
 
Néhány gondolat LÁMA OLE NYDAHL: Ahogy a dolgok vannak  című könyvéből: 
 
 
…..amikor Buddhát öt igazságkereső felkereste és kíváncsiságuk erősebbé vált, mint merev 
elképzeléseik csupán ennyit tudtak kérdezni: „Miért ragyogsz ennyire? Mi történt veled?”  
A válasz a híres négy nemes igazság volt, ami a tradíciókban kissé eltérő szóhasználattal 
jelenik meg. Valami ilyesmit mondhatott:  
 1.A feltételekhez kötött lét szenvedéssel jár 
 2.A szenvedéseknek van oka 
 3.A szenvedéseknek van vége 
 4.Van egy út a szenvedés megszüntetéséhez 
 
Tapasztalataink természete feltételekhez kötött, attól a szinttől függ, amelyeken 
megtörténnek. 
Egyetlen vádolható dolog létezik, mely szenvedésünk okát képezi: a nem megvilágosodott 
tudat alapvető tudatlansága. Ez úgy működik, mint egy szem, amely látja a külső dolgokat, de 
önmagát nem. Képtelen a látót, a látott dolgot és a látás folyamatát egymástól függőnek és 
ugyanazon teljesség részeként látni. Ez maga a nemtudás. 
A nem  megvilágosodott tudat képtelen felismerni önmagát, ez az oka  
a feltételekhez kötött világnak és minden szenvedésnek. 
 
A látó önmagát én-ként tapasztalja meg és ami terében megjelenik, az lesz a te, vagy valami 
elválasztott dolog. Az én és a te, az itt  és ott közötti elválasztás okozza a zavaró érzelmek 
megjelenését. 
Ragaszkodást ahhoz, amit akarunk és taszítást attól, amit kellemetlennek tartunk.  
A ragaszkodás aztán mohóságot okoz, amit kedvelünk azt meg is akarjuk tartani. 
A taszításból pedig irigység válik:akiket nem szeretünk, azokat nem akarjuk  boldognak látni. 
Az alapvető nemtudás minden nehézség oka, ez hozza létre a kizáró és ártó büszkeséget. 
A pillanatnyi körülményeket, a vagyont vagy a szépséget hisszük valósnak és nem ismerjük 
fel, hogy képtelenek vagyunk ezeket irányítani, vagy egyáltalán megtartani.  
Aki látja minden lény erejét, lehetőségét és igaz természetét  az minden szituációban már 
eleve tisztaföldön van, tanul ebből és spontán hasznára válik másoknak. 
 
A fent említett hat zavaró érzelem mindegyike a nemtudásból fakad, 84 000 különböző 
kombinációban jelenhet meg és annak ellenére, hogy állandóan változnak, mindig igaznak 
tartjuk azokat. Az emberek testtel, beszéddel és tudattal  belekeverednek változó állapotaikba, 
ezzel folyamatosan jövőbeni szenvedéseik magjait ültetik el saját tudatalattijukban és a 
világban. Mikor ezek később megérnek további nehézségek formájában, akkor csak kevesek 
lesznek, akik nem másokat okolnak majd emiatt. Elfelejtve, hogy mi vagyunk az egyedüli 
okai annak, ami történik, a társadalmat, szüleinket vagy partnereinket fogjuk vádolni vagy 
bármi mást, ami divatos. 
 
A félelemnélküliség, a spontán öröm és az aktív együttérzés tapasztalata a lények igaz 
természete. Minden szint azt tanítja, hogy a különbség egy Buddha és mindenki más között 
egyszerűen csak annyi, hogy Ő minden szükségeset megtett a tudat teljességének 
megtapasztalásáért. Másoknak ezt a munkát még el kell végezniük. 


