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1. Bevezetés 

 

Mióta világ a világ, az embereket mindig érdekelte az őket körülvevő világ felépítése, illetve 

az abban élő látható és láthatatlan lények sokasága. A mennyekről és az alvilágról szóló le-

írások már igen korán ismertek voltak Belső-Ázsiában is. Ezek sokszor hasonló motívum-

rendszert vonultatnak fel, néhol azonban jelentősen eltérnek egymástól. A helyi hiedelemvilág 

elképzeléseit jelentősen befolyásolja a tételes vallások megjelenése. Ez a folyamat zajlik le 

Tibetben és Mongóliában is, ahol a buddhizmus megjelenése átalakítja az addigi világképet, 

különböző mértékben magába olvasztva az ősi hiedelemvilág elemeit. 

 A kutatás célja, hogy ennek a folyamatnak a nyelvi vonatkozásait vizsgálja a buddhista 

kozmológia szakszavainak körében. A forrásfeldolgozás középpontjában Wphags-pa bla-ma, 

a nagy tudású tanító egyik legfontosabb alkotásának, az 1278-ban írt Shes-bya rab-gsal [A tud-

nivalók megvilágítása] című munkája és annak mongol nyelvű fordítása, a Medegdekün-i 

belgetey-e geyigülügči ner-e-tü šastir áll. Ez a mongolok első megtérése idején keletkezett 

kétnyelvű munka mind a mongol, mind a tibeti terminológia alakulásának megfigyeléséhez jó 

alapul szolgál. A mongol változat feldolgozását nagy mértékben elősegítette Uspensky 2006-

ban megjelentetett átírása és jegyzetei.1 

 A mongol szakszavak nyelvi változásainak bemutatására olyan mongol szövegeket 

választottam, amelyek a mongolok második buddhista megtérése idején keletkeztek, azaz 

Wphags-pa bla-ma munkájának mongol változatához képest a nyelvállapot egy későbbi stá-

diumát mutatják. Az alapszöveghez időben legközelebb a 17. század végén készült Mahāvyut-

patti kéziratos változata áll. Ezt követi Rol-pa’i rdo-rje, a többféle területen is jelentős tevé-

kenységet folytató tudós-tanító 18. századi, rendkívül átfogó tibeti–mongol terminológiai szó-

tára, a Dag-yig mkhas-pa’i wbyung-gnas / Merged γarqu-yin oron [A bölcsesség forrása], vé-

gül a 18. század derekán kiadott mongol Tandzsúr-ban található átdolgozott Mahāvyutpatti. 

 A nyugati mongolista kutatók nem fektettek kiemelt hangsúlyt a terminológia vizsgálatá-

ra, ezen a területen nagy áttörést jelentett Sárközi Alice A Buddhist Terminological Dictionary. 

The Mongolian Mahāvyutpatti című kiadványa,2 amely elsőként dolgozza fel a mongol bud-

dhista terminológia mértékadó alapművét. Az általános jellegű mongol szótárakat mindazon-

–––––––––––– 

1 Uspensky, Vladimir 2006: Explanation of the Knowable by ’Phags-pa bla-ma Blo-gros rgyal-mtshan 

(1235–1280). Facsimile of the Mongolian Translation with Transliteration and Notes. Resarch Institute for Lan-

guages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo. 
2 Sárközi, Alice (ed.) 1995: A Buddhist Terminological Dictionary. The Mongolian Mahāvyutpatti. (Asia-

tische Forschungen, 130 – Bibliotheca Orientalis Hungarica, XLII.) Harrassowitz Verlag, Wiesbaden – Akadé-

miai kiadó, Budapest. 
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által haszonnal lehet forgatni, köztük az egyik legfontosabb Kowalewski három kötetes mon-

gol–orosz–francia szótára, melyben számtalan hasznos buddhista szakszó található. Hason-

lóan értékes ebben a témában Lessing mongol–angol szótára is, amely a függelékben közöl 

egy glosszáriumot az alapvető buddhista szakszavakkal. 

 A buddhizmus több hullámban érte el Mongóliát, melyek során egyre erősödött a Bud-

dha tanítása iránti elkötelezettség. A folyamat hatására a mongolok szellemi műveltsége is sok 

szempontból átalakult, ezért az értekezés címében szereplő „mongol népek” kifejezés nem az 

ország különböző részein élő mongol népeket jelöli, hanem az idők folyamán változó, kultu-

rális hatásokra átalakuló mongolságot. A buddhizmus elterjesztésében fontos szerepet játszott 

több tibeti rend, illetve a tibeti és mongol szerzetesek, kolostorok közötti szoros kapcsolat. 

Mérföldkövet jelentett a tibeti buddhista Kánon lefordítása mongolra, és az, hogy éppen a 

tibeti gyűjteményt vették alapul, egyértelműen jelzi, hogy Buddha tanai döntő mértékben a ti-

beti nyelv közvetítésével jutottak Mongóliába. 

 Mivel a tibeti források ilyen fontos szerepet töltenek be egy-egy témakör kutatásában, 

ezért a mongol kozmológiai terminológia változásainak vizsgálatához érdemes figyelembe 

venni, ezzel összehasonlítani a tibeti szakszókincs alakulását is. 

 A tibeti szakszavak bemutatásának középpontjában szintén Wphags-pa bla-ma műve áll, 

melynek eredeti, tibeti változata nagyjából 50 évvel korábban keletkezett, mint a mongol for-

dítás. A tibeti szakszókincset érintő változások megfigyeléséhez olyan későbbi forrásokat 

használtam, mint Rol-pa’i rdo-rje már említett szótárának tibeti része, valamint egy 19. szá-

zadi kozmológiai leírást: az első fejezetet Kun-dga’ chos-legs Rgya-gar rum-yul-pa Sken-dhas 

dris-lan [Az európai Szkendha kérdéseire adott válaszok] című munkájából, amelyet a tudós 

szerzetes kifejezetten Kőrösi Csoma Sándornak készített hasonló bevezető célzattal, mint szá-

zadokkal korábban Wphags-pa bla-ma a mongol hercegnek. A tibeti források közül időben a 

legkésőbb létrejött munka Khong-sprul blo-gros mtha’-yas Shes-bya mtha’-yas-pa’i rgya-

mtsho [A végtelen tudás óceánja] című rendkívül részletes világleírása szintén a 19. századból.  

