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1. MEGNYILVÁNULÁS	
	
A	 tudatosság	 eleve	 adott	 tisztaságának	 egységes	 ösvénye	 korlátoktól	 és	 ellentétektől	
mentes,	 természetes	 tudás	 formájában	 bontakozik	 ki.	 E	 titkos	 útmutatás	 segítségével	
megpillanthatjuk,	 hogy	 tudatosságunk	 -	 Szamantabhadra,	 az	 eredeti	 buddha	 -	 nem	 más,	
mint	saját	arcunk.	
	

2. ELŐKÉSZÜLETEK	
	
Bizalmunkat	 a	 Guruba	 vetjük,	 aki	 egyértelműen	 megmutatja	 az	 igazságot,	 helyesen	
megkapjuk	a	beavatásokat,	engedélyeket	és	útmutatásokat,	majd	visszavonulunk,	és	először	
is	megtisztítjuk	tudatunkat	napi	négy	vagy	hat	meditációs	ülést	végezve,	attól	függően,	hogy	
állapotunk	mit	kíván.	
	

3. GONDOLJUK	ÁT,	MIVEL	JÁR	A	SZAMSZÁRA		
	
Ebben	 a	 világban	 a	 megjelenések	 soha	 véget	 nem	 érő	 körforgásban	 vannak.	 E	 tengernyi	
méregben	nincs	idő	arra,	hogy	a	megszabadulást	keressük.	A	szamszára	hat	létbirodalmában	
vándorlunk,	egyik	jön	a	másik	után.	Bármivel	próbálkozunk,	csak	szenvedésre	lelünk.	Körbe-
körbe	bolyongunk,	esélyünk	sincs	a	boldogságra.	
	

4. JELEN	ÉLETÜNK	RITKA	ÉS	ÉRTÉKES	
	
Testünk,	 mely	 a	 még	 ki	 nem	 merített	 karmánk	 lenyomata,	 rendelkezik	 olyan	 szabadsági	
fokokkal	és	áldott	adottságokkal,	melyekhez	nehéz	hozzájutni.	Most,	hogy	sikerült	hibátlan,	
jó	kiinduló	alapra,	e	drága	emberi	létezésre	szert	tenni,	melyre	nehéz	szert	tenni,	ám	könnyű	
tönkre	tenni,	sürgősen	hozzá	kell	fognunk	a	nemes	dharma	szorgalmas	gyakorlásához.	
	

5. MULANDÓ	ÉS	SÉRÜLÉKENY	
	
Halálunk	idejét	nem	tudjuk,	életünk	elillan,	akár	a	nyári	virág	vagy	a	szivárvány.	A	halál	istene	
villámgyorsan	eljő.	
	

6. MENEDÉKVÉTEL	
	



Akkor	 semmi	 tud	megvédeni	 minket,	 csakis	 egyedüli	 menedékünk,	 a	 Gurunk	 és	 a	 Három	
Drágaság.	Mindig	vegyünk	menedéket	Gurunkban,	valamint	a	Buddhában,	a	Dharmában	és	a	
Szanghában,	s	fogadalmunkat	mondjuk	el	minden	nap	hatszor.		
	

7. ELKÖTELEZŐDÉSÜNK	A	MEGVILÁGOSODÁS	TUDATA	IRÁNT	
	
A	szamszára	minden	érző	lénye	valamikor	a	múltban	volt	már	a	szülőnk,	úgyhogy	fejlesszük	
ki	magunkban	a	megvilágosodás	tudatának	szándékát	és	gyakorlatát	a	látszólagos	és	a	végső	
igazság	 szerint.	 Most,	 hogy	 nagyszerű	 támaszra	 leltünk	 emberi	 létezésünk	 formájában,	
gyakoroljunk	Gurunk	hiteles	útmutatásai	szerint.	
	

8. A	TETTEKNEK	KÖVETKEZMÉNYE	VAN	
	
Gondosan	 és	 pontosan	 meg	 kell	 különböztessük	 az	 erényes	 cselekedeteket,	 melyeket	
végeznünk	 kell,	 az	 erénytelen	 cselekedetektől,	 melyektől	 tartózkodnunk	 kell.	 Ugyanis	 mi	
magunk	fogjuk	megtapasztalni	rossz	cselekedeteink	következményeit.	
	

