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Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse,
a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség
alapítója és szellemi vezetője
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A Kőrösi Csoma Sándor Békesztúpát, a tari Emlékpark fő nevezetességét Őszentsége a Dalai Láma szentelte fel 1992-ben

Cültrim Rinpocse felszentelte
AZ ÚJ KARMAPA KULTURÁLIS ÉS
MEDITÁCIÓ KÖZPONTot

Beteljesült régi vágyunk, hogy a belvárosban, mindannyiunk számára könnyen elérhető helyen olyan
otthonunk legyen, ahol együtt gyakorolhatunk, dolgozhatunk, lazíthatunk. (folytatás a 3. oldalon)

AZ EREKLYEGYÖNGY

kednek, együttérzéssel, tökéletesen önzetlenül.
A rangdzsung másik fajtája nagyobb, nagyon fényes
és a buddha tevékenységet jelképező öt szín egyikében tündököl. Ilyen gyöngy csak a Buddhához
hasonlóan megvilágosult lények csontjaiból keletkezik. Erről a fajtáról azt tartják, hogy törhetetlen,
még ha vasmozsárban próbálják is összetörni.
– Ha kalapáccsal vagy akár egy kovács pörölyével ütik, akkor sem lehet összezúzni, – mondja
Zilnon Lingpa – a szent ringszel elpusztíthatatlan.
Az ereklyegyöngy a megvalósult állapot esszenci-

2008. július 13. • Budapest, VIII. ker. Baross 80.