 A tibeti buddhista szakszókincs tanulmányozása során szerencsés helyzetben van a 

kutató, mert a kiválasztott alapműnél sokkal korábban létrejött forrás is rendelkezésre áll: 

Vasubandhu 4. századi Abhidharmakośa című művének 8. században készült tibeti fordítása: 

Dbyig-gnyen: Chos mngon-pa’i mdzod [A bölcselet kincsestára].3 Ez a munka tartalmazza a 

Wphags-pa bla-ma művében található abhidharma-rendszerű kozmológia alapleírását.4  

–––––––––––– 

3 Ennek mongol fordítása sajnos nem volt hozzáférhető számomra. 
4 Esetenként kiegészítő jelleggel a tibeti kozmológiai irodalom két további jelentős alkotásából is felhasz-

nálok adatokat: Sgam-po-pa 1125-ben készült Dam-chos yid-bzhin nor-bu thar-pa rin-po-che’i rgyan [A szent 
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 A mongol, illetve tibeti források időbeli sorrendjét és eloszlását illusztrálja a következő 

ábra:5 
 
mongol források: MEDE MAHA MERG T 
 
 

              
 8. sz.  10. sz.  12. sz.  14. sz.  16. sz.  18. sz.  20. sz.
              

              

  9. sz.  11. sz.  13. sz.  15. sz.  17. sz.  19. sz.  
              

 
 
tibeti források: MDZOD SHES DAG RGYA MTHA 

 

 Az értekezés gondolatmenete a következőképpen épül fel: a 2. fejezetében a mongol 

írás történetének rövid összefoglalása található, sorba véve a 13. század óta napjainkig hasz-

nált írásokat. Ennek segítségével a felhasznált források keletkezési körülményeit könnyebb 

elhelyezni egy-egy adott időszakban. A következő rész (3. fejezet) a buddhista irodalom mon-

golra fordításának folyamatáról szól, amelyhez szorosan kapcsolódik a mongol szótárakról 

szóló összefoglaló (4. fejezet). Ezt követi a kutatómunka során használt tibeti és mongol 

nyelvű források bemutatása (5. fejezet), majd egy tömör kozmológiai áttekintés (6. fejezet).  

 A 7. fejezet a témakör három nagyobb egységének megfelelően három alfejezetben (az 

élettelen világ, az élő világ és a kalpák) a források feldolgozását tartalmazza: a tibeti és a 

mongol szöveg átírását, fordítását a szükséges megjegyzésekkel és a szakszavakat összefogla-

ló táblázatot. Ahol a fordítás, illetve a lábjegyzetek nem bizonyultak elegendőnek a témakör 

sajátosságainak bemutatásához, az adott rész bevezetéseként kiegészítő magyarázatot fűztem. 

 Az értekezést az összegzés (8.), a kutatott téma szakirodalma (9.), hat függelék (10.) és 

mutató (11.) zárja. A latin ábécé szerint rendezett index tibeti részében az alapszöveg termino-

lógiája szerepel, a mongolban az alapszöveg szakszókincse mellett a variánsok is helyet kaptak. 

Technikai megjegyzések 

A tibeti eredetű szavak és tulajdonnevek átírása Wylie rendszerét követik a szóhatárok jelö-

lésével. Az eléírt helyzetben és alapbetűként szereplő wa-chung-ot w betűvel írtam át annak 

jelölésére, hogy ebben a helyzetben nem segédjelként, hanem teljes értékű betűként van jelen. 

A műcímek esetében az első említéskor szögletes zárójelben szerepel a magyar, illetve ha van, 

–––––––––––– 

tan kívánságteljesítő, felszabadító ékkövének dísze] és Tshong-kha-pa 1402-ben íródott Byang-chub lam-rim 

che-ba [A megvilágosodás nagy fokozatos útja] című művéből. 
5 A rövidítések feloldását lásd az 5. oldalon. 
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a szanszkrit cím is. A személynevek átírásánál kivételt csak a 7.3.3.1–3. fejezetek képeznek, 

ahol a királynevek esetében a szó szerinti fordítás, illetve a magyar köznyelvben használt ala-

kok szerepelnek (például Szongcen Gampo király).  

 A mongol szavak leírásakor a bevezető részben a Keleti nevek magyar helyesírása6 

alapján a magyaros átírást használom a már meghonosodott neveknél, lábjegyzetben megadva 

a tudományos átírást az első megjelenéskor. A fordításban szereplő mongol szövegnél pedig 

V. Uspensky7 átírási rendszerét követem, ahol mellékjelek mutatják a mongol írás szabályos 

alakjaitól eltérő betűket (például, az idegen szavakban előforduló szó eleji d jelölése: ḏ). 

 A szanszkrit és kínai szavaknál a nemzetközi átírási rendszert követem. A rövidítések: 

tib.: tibeti, mong.: írott mongol, szkt.: szanszkrit, ojr.: ojrát, k.: kínai. 

 A fordított szövegnél zárójelben szerepelnek azok a kiegészítések, amelyek az eredeti 

szövegben nincsenek benne, de a megértés megkívánja használatukat. Mind a tibeti, mind a 

mongol folió-számok a fordításnál is fel vannak tüntetve, így könnyebben visszakereshető az 

adott szakasz. 

