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Elmélkedés a Buddhista etikáról 

Vajda Tamás 

A Buddhizmus egyre elterjedtebb a nyugati világban is és az öt nagy világvallás egyike. Legalábbis 

röviden valahogy így lehetne definiálni, de a Buddhizmust jobban illene világnézetnek, 

életfilozófiának nevezni.  

 

Buddha dióhéjban: 

Buddha, másnéven Gautama Sziddhártha, az ókorban Nepálban 

született királyi családba. Azt jósolták neki, hogy lehet nagy és 

sikeres hadvezér vagy épp egy remete, aki megváltoztathatja a 

világot. Apja bezárta a palotába a herceget egész életére, mivel nem 

akarta, hogy remete legyen a fia. Sziddhárta azonban kíváncsi volt és 

meggyőzte apját, hogy négyszer elhagyhassa a palotát. Ezek 

alkalmával lát először idős embert, betegséget, halát és remetéket. 

Kétségbeesetten kérdezte kísérőit, hogy ezek vele is 

megtörténhetnek e. A válasz természetesen igen volt. Ezeken 

elgondolkodva, úgy döntött, hogy 30 évesen búcsú nélkül ott hagyja 

otthonát, feleségével, gyerekével és útra kel. 7 évet tölt tanulással, 

meditálással. Egy teljes hét meditálás után megvilágosodik és 

vándorprédikátor lesz Közép-Ázsiában. 

Nepál az egyetlen ország, aminek nem téglalap alakú zászlója van. 

 

Buddha tanításai, azaz a Dharma: 

  Ebbe tartozik a Négy Nemes Igazság, ami így hangzik: 

- A létezés szenvedés 

- A szenvedés oka a vágyakozás 

- Ha kontroll alatt tartjuk szenvedélyeinket, mérsékelhető a szenvedés 

- A 8 Rétű Nemes Ösvény útján megszabadulhatunk a szenvedésünktől. 

 A 8 ösvény így hangzik: 

- Tökéletes szemlélet 

- Tökéletes elhatározás 

- Tökéletes beszéd 

- Tökéletes cselekvés 

- Tökéletes megélhetési mód 

- Tökéletes erőfeszítés 

- Tökéletes éberség 

- Tökéletes elmélyedés 
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Váránaszi (a mai Benáresz) melletti Gazellapark nevű ligetben tartott Buddha először tanítást. A Dharmachakra (a Tan kereke) 

szimbolizálja a 8 ösvényt. 

  

Fontos megemlíteni a főbb szimbólumok közül még a végtelen csomót. 

Buddha tudatának szimbólumaként a végtelen csomó Buddha végtelen 

bölcsességét és együttérzését jelképezi. E mellett rámutat arra is, hogy az 

élet és a világban minden, egy végtelen körforgásban, szoros kapcsolatban 

van, aminek a végére mindig ugyan oda lyukadunk ki, azaz ellőről kezdődik 

minden.  

A Buddhizmus azt mondja ki, hogy minden mindennel összefüggésben van. 

Vegyünk egy asztalt. Mire van szükség ahhoz, hogy el tudjunk készíteni egy asztalt? Szükségünk van 

fára és ránk. De te nem lehetnél itt, hogy megcsináld az asztalt, ha édesanyád nem vigyázott volna 

rád, nevelt volna fel és etetett meg, hogy erős felnőtt legyél, aki meg tudja csinálni az asztalt. A 

másik oldalon ugyan úgy szüksége volt a fának fényre, vízre, táptalajra. Szükség volt arra, hogy valaki 

rendszeresen meglocsolja a fát, gondozza, sőt talán egészen gyerekkorától halálig a fával volt, mire 

eltemették őt a fa alá és a lebomló testéből a fa tápanyagot nyer ki.  

 

Jelentős része a Buddhizmus követőinek vegetáriánus, mivel az állatok is érző, gondolkodó, értelmes 

lényeg és sem ember társainkat, sem házi állatainkat, mint például kutyusunkat, macskánkat sem, 

öljük meg a húsáért. Az állatoknak is van halálfélelme, ők sem akarnak meghalni és ez egy elég 

negatív rezgés, energia, ami a húsában ugyan úgy megmarad és ezt te beviszed a szervezetedbe. 
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Ezzel együtt a Buddhisták a legelfogadóbbak. Nem ítélnek 

el, ha mégis húst eszel, ha nem követed pontosan a 8 

ösvényt, vagy ha egyáltalán nem vagy Buddhista. Nem 

célja a Buddhizmusnak, hogy ráerőltesse emberekre ezt a 

gondolkodásmódot. Elfogadja más vallásokat, 

tiszteletben tartja őket és arra buzdítja az embereket, 

hogy a saját területükön, vallásukban legyenek jobb 

emberek. Őszentsége a Dalai Láma is elismeri, hogy Jézus 

és Mohamed is Buddhához hasonlóan megvilágosult 

emberek voltak. Elmehetünk Tarra az egyik legnagyobb 

magyarországi sztúpához, és a Tara Templomban az újévi 

ünnepségen elmondják, hogy mindenki a saját hite, 

vallása, kedve szerint imádkozzon. Nincs jó vagy rossz 

módja. És amikor egy két ajtó szélességű bicepsszel rendelkező, a 

fején egy félhold tetoválást viselő kopasz ürge ül melletted és 

végzi a gyakorlatokat és a leborulást, na az elgondolkoztat..  