A megvalósult állapot esszenciája
A csontokon képek és betűk alakjában megjelenő rangdzsung képek mellett van egy másfajta jelentős ereklye is, ami gyakran megtalálható
a megvalósulást elért mesterek hamvai közt: az
ereklyegyöngy (tib: ringszel). Egyik fajtája, mely
nagyon kicsi, kerek, meszes anyagú, úgy mustármag nagyságú – a bódhiszattvák tévedhetetlen
jele, olyan embereké, akik a lényekért tevékeny-
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ája, egy természetesen
keletkező „ajándék”.
Keletkezése okait Tai
Szitupa így magyarázta:
– A gyöngy egy
megvalósulást
elért
személy révén jön létre, hogy így a személy
jelenléte sokak számára elérhető legyen
a legtisztább, becses
formában.
Szed Rinpocse elmesélte miképp jelent
meg
ereklyegyöngy
Karmapa
nyálából:
Sziklából természetes módon
– Egyszer, mikor
kinőtt Taraszobor Nepálban
Karmapa egy kertben
tartózkodott, ráköpött egy falevélre. Egy követője látta ezt, felvette a falevelet, összehajtotta és a
gaujába tette. Úgy öt év múltán kinyitotta a gaut.
Több kicsi fehér csont ringszel hullott ki belőle.
Nagyon meglepődött, hiszen ő nem tett ringszelt a
levélbe. Kinyitotta a száraz falevelet és akkor látta,
hogy tele volt ereklyegyöngyökkel.
A valódi ringszel csodálatos módon
megsokszorozódik
Mivel a ringszel azért létezik, hogy a lehető legtöbb
lény javát szolgálja, minden valódi ringszel csodálatos módon megsokszorozódik, ha megfelelően tárolják és tisztelettel kezelik. Máskülönben el is tűnhet.
Beszéltem egy Lodrö Tháje nevű szerzetessel, aki
őriz jó pár becses ringszelt – ebből hetet mestere, Tulku Urgyen adott neki. Megkérdeztem Lodrö Thájét,
megsokszorozódtak-e a birtokában lévő gyöngyök.
– Amikor hallottam arról, hogy megsokszorozódhatnak, elég gyakran megnéztem az ereklyegyöngyöket. Aztán úgy gondoltam, ezek nem fognak
sokszorozódni, ezért évekig nem is figyeltem őket.
Legutóbb, mikor óvatosan megszámoltam, láttam,
hogy több van, mint korábban, jóval negyven darab fölött. Egészen biztos, hogy korábban nem volt
annyi, bár nem emlékszem hányat kaptam.
Tulku Urgyen a nyakában viselt egy ereklyegyöngyöt, amely az édesapja halála után keletkezett.
Azt mesélte róla, hogy folyamatosan sokszorozódott.
Édesapja nagyon komolyan gyakorló, házasságban
élő láma volt. Halálát követően testéből hetven vagy
nyolcvan ereklyegyöngy keletkezett.
A létrejött ringszelek száma – több vagy kevesebb, már ha egyáltalán keletkeznek – nagyban
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függ a tanítványok odaadásától és attól, milyen
erős az elkötelezettségük. A ringszel biztos mércéje az amúgy megfoghatatlan őszinteségnek. Ha a
világegyetem „megszólal”, mindig igazat mond.
Amikor a Szkíta Bölcs Buddha belépett a nirvánába, tanítványai annyi ringszelt találtak hamvai
közt, ami megtöltött nyolc vázát. Az edényeket India
nagy királyai kapták meg, s ők sztupákat emeltek
a becses ereklyéknek, így fejezve ki nagyrabecsülésüket. Buddha ereklyéi megsokszorozódtak, és eljutottak valamennyi buddhista országba. Burmában
mostanában építettek egy új sztupát, amely kifejezetten ereklyegyöngy múzeumnak készült. Mindenféle méretű és színű gyöngyök vannak itt kiállítva,
legnagyobbjuk negyed hüvelyk (kb. 6 mm) átmérőjű.
A tibeti Palpung Monostorban is őriznek egy kicsi, kerek ereklyegyöngyöt a Szkíta Bölcs Buddhától. Ám ami még ennél is rendkívülibb, az az őt
megelőző Dipankara Buddha ereklyéje, ami hozzávetőleg két millió éves.
– Az ereklye óriási, – mondta Tai Szitupa – tojás nagyságú. Fehér, és különös alakja van. Olyan,
mint egy igazi szív, és lyukak vannak rajta. De ez
is ringszel, ami Dipankara Buddha testéből született, halála után. Fényes és rendkívül élettel teli.
– Van más becses dolog is Palpung-ban – folytatta Tai Szitupa. – Gampopa ujja, vagyis egy ujjperce.
Időnként parányi, fehér, nagyon fényes ringszel jön
elő belőle. Ereklyegyöngy, melyet az ujj hoz létre.
Szent hegyek és szent épületek
Rangdzsung jelenségek nemcsak a megvalósítást bizonyító csontok lehetnek, hanem hegyek és
szent épületek is. Ezekben az esetekben a tisztelet rezonanciája átjárja a köveket. A nyugat-tibeti
Kailas hegyet Gang Rinpocsének, Becses Hegynek
nevezik, mert a hegyet alkotó mészkőből, kalciumból és sóból ringszel képződik.
A Dipankara Buddha ereklyéit tartalmazó Szvajambu sztupa Nepálban híres arról, hogy ringszel
jelenik meg belőle.
– Egy reggel, úgy 15 éve történt. – meséli Lodrö
Tháje – Korán, mikor a lámák körbejárják a sztupát, ringszel kezdett megjelenni a földön, a sztupa
körül. Apró fehér gyöngyök voltak, nagyon-nagyon
aprók. Sok ember volt ott, akik felszedték.
Létezik olyan dolog, hogy tárgyi, önmagából fakadó erő? Vagy a tudat ereje, az erős odaadás hozza létre e csodás anyagokat? Általában mindkettő.
A tudat és az odaadás tárgya egymást serkentik.
Van azonban egy gyakorta emlegetett tibeti mese,
egy igaz történet, amely tisztán megmutatja a tudat felsőbbrendűségét az anyag átalakításában.
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Gacsin Csagbrul Rincsenszambuu Rinpocse

• Karma, mulandóság, szamszara
Augusztus 8, 18.00 Belépődíj: 1000Ft.