 A táblázatatok kiemelt helyén az alapszöveg tibeti és mongol szakkifejezése található, 

alatta behúzva az ettől eltérő változatok. Egyezés esetén szögletes zárójelben szerepel az adott 

mű címe rövidítve. Ez a következőképpen jelenik meg: a főszövegben az „Érdem növelő iste-

nek” kifejezés található, de a táblázatban a különböző szövegvariánsok eltérő fordításai, átírá-

sai szerepelnek. Ha a szöveg nem jelöli külön, hogy mire vagy kire vonatkozik az adott név, 

akkor ezeket a magyar fordítás mögött, zárójelben tüntetem fel. Pl.: 
 

tibeti magyar mongol magyar 

bsod-nams skyes [SHES, RGYA, 
MTHA, DAG] 

Érdem növelő 
(istenek) 

buni-barsu [MEDE] Puṇyaprasavā 
(istenek) 

 bsod-nams skyes-rnams 
[MDZOD] 

Érdem növelők örgeǰikü buyan-tu 
tngri / T buyan-ača 
törögči [MAHA] 

Mérhetetlen erényű 
istenek / T Erényből 
született (istenek) 

 

 A táblázatokban minden esetben az adott szövegben szereplő szó fordítása, vagy szan-

szkrit szavak esetében, azok eredeti szanszkrit alakja szerepel, még akkor is, ha a kettő ugyan-

azt jelenti. Pl.: 
 

ma-ga-dha [SHES] Magadha magad [MEDE] Magadha 

yul dbus [SHES] Középső ország  magad / γaǰar-un 
dumda [MEDE]  

Magadha / Középső 
ország 

–––––––––––– 

6 Ligeti–Terjék 1981. 
7 Uspensky 2006. 
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A forrásműveket jelölő rövidítések feloldása:8 

DAG: Dag-yig mkhas-pa’i wbyung-gnas 

MAHA: Ilγal-i ilete uqaγulun üiledügči-yin ǰerge delgeregülün sudur orosiba 

MDZOD: Chos mngon-pa’i mdzod 

MEDE: Medegdekün-i belgetey-e geyigülügči ner-e-tü šastir 

MERG: Merged γarqu-yin oron 

MTHA: Shes-bya mtha’-yas-pa’i rgya-mtsho 

RGYA: Rgya-gar rum-yul-pa Sken-dhas dris-lan 

SHES: Shes-bya rab-gsal 

T: a mongol Mahāvyutpatti Tandzsúr-beli változata 

 

–––––––––––– 

8 A könyvészeti adatok a Bibliográfiában találhatók. 
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2. Mongol írás- és fordítástörténet 

 

A napjaink mongolságának írott kultúrája a 13. században létre és története többé-kevésbé 

párhuzamosan alakult a politikai és kulturális változásokkal. Ez három nagyobb korszakra 

osztható: 

 

1. Felemelkedés 

   [a.] politika: a Mongol állam megalakulása; 

   [b.] kultúra: kínai, dzsürcsi, kitaj, tangut, török és tibeti kulturális hatás, a mongolok első ta-

lálkozása a buddhizmussal; 

   [c.] nyelvtörténet: a közép-mongol időszak, az irodalmi nyelv kialakulásának kezdete. 

 

2. Reneszánsz 

   [a.] politika: kísérlet a mongol egység helyreállítására a 16–17. században; 

   [b.] kultúra: a tibeti buddhizmus erőteljes hatása; 

   [c.] nyelvtörténet: fordítások a klasszikus nyelvre, az irodalmi dialektus kialakulása. 

 

3. A modern írás kialakulása 

   [a.] politika: orosz és kínai hatás; 

   [b.] kultúra: találkozás a világ különböző kultúráival; 

   [c.] nyelvtörténet: a modern irodalmi nyelv kialakulása. 

 

 A 13. század óta a mongolok nem kevesebb, mint 10 ábécét használtak, amelyeket kü-

lönböző kultúráktól kölcsönöztek, vagy alkottak meg ezek hatására. Az első két időszakot az 

ujgur írás dominanciája határozta meg, az a hagyomány, ami még napjainkban is él, annak 

ellenére, hogy Mongóliában használatban az orosz cirill írás alapú ábécé van.9  

2.1. Felemelkedés  

A 13. század előtt az északon élő mongol ajkú törzs, amelyből Dzsingisz kán10 törzse kivált, 

nem használt semmilyen írást, mert ahogy a kínai források írják, a mongoloknál minden száj-

–––––––––––– 

19 Kara 2005, pp. 2–3. 
10 Mong.: Činngis qaγan. 
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hagyomány útján terjedt. A déli törzsek között azonban volt néhány, akik államot alapítottak 

és saját írást is bevezettek.11 

 Az ómongol nyelvállapotot (i.sz. 1. évezred) tükrözi a mai Mongólia területén élt tab-

gacs vagy topa nyelvet használó törzs, amelynek nyelvi szórványemlékei a kínai krónikákból 

ismertek. Emellett a részben Kína északkeleti határán Kitan államban, részben Turkesztánban 

megalapított Karakitaj államban használt kitaj nyelv belső és külső forrásai állnak rendelke-

zésre. Írásaikat mind a két törzs kínai ideogrammák mintájára, részben azokat módosítva al-

kotta.12  

 A közép-mongol időszak (13–14. század) a nagy Mongol Birodalom és utódállamainak 

kora, mind belső, mind külső forrásokban bővelkedik. A 12–13. században a mongolok szál-

lásterületeit körülvevő birodalmakban a buddhizmus és az iszlám volt az államvallás. Mind a 

két vallás egyformán idegen volt a mongoloktól, de a buddhizmus békésebb és rugalmasabb 

volta miatt közelebb állt a mongolok ízléséhez.13 Kínai krónikák tanúsága szerint a türkök is-

merték a buddhizmust és a Kína felől érkező szerzetesek számára kolostort is építettek. Buká-

