//dang-po ni/ 

kun-gzhi'i steng-gi yang-dag-par rdzogs-pa'i byang-chub bskyed-pa'i nus-pa-zhig
1256

 yin-la/de 

yang nang-gi skye-mched drug-gi khyad-par thog-ma med-pa'i dus-nas brgyud-de 'ongs-pa 

chos-nyid-kyis thob-pa zhig-go /gnyis-pa ni rigs de-nyid theg-pa chen-po'i chos thos-pa dang 

bsam-pa-la sogs-pa'i dge-ba'i rtsa-ba goms-par byas-pa-las rgyas-par gyur-pa'i rigs-so//theg-

chen-gyi rigs ni theg-dman-gyi rigs-las khyad-par bzhis khyad-par-du 'phags-pa-ste/dbang-po 

shin-tu rno-ba dang /gzhan-la phan-par bya-ba'i phyir zhugs-pa dang /rig- 

(fol.  47a)  //pa'i
1257

 gnas lnga-la sogs-pa bslab-par bya-ba'i gnas mtha'-dag-la mkhas-par 

byed-pa dang /byang-chub chen-po'i 'bras-bu 'thob-par byed-pa'o//rigs-kyi rtags ni rang-bzhin-

gyis snying- 

                                                 
1245

 GM díszes sadok  
1246

 GM tshogs spyod-pa ACIP chags-spyod-pa egyesülés, közösülés P tshogs-sbyor-pa 
1247

 ACIP, GM cing P zhing 
1248

 GM mangs-bas 
1249

 GM, P normál sadok 
1250

 ACIP thub-pa’i GM, P btub-pa’i 
1251

 GM, P új bekezdés 
1252

 DH fóliókezdő díszes sadok 
1253

 ACIP, GM rna-gzhag P rnam-bzhag 
1254

 ACIP, GM rna-gzhag P rnam-bzhag 
1255

 ACIP, GM bsgrubs-pa’i P bsgrub-pa’i 
1256

 ACIP, GM -thig P -cig 
1257

 ACIP, GM rig-pa’i P rigs-pa’i D rigs-pa’i  
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rje shin-tu che-ba dang /theg-pa chen-po-la mos-pa dang /chos- 

la dka'-spyad lhag-par bzod-pa dang /pha-rol-tu phyin-pa drug-gi dge-ba yang-dag-par spyod-

pa-ste bzhi'o//rigs-kyi (DH fol. 163b) phan-yon ni ngan-song-du ltung-bar dka'-zhing ltung-

na
1258

 yang dar tshor-ba drag-po mi myong-zhing de-las myur-du thar-ba dang /des skyo-ba 

bskyed-ba'i
1259

 rkyen-gyis sems-can-la lhag-par snyang-ba rtse
1260

-ba dang /des kyang sems-

can smin-par byed-pa'i ched-du rtsol-bar byed-pa sogs-so//
1261

'di-dag kyang byang-sa dang 

mdo-sde rgyan-las 'byung-ba ltar bris-pa'o//(P 151)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1258

 ACIP, GM ltung-na P lhung-na 
1259

 ACIP, GM bskyed-ba’i P bskyed-pa’i 
1260

 GM snying-ba rtse-ba (???) ACIP snyang-ba rtse-ba (????) P snying-brtse-ba 
1261

 GM díszes sadok  