Budapest, VIII. Baross 80. (Hotváth Mihály térnél)
Tiszteletreméltó Gacsin Csig
brul Rincsenszambuu Rinpocse 1979-ben született Mongóliaban. 1990-tól a mai napig buddhista tanulmányokot
folytat Indiában, Tibetben és Mongóliában.
A kelet-tibeti Kumbum kolostorának főlámája Gachin Láma (Luvsandambiinyam) a
XX. század elején 1910-1925 között Mongóliában
két kolostor főlámája volt. Első 3 megtestülése híres indiai mester, köztük a 84 mahasziddha egyike, Dombi Heruka volt. Későbbi megtestülései hires Tibeti buddhista mesterek voltak, köztük Marpa Lotsova, a nagy fordító, és Luvsandambiinyam,
a buddhista filozófia és titkos mantra mestere, aki
1910-1925 között Mongóliában élt, és ott távozott a
földi életből. Élete utolsó szakaszában azt mondta
tanítványainak, hogy Mongólia olyan szép ország,
mint az istenek földje, ahol a dharma a jövőben
teljes mértekben el fog terjedni és ki fog teljesedni,
ezért ő vissza fog születni ide.

Günze Ani

A belső ösvény alapjai (Lamrim)
aug. 5, 18.00

Munka az illúzióval (Csö)

aug. 7, 18.00
Belépődíj alkalmanként: 1000Ft.
Günze Ani Mongóliában született, 18 éves korától Indiában, Dharamszalában, a Dalai Lama vezetésével működő
Namgyal Dialectic Institute
filozófiai iskolában tanult. Emellett Őszentsége
IX. Khalka Bogd Gegeen Rinpoche tanítványaként 1996-2006-ig Gelugpa és Kagyupa rend Csö
Lüdzsin tant tanult és Bogd Gegeen mellett a Takten Labrangban umzeként Csö meditációt vezetett.
Günze Ani a Himalája hegyeiben 4 hónapos elvonulást végzett, majd 128 napig szent
helyeken és temetőkben sok megpróbáltatást
kiállva meditált.

A Karmapa Házban szeptember 1-től rendszeres előadások, tanítások, meditációk és egyéb ren
dezvények lesznek. A programok pontos időpontjairól keresd fel honlpunkat: www.buddha-tar.hu
Még nem rendelkezünk az átépítéshez és a felújításhoz szükséges teljes összeggel, ezért kérünk
Téged, ha van lehetőséged, támogasd pénzbeli adományoddal e nagyszerű vállalkozás beteljesedését.
Számlaszám: Tiszta Fény Alapítvány
11703006-20050629
További információ:
Balogh Zsolt, 06-30-921-4567

Cültrim Rinpocse…

(folytatás az 1. oldalról)

Július 13-án Cültrim Rinpocse Gyógyító Buddha
meghatalmazással felszentelte új központunkat
sok kedves barátunk részvételével. A meghatalmazást lakoma követte a tágas közösségi helyiségünkben, majd este az udvaron megrendeztük a
Fény Ünnepét, ahol többszáz mécses felajánlásával fejeztük be az emlékezetes napot.
Új központunkban augusztus első hetében
buddhista mesterek tanításait hallgathatjuk. (lásd
fenn)
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A tari Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark és
Meditáció Központ elérhetősége
3073 Tar (Nógrád megye)
Budapest–Népstadion autóbusz pályaudvarról a
Salgótarjáni vagy az Ózd-Bátonyterenyei járattal
Tar vasútállomás vagy a Sámsonháza elágazás
megállóig, vagy Budapest Keleti pu.-ról a Hatvan–
Tar irányában közlekedő vonattal.
A budapesti Meditáció Központ elérhetősége
Budapest, III. Hunyadi u. 45.
HÉV-vel a Batthány tértől Csillaghegyig, onnan a
Mátyás király úton gyalog a Hunyadi utcáig, vagy
Árpád híd budai hídfőnél a Szentlélek tér autóbusz
végállomástól a 42-es busszal a Czetz János utca
Mátyás király utca sarkáig.
A Karmapa Ház elérhetősége
Budapest, VIII. Baross u. 80.
A Horváth Mihály térnél. Metró: Ferenc körút vagy
Blaha Lujza tér megálló.