suk után a szintén török nyelvű ujgurok kerületek hatalomra, akik nagy terület felett uralkod-

tak, központi székhelyük pedig az Orhon folyó partján fekvő Karabalgasun volt. Önálló írás-

sal és irodalommal rendelkeztek. Felvették a manicheizmust, majd a 9. században – miután a 

kirgizek elől menekülve letelepedtek a Tarim-medencében, kiűzve onnan a tibetieket – új álla-

mot alapítottak és áttértek a buddhizmusra. Több nyelvből fordítottak buddhista műveket uj-

gurra, ennek során nagy számban kerületek nyelvükbe szanszkrit, kínai és tibeti eredetű sza-

vak és kifejezések, melyek közül sok a mongol buddhista szókincsbe is beépült.14  

 A 13. század első évtizedeiben, amikor a mongolok hadjárataik során kapcsolatba kerül-

tek a tangutokkal és a dzsürcsikkel, megnyílt az út a buddhista eszmék számára is: buddhista 

művek, kultusztárgyak, szerzetesek, tudósok kerültek hozzájuk. Később, mikor a nyugati ke-

reskedelmi utak egy részét már uralták, megismerkedtek a turkesztáni városállamokban virág-

zó ujgur buddhista műveltséggel.  

 A mongolokra nemcsak az ujgur buddhizmus volt hatással, hanem az írásukat is átvet-

ték az 1200-as évek elején.15 Ez egy gyökerében arámi eredetű írásrendszer, amely az iráni 

nyelvű szogdok közvetítésével a 9. század körül jutott az ujgurokhoz, majd tőlük a mongol-

sághoz, akiknek egyes csoportjai (najmanok, kereitek) feltételezhetően Dzsingisz ideje előtt 

–––––––––––– 

11 Kara 2005, pp. 2–3. 
12 Birtalan 1998b, pp. 967–968. 
13 Kara 2005, p. 41. 
14 Tóth 2008, pp. 5–6. 
15 Serruys 1963, p. 181. 
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már használták.16 Az írás függőleges sorai balról jobbra, fölülről lefelé olvasandók. A betűírás 

jeleinek, az arabhoz hasonlóan, három, illetve négy helyzeti változata lehet. Az ábécé betűi 

jelelemekből tevődnek össze, egy-egy betűnek több olvasata is lehetséges, ezért a későbbi 

írásreformok elsősorban ezt próbálták kiküszöbölni. A 13. század óta az ujgur-mongol írás 

formája többször változott és az egyes korokban eltérő volt a mellékjelek használata is.17 

 Ezzel az ujgur vagy ujgur-mongol írással készült művek jelentik napjainkig az írott 

mongol nyelvet, melynek írásképe nem tükrözi a beszélt nyelveket és nyelvjárásokat.18 A ko-

rai időkről kevés írásos forrás maradt ránk, mivel az ujgur-mongol írást lényegében csak 

Dzsingisz kán ideje után kezdték jelentős mértékben használni, sokszor más írásokkal párhu-

zamosan és elterjedése hosszabb időt vett igénybe.19 

 Az ujgur buddhizmus mellett a tibeti buddhizmus is megjelent már Ögödej20 ideje alatt. 

A nagykán több hadjáratot indított Tibet ellen és a hadműveleteket vezető fia, Göden,21 a tibe-

ti ügyekért felelős mongol vezér volt az, aki 1244 körül számadás céljából magához rendelte  

a Sa-skya hercegség akkori vezetőjét.22 Sa-skya paṇḍita (1182–1251) két unokaöccsével, 

Wphags-pa bla-má-val (1235–1280) és Phyag-na rdo-rjé-vel (1239–1267) indult útnak és 

1247-ben a Kukunor vidékén találkozott Gödennel.23 Úgy tűnik, hogy már Sa-skya paṇḍita is 

nagy hatást tehetett a vallási toleranciájukról ismert mongolokra, főként a fejedelmi udvarra, 

de a térítés, a béke megtartásának nagyobbik része és egy új írás kifejlesztése24 halála után 

–––––––––––– 

16 Birtalan 2007, p. 15. 
17 Az ujgur írással készült emlékek különböző időszakok nyelvállapotát tükrözik, amely alapján három 

nagyobb korszakra tagolódik: [1.] preklasszikus korszak (korai, 13–15. század és késői: 17. század), amely lé-

nyegileg azonos az ujgurral; [2.] klasszikus korszak (17–20. század), amely grafikailag megújított, a maihoz kö-

zelálló írásképpel rendelkezik; [3.] új korszak (20. század), amely újra a beszélt nyelvhez közelít. Birtalan 

1998b, pp. 969–970. 
18 Birtalan 2007, p. 15. 
19 Fekete 1998, p. 11. 
20 Mong.: Ögedei qaγan. 
21 Mong.: Godan qaγan. 
22 Birtalan 2007, p. 13. 
23 A kán több rend közül választotta a sa-skya-pa rendet, mivel ez a rend már több, mint egy évszázados 

múlttal rendelkezett és a rendet vezető család két ágon képviselte a hatalmat. Az egyik águk a világi (tib.: gdung-

rgyud), a másik az egyházi (tib.: chos-rgyud) vonalat vitte, így nemcsak vallási, hanem világi téren is volt veze-

tői gyakorlata. Emellett Sa-skya paṇḍita személyisége szintén nagy jelentőséggel bírhatott, mivel a krónikák túl-

zásait leszámítva is kora szellemi életének egyik legkiemelkedőbb személyisége volt, bölcsessége remek diplo-

máciai érzékkel párosult. Bár ennek az első találkozásnak vallási szempontból nem volt mély hatása, ettől az idő-

szaktól kezdődött a tibeti–mongol politikai, katonai együttműködés, amely mind a két fél számára előnyös volt. 