A fontos, hogy magadhoz képest legyél jobb, nem kell egy élet alatt megvilágosodni. Lehet, de nem 

szükségszerű. Azt kell tennünk, amit éppen helyesnek érzünk, nem feltétlen kell elveszni a Buddhista 

tanításokban, ha úgy érezzük, most másra van szükségünk. 

 

Mint korábban már említettem többen is vannak élő emberek, 

akik megvilágosultak. Őket hívjuk bódhiszattváknak. Ők azok, akik 

elérték a nirvána állapotát. Közéjük tartozik Kőrösi Csoma Sándor 

is a távol keleti magyar rokonaink szerint. Ebből látszik, hogy bárki 

lehet „nagy” ember. Mindenkiben megvan az, ami szükséges 

ahhoz, hogy jobb ember legyen. A kérdés az, hogy ki él vele és ki 

nem. Nem csak az olyan emberek világosodnak meg, akik 

kolostorokban elzárva mantráznak egész életükben. Egy mai 

értelemben vett hétköznapi modern ember is lehet jó buddhista, a 

fontos az az, hogy hogyan áll hozzá az ember a dolgokhoz.  

Nagyon fontos az elengedés. Nem szabad ragaszkodni dolgokhoz, 

mert azzal csak magadnak szabsz gátat. Ugyan úgy, mint a Star 

Warsban is, Yoda mester mondja: „A(z) (elvesztéstől való) félelem 

a sötét oldalra vezet. Haraggá válhat. A harag gyűlöletté. A 

gyűlöletből pedig szenvedés lesz.” (https://www.youtube.com/watch?v=91_G8iaokk8) 

 

A Tara Templom Taron 

https://www.youtube.com/watch?v=91_G8iaokk8
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Zárásképpen, pedig egy kicsit a malákról és mantrákról: 

A Buddhisták malával imádkoznak. A mala a rózsafűzér 

Buddhista megfelelője. 21 szemes a karmala, karon 

hordják, mint karkötő, és 108 szemes a rendes nagy mala 

amit nyakban hordanak. A Buddhizmusban a 108 a 

teljesség száma, ez tesz ki egy teljes kört. Általában 

valamilyen fából vagy ásványból készülnek. A malákkal kell 

számolni a mantrákat, amik az imák. A mantra lényege, 

hogy a sokszor egymás után való ismétlésnek a 

monotonitása lenyugtassa a tudatod és közben olyan 

szavakat ismételj, amiknek jó energiája és ereje van. A 

mantrák többségében szanszkritul vannak, de van tibeti 

fordításuk is, úgy is mondhatók csak figyelni kell, hogy a 

kiejtéseket ne keverjük. A mantrák egy jó részéhez 

beavatás kell egy mestertől, lámától. A legismertebb egy 

publikus mantra, ami az „Om mani padme hum” vagy 

tibetiül „Om mani peme hung” (szanszkrit betűkkel pedig: 

ॐ मणि पदे्म हूँ). Ennek a mantrának az üzenete, hogy minden érző lénynek 

jobb legyen. Aki ezt a mantrát hallja már nem születhet az alsó 3 létbe, ezek 

pedig az éhes szellemek, pokol lények és az állatok. Ezért ajánlott a házi 

kedvencünkkel hallgattatni, hogy következő életében rosszabb dolga ne 

legyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A létkerék, 

amely a 6 

létformát 

ábrázolja   

Rózsafa Karmala 

Tigrisszem Karmala 

Malachit Mala 

Rudraksha Mala 
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Felhasznált források: 

Édesapámmal folytatott beszélgetéseim az évek során 

Matthew Collins: Star Wars és a Dharma. Joshua Könyvek, 2017 

John C. Parkin: f**k it – B…a meg! Az spirituális út. Bioenergetic Kft., 2019 

John C. Parkin: f**k it – B…a meg! Azt csináld, amit szeretsz!. Bioenergetic Kft., 2020 

Satish Kumar: A Buddha és a terrorista. Ursus Libris Kft., 2016 

https://buddha-tar.hu 

https://buddhizmus.hu 

http://www.buddhapest.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszentsége a Dalai Láma és macskája 

https://buddha-tar.hu/
https://buddhizmus.hu/
http://www.buddhapest.hu/