9. KÍNLÓDVA	VÁNDORLUNK	
	
Jama,	a	halál	rémísztő	istene,	ismeri	elvégzett	jó	és	rossz	cselekedeteinket	egyaránt.	Akárhol	
is	 születünk	 meg	 a	 szamszárában,	 csak	 kínlódás	 és	 szenvedés	 lesz	 a	 sorsunk.	 A	 Három	
Drágaságon	kívül	nem	lesz	menedékünk,	mely	megvédene	vagy	mellénk	állna.	
	

10. VESSÜK	BIZALMUNKAT	A	GURUBA	
	
Gyökérgurunk	 a	 múlt,	 jelen	 s	 jövő	 minden	 Buddhájának	 megtestesülése.	 A	 legkitűnőbb	
kvalitásokkal	 rendelkezik,	 felmutatja	 a	 háromfajta	 kedvességet:	 anyagi	 segítséget	 nyújt,	
dharma	 tanítást	 ad,	 és	 megvilágosodáshoz	 segít.	 Ezért	 minden	 pillanatban,	 szüntelenül	
észben	tartjuk,	ápoljuk	 jelenlétét	fejünk	tetején.	Olyan	nehéz	 ilyen	Guruval	találkozni,	mint	
virágot	látni	az	égen.	Oly	ritka	lehetőség	tanítást	kapni	tőle,	mint	nappal	csillagokat	látni	az	
égbolton.	Imádkozzunk	hát,	hogy	elválaszthatatlanul	egyesüljünk	tudatával.	
	

11. EZ	AZ	UTUNK	
	
A	múlt,	 jelen	 és	 jövő	minden	Buddhája	 e	 tanítások	 útján	 jár,	 és	most	mi	 is	 szerencsénkre	
ráleltünk	erre	a	titkos	ösvényre.	A	Buddhák	szíve,	leglényege	is	pontosan	ez.	
	

12. AZ	ÖNMAGUNKHOZ	VEZETŐ	ÚT	
	
Ha	 az	 Ati	 Dzogpacsenpo,	 a	 Végtelen	 Egész	 titkos	 lényege	 révén	 visszafordíthatatlanul	
felébredünk,	akkor	mi	magunk	leszünk	a	jelenlévő	Buddha.	Nehéz	felfogni,	de	olyan	ez,	mint	
a	kívánságteljesítő	drágakő.	Szorgalommal	és	összeszedettséggel	valódi	látást	fejlesztünk	ki,	
ha	gyakoroljuk	a	tanítások	hallgatását,	feldolgozását	és	a	meditációt.	
	

13. ISMERJÜK	MEG	TUDATUNKAT	
	



Tudatunk	 minden	 jelenség	 gyökere.	 Amikor	 elkezdünk	 gyakorolni,	 a	 ’tudat’	 szó	 nagyon	
elvontnak	 hangzik.	 Az	 elején:	 honnan	 jön	 a	 tudat?	 Azután:	 hol	 tartózkodik?	 Végül:	 hova	
megy?	Milyen	az	alakja,	milyen	a	színe?	Ha	újra	és	újra	megvizsgáljuk	tudatunk	mélységeit,	
végül	igazán	világossá	válik,	ténylegesen	milyen	is	a	tudatunk,	hogy	is	van	a	tudatunk.	
	

14. ISMERJÜK	MEG	MEGISMERHETETLEN	TUDATUNKAT	
	
Amit	’tudat’-nak	hívunk,	az	nem	minősül	sem	ennek,	sem	annak.	Nem	egy	dolog,	nincsenek	
meghatározó	 jellemzői.	 Ha	 keressük,	 nem	 találjuk,	 mivel	 mindig	 is	 üres	 volt,	 megfogható	
lényegiség	 nélkül.	 Üres	 és	 kifejezhetetlen;	 születés	 és	 halál,	 jövés-menés	meg	 nem	 érinti.	
Létrejöttének	 nincs	 oka,	 semmilyen	 körülmény	 meg	 nem	 semmisítheti.	 Ürességében	
érintetlen	marad,	nem	nő,	nem	csökken,	nem	 fejlődik,	 nem	hanyatlik,	 semmilyen	 változás	
nem	fog	rajta.	
	