Birtalan 2007, p. 15. 
24 Sa-skya paṇḍita egyetlen művet sem fordított mongolra. Leghíresebb művét, a Sa-skya legs-bshad 

[mong.: Erdeni-yin sang A bölcsesség kincsestára] címűt egy Bsod-nams mgar-ra nevű szerzetes fordította le 

1269 előtt, így vált a közép-mongol időszak legfontosabb irodalmi emlékévé. Kara 2005, p. 44. 
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(1251) unokaöccsére, Wphags-pa bla-má-ra maradt. Sa-skya paṇḍita után nem sokkal Göden 

kán is meghalt, akit Kubiláj kán25 (1260–1294) követett a trónon. Wphags-pa bla-ma és Kubi-

láj kán között létrejött az úgynevezett „két törvény”26 viszony az egyházi és világi hatalmak 

megosztásában. Wphags-pa bla-ma császári27 és birodalmi tanító28 lett, a hercegek buddhista 

szellemiséget oktató tanítómestere, illetve megkapta a Tibet alkirálya címet. A kánok és a sa-

skya-pa rend vezetői között így létrejött kapcsolatot a hagyomány a mongolok első megtéré-

seként tartja számon. 

 Kubiláj követte az előző császárok példáját, akik létrehozták saját dinasztikus írásukat, 

ő is szükségét érezte, hogy a kínai és ujgur írásrendszert használó,29 soknemzetiségű nép szá-

mára egy egységes, a központi közigazgatást szolgáló írást hozzon létre. Ennek értelmében az 

uralkodó parancsára Wphags-pa bla-ma 1269-ben külön birodalmi írást30 szerkesztett.31  

 Az új írás grafémái a tibeti írásét követték. Wphags-pa bla-ma felhasználta az összes 

tibeti betűt, illetve azok átformált változatait, a tibetiben nem létező hangok jelölésére pedig 

az indiai írásokból (devanāgarī, brāhmī) vett át betűket. Megtartotta a tibeti szótagos helyes-

írását, de függőleges elrendezésben. Mivel a betűk négyszögletes formájúak, az írás sorai tég-

lalapalakú oszlopoknak látszanak.32  

 Számos későbbi császári rendelet szólt a régi írások használatának betiltásáról, ezeket 

azonban nehezen lehetett érvényre juttatni, a régi és az új írás egymás mellett élt tovább. 

Mivel Wphags-pa bla-ma írása nem tudta kiszorítani a régi írásokat, csak rövid ideig volt 

egyedüli írás a birodalom hivatalos irataiban.33 Hiányosságai miatt csak néhány vallásos irat 

fordítását készítették el ennek segítségével.34  

–––––––––––– 

25 Mong.: Qubilai qaγan. 
26 Tibeti megfelelői: ‘két mód’ (tib.: lugs gnyis), ‘két törvény’ (tib.: khrims gnyis) vagy ‘két védelmező’ 

(tib.: gtsug-lag gnyis), mongol elnevezése: ‘két törvény’ (mong.: qoyar yosun). 
27 K.: ti-shih. 
28 K.: kuo-shih. 
29 A kínai írás és ezzel együtt a kínai életmód veszélyt jelentett a mongolokra, ezért egyértelmű, miért 

akarta a kán ezt az írást mellőzni. Az ujgur írást, ami addigra már fél évszázada használatban volt, valószínűleg 

az erősödő tibeti befolyás hatására és az ujgur tanácsadók hatalmának visszaszorítására szerette volna egy új 

írással helyettesíteni. Kara 2005, p. 52. 
30 Az új mongol ábécé (tib.: hor-yig, k.: meng-ku hsin-tzu) több nevet is kapott: ‘nemzeti’, vagy ‘császári’ 

abécé (k.: kuo-tzu), ‘négyszögletes írás’ (mong.: dörbelǰin üsüg), ‘új betűk’ (k.: meng-ku hsin-tzu), ‘pagpa írás’ 

(k.: pa-ssu-pa tzu). Kara 2005, p. 51. 
31 Poppe 1957, pp. 1–5. 
32 Kara 2005, pp. 54–56. 
33 Bár az új írás Kubiláj halála után kiszorult a használatból, nem tűnt el teljesen. Fennmaradt különböző 

császári ediktumokban, pecséteken, érméken és hasonlókon, Tibetben pedig pecséteken és könyvcímeknél hasz-

nálták tovább. Poppe 1957, pp. 6–15. 
34 Ruegg 1973, pp. 246–247. 
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 A Yüan-dinasztia alatt Kínában a lámák magas hivatalokat töltöttek be, számos kolos-

tort alapítottak császári segítséggel és buddhista szövegeket fordítottak le mongolra. A kultu-

rális helyzet azonban nem volt kedvező a vallás megszilárdulására. A különböző eszmék be-

áramlása Ázsia különféle részeiből és más vallások nagyfokú térítő tevékenysége csökkentette 

a sa-skya-pa rend befolyását.35 

 Később Gülüg kán (1308–1311) meghívására Chos-sku wod-zer is Mongóliába érke-

zett, kiegészítette Wphags-pa bla-ma ábécéjét, lehetővé téve a buddhista művek nagyobb szá-

mú fordítását. Az ujgur származású tanult mester tibeti nyelvről mongolra készített fordításo-

kat, tevékenységében előnyt jelentett ujgur anyanyelve, amelyen kiválóan ismerte a buddhista 

nyelvezetet.36 

 A korai 14. század másik jelentős fordítója a sa-skya-pa szerzetes Gshen-rab seng-ge, 

aki Chos-sku wod-zer-hez hasonlóan a fordítások mellett vallásos verseket és történeteket is 

alkotott. Gshen-rab seng-ge ezeken felül korai indiai mágikus gyakorlatokat, meséket, filozó-

fiai elemezéseket is fordított.37 

 Bujantu kán38 idején (1312–1320) egy tibeti tudós, Wjam-dbyangs-pa érkezett Mongó-

liába, aki korábban részt vett a tibeti Kandzsúr ősi nar-thang-i verziójának létrehozásában.39 