Évezredek sötétjét elűzi egyetlen gyertya fénye.
Ne átkozd a sötétséget - gyújts világot! –Buddha

Kedves Olvasó!
A Buddha ereklyék Magyarországra hozatala és a
budapesti kiállítás megrendezése hosszú, intenzív
szervező és előkészítő munka eredménye. Ezt a
munkát a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség önkéntesei végezték hazánk és egész
világunk javáért tett felajánlásból, fizetség nélkül.
Támogatás
Az elmúlt évek során egyre többen ismerték fel közösségünk emberbaráti tevékenységének értékét,
és tiszteltek meg bennünket azzal, hogy felajánlották adójuk 1%-át egyházunknak, illetve alapítványunknak, s reméljük, hogy ez a növekvő tendencia az idén is folytatódni fog.
Ha Ön értékesnek tartja munkánkat, legyen
Ön is támogatója közösségünk fejlődésének, és
szolgálja ezáltal felajánlása minden lény javát!
Közösségünk non-profit szervezet, Tiszta Fény
Alapítványunk kiemelten közhasznú alapítvány.
Minden támogatás nagy megbecsülésben részesül.

Egyházunk alapítványának adatai:
Tiszta Fény Alapítvány
Adószám: 19703660-1-41

A Budapesti és vidéki Meditáció Központjainkban
rendezett tanítások, meditáció tanfolyamok és más
programok lehetőséget nyújtanak a buddhizmus
teljes ösvényének megismerésére és gyakorlására. Rendezvényeink nyitva állnak mindenki számára vallási és szemléleti elkötelezettség nélkül.
Közösségünk alapítója a Tiszteletreméltó Láma
Ngawang, Őszentsége Karmapa képviselője. Rezidens tanító: Tiszteletreméltó Láma Csöpel.
Budapesti és vidéki Meditáció Központjaink
temploma és a Kőrösi Csoma Sándor emlékére
emelt Békesztúpa megtekinthető minden nap.
Templomainkban minden reggel és este közös
meditációt tartunk, amelyen mindenkit szívesen látunk.

KIADJA

PÉNZADOMÁNYOK BEFIZETÉSE

Magyarországi Karma Kagyüpa
Buddhista Közösség
Technikai szám (SZJA 1%-hoz): 0059
Telefon: 06 1 240 88 47, 06 32 470 535

Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség
Technikai szám (SZJA 1%-hoz): 0059
1039 Budapest, Hunyadi utca 45.
Telefon: 06 1 240 8847
3073 Tar, Buddhista Meditáció Központ
Üzenetrögzítő/Fax: 06 32 470 206
Honlap: www.buddha-tar.hu
www.korosi-emlekpark.hu
E-mail: kagyu.center@gmail.com
India ajándékbolt, Tara Teaház (Tar):
06 32 470 535
Felelős kiadó: az ügyvivő

A Tiszta Fény Alapítvány OTP III. ker. fiók,
11703006-20050629 számlaszámra,
vagy az MKKK. OTP II. ker. fiók,
11702036-20529712 számlaszámra történhet.
Csekket a következő címen kérhetsz:
Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség
1039 Budapest, Hunyadi út 45.
Telefon: 06 1 240 8847
Minden adomány nagy megbecsülésben részesül!

ÉGESD EL! Kérünk, ha már nincs a hírlevélre szükséged, ne dobd a szemétbe, hanem égesd el. Köszönjük!

4