15. EGYSZERŰSÉG	
	
A	négy	korlátozó	 fogalomtól,	 tehát	a	 létezéstől,	a	nem	 létezéstől,	a	 létezés	és	nem	 létezés	
egyidejűségétől,	 valamint	 a	 létezés	 és	 nem	 létezés	 egyidejű	 hiányától	 mentesen,	
mindenfajta	ellentéttől	mentesen,	a	tudat	üresség	és	elemi,	egyszerűség.	E	tudatosság,	mely	
nem	más,	mint	áttetsző	világosság,	a	kezdet	kezdete	óta	módosulatlan.	Ha	ráébredünk	erre,	
a	 fiatalos,	 friss	 tudatosság	 kiszabadul	 bezártságából,	 és	 megpillantjuk	 saját	 arcunkat,	
Szamantabhadrának,	a	végtelen	jóságnak	a	természetes	alakját.	
	

16. ÖSSZETETTSÉG	
	
Ha	erre	nem	ébredünk	rá,	ha	a	tudatosságot	nem	idézzük	fel,	akkor	tompa	homály	van.	Ez	az	
egyidejűleg	 létrejövő	nem	tudás.	A	megjelenést	és	az	ürességet,	hibásan,	szétválasztjuk,	és	
ténylegesen	különbözőnek	vesszük.	A	megragadó	alany	és	a	megragadott	tárgy	béklyójában	
kialakul	a	tárgyiasító	azonosulásból	fakadó	nemtudás.	
	

17. TÁRGYIASÍTÁS	
	
A	nem	 létezőnek	és	a	 létezőnek	 is	eredendő,	önmagából	 fakadó	 létezést	 tulajdonítunk.	Az	
önmagunkkal	 való	 azonosulás	 keltette	 tévedés	 fogságában	 az	 a	 tapasztalatunk,	 hogy	 itt	
vagyok	 én,	 aki	 a	 megragadást	 végzi.	 Az	 ’én’	 és	 a	 ’nekem’	 fogalmai	 kialakulnak	 tudatunk	
folyamában,	 ami	 aztán	 a	 vonzódás	 és	 az	 ellenérzés	 megjelenéséhez	 vezet.	 Ennek	
következtében	születnek	meg	az	öt	méreggel:	a	butasággal,	az	ellenérzéssel,	a	vonzódással,	a	
büszkeséggel	 és	 a	 féltékenységgel	 megfertőzött	 szamszarikus	 cselekedetek.	 Egy	 dologból	
születik	a	szamszára	millió	dolga.	
	

18. VEGYÜK	ÉSZRE,	HOGY	BECSAPJUK	MAGUNKAT	
	
Ha	 észrevesszük,	 hogy	 félreértésben	 vagyunk,	 hogy	 becsapjuk	 magunkat,	 csak	 maradjunk	
meg	erőltetés	és	agyalás	nélkül	a	dharmakája	természetes	állapotában.	
	

19. LAZÍTSUNK,	ENGEDJÜNK	A	SZORÍTÁSON	
	



Egyszerűen	 csak	 maradjunk	 könnyedek,	 ne	 inogjunk.	 Ha	 erőltetjük,	 ha	 erővel	 akarjuk	
megragadni,	 akkor	nehéz	 lesz	megnyílnunk	arra,	 ahogy	a	 természetes,	eleve	adott	 jelenlét	
magától	 szabaddá	 lesz.	 Hadd	 történjen	 az	 egész	 szabadon,	 önmagától	 –	 ezzel	 jön	 az	
emlékezés	és	a	tudatosság	frissessége,	s	itt	elpihenünk,	anélkül,	hogy	szándékosan	akarnánk	
valamit.	
	

20. NINCS	TÉVEDÉS	
	
Ha	 ráébredünk	 a	 félreértett	 tapasztalások	 folyamában	 természetszerűleg	 benne	 rejlő	
tévedésre,	azonnal	buddhák	vagyunk,	melynek	se	talaja,	se	gyökere	nincs.	
	

21. HA	ELTÉVEDÜNK	ONNAN,	AHOL	VAGYUNK	
	
Ha	innen	eltévedünk,	akkor	ott	csak	a	gondolataink	lesznek.	A	tudatunk	Szamantabhadra.	Ha	
erre	ráébredünk,	akkor	megpillantjuk	saját	arcunkat.	Ám	az	értelmetlen	tévedés	nem	vezet	
felébredéshez,	hanem	félreértéshez,	és	akkor	akármi	történik,	a	megtévesztő	gondolatokat	
eredendően	létezőnek	vesszük.		
	