 Bár a korszakra jellemző volt az élénk irodalmi élet, főként a fordítások terén, a kánok 

hiába támogatták többféle eszközzel, rendelettel a buddhizmus terjedését, a nagykáni udvaron 

kívül mégsem vált meghatározó vallássá. A nagy tömegek megmaradtak sámánhitűnek, így a 

Yüan-dinasztia bukása után (1368) a mongolok között erősen visszaszorult a buddhizmus.40 

 A 13–15. században született iratok, könyvek, faragások és más nyelvemlékek képvise-

lik a közép-mongol időszak nyelvét, akár ujgur-mongol írással, akár valamilyen más írással 

készültek is. Az irodalmi nyelv alapja a kor beszélt nyelvét legjobban megőrző ujgur-mongol 

írás lett, amely a 16–17. század folyamán jelentős változásokon ment keresztül. Ezek a válto-

zások részben formaiak voltak, főként a helyesírást érintették, kisebb részben pedig a nyelv-

–––––––––––– 

35 Moses 1977, pp. 5–9. 

Más rendek is pártfogóra találtak a mongol kánok körében. Például a kar-ma-pa rendbeli Kar-ma baksi 

tevékenységének köszönhetően Möngke nagykán (1251–1259) áttért a buddhizmusra. Kar-ma baksi Tibetben 

ugyanolyan nagy tekintéllyel rendelkezett, mint Sa-skya paṇḍita, ezért mikor Kubiláj második kérésének eleget 

téve ellátogatott a kán udvarába, nagy érdeklődést tanúsított a tantrikus mester iránt és számtalan ünnepséget 

rendezett tiszteletére. A sa-skya-pa rend azonban nem nézhette jó szemmel egy másik rend felemelkedését, ezért 

Wphags-pa bla-ma hathatós közbenjárására Kar-ma baksi elhagyta az udvart. Schuh 1976, p. 65. 
36 Kara 2005, p. 45.  
37 Kara 2005, p. 46. 
38 Mong.: Buyantu qaγan. 
39 Ruegg 1973, p. 246. 
40 Ruegg 1973, p. 247. 
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tant is. Írás szempontjából ez a két évszázad átmeneti időszak volt, mivel a régi írás még nem 

tűnt el, míg az új csak formálódott.41 

2.2. Reneszánsz  

Az átmeneti időszakban (15–16. század) a taoista nyomásra Kínából kiszoruló tibeti szerzete-

sek, mindenekelőtt a régi rendek szerzetesei a mongoloknál kerestek menedéket. Hatásuk 

azonban nem volt tartós, nem érintette a nép hitét.  

 Az európai felvilágosodás idején a mongol törzsek nagy része mandzsu fennhatóság alá, 

a másik része pedig az orosz cár fennhatóság alá tartozott. A mongol nomádok vezetői meg-

próbálták helyreállítani a politikai egységet a törzsek között, és egységes ideológiai alapot ke-

resve újra Tibet és annak nézetei felé fordultak. 

 A második megtérés ismét mongol oldalról vette kezdetét. Az utolsó országos kánok 

egyike, a tümet Altan kán nemzetegyesítő terveit szolgálta a világi és az egyházi hatalom egye-

sítése, ezért a nagy kánok példájához visszanyúlva Tibet akkori vezetőjét, a dge-lugs-pa rend 

fejét, Bsod-nams rgya-mtsho-t meghívta a fővárosba, Kukuhotóba. Bsod-nams rgya-mtsho 

1578-ban a kánnal való találkozása alkalmával, a kölcsönös címadományozások után (ennek so-

rán kapta Bsod-nams rgya-mtsho a „dalai láma” címet) megtörtént a kánnak és kíséretének bud-

dhizmusra térítése, a buddhizmus jogainak kodifikálása és a sámánizmus törvényen kívül he-

lyezése.42 Belső-Mongólia északnyugati részéről kiindulva a tan fokozatosan terjedt el Belső- 

és Külső-Mongólia más területein is. Azok a törzsek, akik elfogadták a buddhizmust, egy sereg 

új törvényt vezettek be, amelyek biztosították a tan terjedését és megakadályozták a sámániz-

mus gyakorlását. Előkelő ifjakat avattak szerzetessé és képeztek Tibetben, emellett a kán saját 

országában számos kolostort építtetett, amelyek szellemi és művészeti központokká is váltak.  

 Ismét felvirágzott a Yüan-dinasztia bukása után megszakadt fordítói tevékenység. A kor 

kiemelkedő személyisége Siregetü Gűsi,43 a dalai láma tanítványa, akinek nevéhez számos 

buddhista mű fordítása köthető.44 Emellett önálló mongol nyelvű történeti munkák jöttek 

létre, amelyek Dzsingisz kán őseit az indiai és tibeti tankirályoktól származtatták. Átvették az 

–––––––––––– 

41 Kara 2005, p. 122. 
42 A kán együttműködést alakított ki a dge-lugs-pa renddel, amit ‘egyházi vezető és támogató’ (tib.: 

mchod-yon) viszonynak neveztek. 
43 Mong.: Siregetü gousi čorǰi. 
44 Kara 2005, p. 72. 
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újjászületett lámák Tibetben régóta működő rendszerét,45 ily módon mongol földön is ők ve-

zették a vallási életet a további évszázadok során.46 

 1586-ban a dalai láma újra Mongóliába látogatott, ezúttal a horcsinok meghívására. 

Megbízására a vele tartó lámák nemcsak fordítási munkálatokat végeztek, hanem nyelvtani 

munkákat is készítettek a későbbi fordítás segítésére. A lámák ezt a munkát Ajusi Gűsi47 ve-

zetésével végezték, aki számos tibeti művet fordított le mongolra.48 Az ő nevéhez köthető egy 

új írásrendszer kidolgozása 1587-ben. A galig írás tulajdonképpen az ujgur-mongol írás ki-

egészítése volt új betűkkel és mellékjelekkel, hogy alkalmas legyen a tibeti és szanszkrit han-

gok pontos jelölésére is. A későbbiekben kisebb változtatásokat hajtottak végre rajta, míg el-

nyerte ma használatos formáját. 

 A 16. század végére a déli mongol törzsek teljesen nyitottak voltak az új vallás iránt.  

A csahar Ligdan kán (1604–1634) összegyűjtött néhány híres fordítót és Kun-dga’ wod-zer 

vezetésével elrendelte számos buddhista szöveg mongolra fordítását, sőt a teljes Kandzsúr 

gyűjteményét is.49 Ez a változat csak kéziratban maradt fenn, egyetlen, arany festékkel írott 

példányát Arany Kandzsúr-nak50 nevezik. Altan kán és Ligdan kán tevékenysége nyomán a 

mongolok között gyorsabban elterjedt a buddhizmus, a tanítók, misszionáriusuk arra töreked-

tek, hogy az animista jellegű vallási kultuszokat és rituálékat a buddhizmusba beépítve fel-

gyorsítsák a tan terjedését.51  

 A nyugati mongol népek között csak később, Nejicsi Tojin52 (1557–1653) és Zaja Pan-

dita53 (1599–1662) térítőtevékenységének köszönhetően szilárdult meg a buddhizmus, aminek 

gyors terjedését nagyban befolyásolta a terjeszkedő mandzsu birodalom ellen létrehozandó 

mongol–tibeti szövetség lehetősége. Mivel Tibetből folyamatosan érkeztek mesterek, a bud-

dhista műveltség, oktatással és fordítással foglalkozó művek alig néhány évtized alatt az ojrá-

tok és a kalmükök életének szerves részévé váltak. Az ojrátok legnagyobb hatású tudós bud-

dhista szerzetesének, Zaja Panditának a nevéhez fűződik a „világos írás”54 megszerkesztése 

is,55 amely az ujgur-mongol íráson alapult, de új betűk és mellékjelek segítségével kiküszö-

–––––––––––– 

45 Tib.: sprul-sku, mong.: qubilγan. 
46 Vinkovics 2003, p. 79. 
47 Mong.: Ayusi gousi. 
48 Heissig 1980, pp. 24–34. 
49 Ruegg 1973, p. 248. 
50 Mong.: Altan Ganǰuur. 
51 Birtalan 2007, p. 16. 
52 Mong.: Neyiči Toyin. 
53 Mong.: Zaya Paṇḍita. 
54 Ojr.: todorxoi üzüq. 
55 Birtalan–Rákos 2002, p. 40. 
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bölte annak többértelműségét. Eredetileg irodalmi nyelvnek szánta az buddhista egyház szá-

mára, amit a korabeli beszélt nyelv igényeihez alakított. Tanítványaival több, mint 200 tibeti 

buddhista művet fordítottak le ennek segítségével. Ez az írás csak a nyugati mongolság köré-

ben terjedt el.56 

 A halha földön élő mongol egyházi vezető57 Öndör Gegen,58 a híres dzsingiszida Tüsetü 

kán fia, 1686-ban kétféle írást is kidolgozott. Az egyik díszítő írás a szojombo (‘önmagából 

születő’), amely szótagos tagolású betűírás. Az írás tibeti mintát követ, de mássalhangzóinak 

alakját a szojombo jelből formálta. Ez a fajta írás a mongolon kívül alkalmas a tibeti és a 

szanszkrit nyelv lejegyzésére is, ennek ellenére csak ritkán, kisebb feliratok és pecsétek elké-

szítésére használták. A másik díszítő írás a vízszintes pecsétírás, amely szintén tibeti mintát 

követ, balról jobbra haladó, szótagos helyesírású betűírás, azonban ennek használata is csak 

pecsétekre és kisebb feliratokra korlátozódott.59  

 A mandzsu uralkodó család az államisághoz vezető egyik fontos lépésként bevezette az 

ujgur-mongol írás használatát, majd 1632-ben Dahai mester megalkotta a mongol írásból a 

mandzsu írást, melyet új jelek és mellékjelek segítségével tett alkalmassá a pontos hangjelö-

lésre. A mandzsu írást a dahúrok használták a 20. századig.60  

 A mandzsu uralom alatt a lámaizmus államvallás lett a mongol nemzetségek körében.  

A buddhizmust támogató Kangxi császár (1661–1722) utasítására 1718–1720 között felül-

vizsgálták a Kandzsúr korábbi fordítását, elvégezték a szükséges javításokat, majd kinyomtat-

ták. A következő császár, Yong-zheng (1722–1735) és a dge-lugs-pa rend között újra létrejött 

az Altan kán idején működő „egyházi vezető és támogató” viszony. Ennek értelmében a dge-

lugs-pa rendet támogatta és – vallásos intézmények alapítása mellett – uralkodásának idejére 

tehető a Tandzsúr nyomtatásának előkészítése. A teljes nyomtatás az őt követő császár, Kien-

lung (1735–1796) rendeletére készült el, aki folytatta elődei buddhizmust támogató politiká,-

ját. Uralkodása alatt többnyelvű lexikonokat, szótárakat készítettek, amelyek jelentősen segí-

tették a fordítást. Pekingi nyomdájában a mongol és mandzsu kánon mellett az eredeti tibeti 

nyelven írt kánont is kinyomtatták.61  

–––––––––––– 

56 Birtalan 1998b, pp. 1071–1072. 
57 A negyedik dalai láma a halha mongol buddhista egyház fejének nevezte ki Abatáj kán unokáját, aki-

nek a Dzsebdzundamba kutugtu ‘nagytiszteletű szent’ címet (tibeti–mongol összetétel: tib.: rje-btsun dam-pa, 

mong.: qutuγtu) adományozta. Öndör Gegen volt a reinkarnációs lánc első tagja, amit a tibeti filozófusig, Tāra-

nāthá-ig (1575–1634) vezetnek vissza. A kilencedik újjászületés Indiában él a dalai láma közelében. Birtalan 