22. A	KETTŐSSÉG	KIBONTAKOZÁSA	
	
Ha	az	’én’	és	a	’nekem’	fogalmakra	támaszkodunk,	akkor	minden	jelenséget,	legyen	az	külső	
(a	 világban	 lévő)	 vagy	 belső	 (a	 tudatban	 lévő),	 fix	 (ég,	 föld)	 vagy	mozgó	 (folyók,	 vízesés),	
mindent,	ami	megjelenik,	 létező,	valós	dologként	érzékelünk.	A	dolgokat	aztán	elnevezzük,	
felcímkézzük	és	jellemzőiket	felsoroljuk.	
	

23. SZÜNTELEN	BELEBONYOLÓDÁS	
	
Mindent,	 ami	megjelenik,	úgy	 veszünk,	hogy	az	egy	külső	 tárgy	megjelenése.	 Ezeket	aztán	
megvizsgáljuk,	 és	 valóban	 létezőnek	 tekintjük.	 Egyre	 csak	 jönnek	 a	 gondolatok,	 néha	
finomak,	 néha	hajthatatlanok,	mi	pedig	 követjük	őket,	 követünk	mindent,	 ami	megjelenik,	
ami	eszünkbe	jut.	
	

24. FONTOSNAK	TEKINTJÜK	A	TÁRGYAKAT	
	
Van,	 aki	 megpróbálja	 arra	 használni	 a	 tévedést,	 hogy	 elvágja	 vele	 a	 tévedés	 gyökerét.	
Létezőnek	hiszi	azt,	ami	nem	létezik,	és	azt	gondolja,	nagyon	fontos	a	tárgyakat	azonosítani	
tudni.	Nem	így	kell	gyakorolni.	Így	pont	hogy	nem	látjuk	meg	meditációs	hibáinkat.	
	

25. NE	ERŐLTESSÜK	
	
Ha	az	abszolúttal	kapcsolatos	gondolatok	jelennek	meg,	maradjunk	ellazultak,	ne	csináljunk	
semmi	extrát.	Akármi	jelenik	meg,	hadd	maradjon	ez	a	tudat	úgy,	ahogy	van.	Ne	tekintsünk	
várakozással	 a	 jövőre,	 és	 azt	 se	 kövessük,	 ami	 elmúlt.	 Tartózkodjunk	 a	 természetéből	
adódóan	tiszta	jelen	tudatosság	örökké	friss	állapotában.	
	

26. NE	BONYOLÓDJUNK	BELE	
	



A	 szélfúvást,	 vagy	 a	 vízesést	 a	hegyekben	nem	 tudod	megállítani,	 ugyanígy	 a	megtévesztő	
gondolkodási	 folyamatot	 sem.	 Akármi	 történik,	 akárhogy	 történik,	 csak	 tartsuk	 meg	 a	
tudatosság	és	az	üresség	eleve	adott	szétválaszthatatlanságát.	
	

27. FELOLDÓDNAK	A	KORLÁTOK	
	
Ha	nincs	 jelen	a	 tévedés,	 a	 tudat	 lenyugszik	magától,	 a	 gondolatok	elenyésznek	maguktól,	
akár	a	folyó,	mely	a	tengerbe	ömlik,	úgyhogy	fogalmi	tevékenységre	nincsen	szükség.	
	

28. NINCS	MIT	TENNI	
	
Mivel	nincs	talaja	(t.i.,	a	nem	tudás),	és	nincsenek	gyökerei	(t.t.,	a	mérgező	szennyeződések),	
a	természetes	jelenlét	üres,	a	világosság	és	az	üresség	pedig	harmonikus	egységben	van,	ez	a	
tudat	minősége.	
	

29. MARADJUNK	JELEN	
	
Ha	tartjuk	magunkat	a	megjelenések	azonnaliságához,	akkor	ellazulunk,	ragaszkodásunk	
elernyed.	Ha	szilárd	a	tudat,	nem	kell	sokáig	meditálni.	Tartózkodjunk	az	ösztökéléstől	és	az	
akadályozástól,	a	stabilizálástól	és	a	mozgásba	hozástól.	
	

30. ÍGY	TÖRTÉNIK	
	
Amikor	a	gondolatok	megjelennek,	egymást	támogatják,	mint	barát	a	barátot.	Mikor	
elmúlnak,	kisimulva	feloldódnak	a	mérhetetlen	valóságban.	Ez	a	jelenségek	végső	igazsága,	
semmi	más.	
	

31. NINCS	KETTŐSSÉG	
	
Ne	kövessük	a	hat	érzékszerven	keresztül	megjelenő,	megtévesztő	jelenségeket.	Bármivel	is	
foglalkozunk	éjjel	vagy	nappal,	a	cselekvő	és	a	cselekedet	fogalmai	csak	káprázatok,	akár	az	
álom	vagy	a	varázslat.	
	

32. BÍZZUNK	A	TUDATOSSÁGBAN	
	
A	megjelenések	nem	akaszthatók	meg,	mivel	nincs	semmi	szilárd	valóságuk.	Bármi	jelenik	
meg,	viszonyuljunk	hozzá	korlátozástól,	ítélkezéstől	és	előítélettől	mentesen.	Mindig,	
minden	helyzetben	tartsuk	fenn	az	éber	tudatosságot.	
	

33. ITT	ÉS	MOST	
	
Egy	pillanatra	se	hagyjuk	lankadni	az	éber	figyelmet.	Létfontosságú,	hogy	ne	hagyjuk	
figyelmünket	elterelődni,	ne	hagyjuk,	hogy	magával	ragadjon	az,	ami	megjelenik,	és	ne	toljuk	
el	magunktól.	
	

34. TARTÓZKODJ	A	TERMÉSZETESBEN	
	



Tartsuk	fenn	az	ürességet	és	az	együttérzést,	ne	hagyjuk,	hogy	figyelmünk	elterelődjön,	és	ne	
tegyünk	erőfeszítést	a	meditációban.	Erőltetés	és	küszködés	nélkül	mindig,	minden	
helyzetben	maradjunk	nyugodtan	a	meditatív	kiegyensúlyozottság	stabilitásában	és	az	azt	
követő	tapasztalásban.	
	

35. ENNYI	ELÉG	
	
Ez	a	gyakorlat	a	tantra	minden	osztályának	értékes	és	létfontosságú	értelme,	a	dharma	szíve,	
lényege.	Ez	minden	buddha	legmagasabb	rendű	gyakorlata.	Ez	a	szemlélet,	meditáció	és	
viselkedés	egyedülállóan	bensőséges	igazsága.		
	

36. EZ	HASZNOS	
	
Azok,	akik	szerencséjüknek	és	jó	karmájuknak	köszönhetően	végzik	ezt	a	gyakorlatot,	
gyorsan	fognak	haladni	az	ösvényen.	Ez	a	Dzogcsen	lényegének	esszenciája.	Barátja	lesz	
azoknak	a	szerencsés	gyermekeknek,	akik	később	jönnek.	
	

37. ÉRDEMES	RÁ	VIGYÁZNI	
	
Ti,	e	kincset	érő	tanítások	védői,	óvjátok	jól	e	tanításokat.	Ti,	kik	fogadalmat	tettetek,	úgy	
védjétek	ezeket	a	tanításokat,	mint	gyermekeiteket.	Meglátjátok	Szamantabhadra	arcát,	
saját	tudatosságotok	természetes,	eleve	adott	tisztaságát.	
	

38. NE	BESZÉLJÜK	KI	
	
Nem	helyes,	ha	megmutatjuk	ezeket	a	tanításokat	olyan	tudósoknak,	akik	megszállottjai	a	
logikai	érvelésnek	és	a	vetélkedésnek.	Ezek	a	tanítások	az	üresség	pecsétjével	vannak	ellátva.	
Mivel	nagyon	titkosak,	azt	mondják,	ezek	a	dákinik	titkos	kincsei.	
	

39. &	40.	Záradék		
	
E	szöveg	el	volt	rejtve,	hogy	majd	a	szerencsés	Bendza	Ming	találja	meg.	
	
A	szöveget	Nuden	Dordzse	Drophan	Lingpa	tárta	fel	egy	Kang	Zang	nevű	szent	helyen	Észak-
Tibetben.	Zangri	Khamar	írta	le	Macsig	Labdrön	zarándokhelyén.	
	
	