2007, pp. 15–16. 
58 Mong.: Öndör gegēn. 
59 Birtalan 1998b, p. 973. 
60 Birtalan 1998b, p. 922. 
61 Ruegg 1973, pp. 248–249. 
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 A 16–18. század volt a mongol irodalom újjáéledésének időszaka, amikor az írásrend-

szer előző korszakban keveredett régi és új formáját szabályok közé szorították, létrehozva 

így a klasszikus írott nyelvet, amely mellett megalkottak sok más független írásrendszert.62  

A tibeti műveltség erős hatását mutatja, hogy a mongol nyelvű fordítások tömege, a man-

dzsuk támogatta sokszorosítás és terjesztés ellenére a tibeti maradt a vallás szent nyelve, szá-

mos tudós mongol láma tibeti nyelven alkotta műveit.63  

2.3. A modern írás kialakulása  

Ahogy a 20. században nőtt az űr az írott nyelv és a beszélt nyelv között, a mindenki által 

ismert ujgur írást egyre több mongol nép próbálta átalakítani, újra cserélni. Ez a törekvés nem 

okozta a régi írás tekintélyének csorbulását, mivel ez biztosította a mongol dialektusok eltéré-

sei ellenére az egységet.64 A kalmükök és a dahúrok rövid ideig a latin írást használták. A da-

húrok bevezették később a cirill írást is, de annak használata sem terjedt el. A burjátok a lá-

maizmus elterjedése után az írott mongol nyelvet és az ujgur-mongol írást használták annak 

ellenére, hogy a 20. század elején az ujgur-mongol és az ojrát írás alapján Agvan Dorzsiev65 

kialakította a burjátok saját írását. Új betűk és mellékjelek segítségével kiküszöbölte a betűk 

többértékűségét. A burját írás valójában soha nem volt használatban, néhány buddhista mű és 

folklór szövegkiadás jelent meg burját írással, ezért létrehozása csupán kísérletnek tekint-

hető.66 

 Napjainkban a halhák, kalmükök és burjátok a néhány új jellel kibővített cirill írást al-

kalmazzák, amely a 20. századtól kezdve az egyes mongol népeknél több formában is haszná-

latban volt és többszöri változtatások után nyerte el mai formáját. Belső-Mongóliában a cirill 

mellett használatban maradt az ujgur-mongol írás.67 

 

–––––––––––– 

62 Kara 2005, p. 77. 
63 Vinkovics 2003, p. 82. 
64 Kara 2005, p. 183. 
65 Mong.: Agvan Dorzhiev. 
66 Birtalan 1998b, pp. 206–207. 
67 Birtalan 1998b, p. 973. 
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3. A mongol népek buddhista irodalma  

3.1. Buddhista művek fordítása idegen nyelvre  

A mahāyāna buddhizmusban mindig nagyon fontos volt, hogy Buddha tanai mindenkihez 

saját nyelvén jussanak el. Ez a korai időkben nem okozott nagyobb problémát, mivel az egyik 

indo-árja nyelvről kellett egy másik, ahhoz viszonylag közel álló indo-árja nyelvre lefordítani. 

Amint a buddhizmus kilépett az indo-árja nyelveket használó népcsoportok által lakott vidé-

kekről és Közép-, Belső- és Kelet-Ázsiában is teret hódított, sarkalatos kérdéssé vált a szöve-

gek átültetése az eredeti nyelvtől teljesen eltérő nyelvekre. A kínaiak az ezer éves kultúrá-

jukon keresztül közelítették meg a fordítás problémáit, így egy meglehetősen sajátságos és 

komplex rendszert hoztak létre. A tibetiek szinte a kezdetektől próbálták a fordítás rendszerét 

szabályozni. Erről tanúskodnak a királyi rendelet nyomán létrejött, a nyelvtani és terminológiai 

egységesítést szolgáló művek is, a Bye-brag-tu rtogs-par byed-pa chen-po [szkt.: Mahāvyut-

patti, A nagy megvalósítás módja] és a Sgra-sbyor bam gnyis [szkt.: Madhyavyutpatti, Nyelv-

tan két kötetben]. Nemcsak a fordításnak szenteltek nagy figyelmet a tibetiek, hanem az ezzel 

járó – nyugati terminussal élve – „filológiai” és „módszertani” problémák megoldásának is, 

amiben szintén nagy sikereket értek el.68  

 A mongol buddhista irodalomban eleinte a tibetiből, kínaiból, szanszkritból készült for-

dítások voltak jellemzőek. A fordítás nem csak azért volt nehéz, mert a mongol tipológiailag 

jelentősen eltér az átadó nyelvektől, hanem azért is, mert a fordítás megkezdése előtt új termi-

nológiát kellett létrehozni, le kellett fektetni az ehhez szükséges nyelvtani alapokat és ki kel-

lett dolgozni a fordítás technikáját. A régi ujgur nyelvben ezek már mind léteztek, mivel ők 

jóval korábban készítettek fordításokat más belső-ázsiai nyelvekből és kínaiból.69  

 A tibeti irodalom fordításakor a tudósok arra törekedtek, hogy ne maradjanak eredeti 

nyelvű, lefordítatlan nevek, szakszavak a szövegekben. A kínai buddhista szövegekben általá-

ban megtalálható az eredeti szavaknak az átírt, illetve lefordított változata is. A régi ujgur for-

dítások a kínai szövegnél az átírt mintát követték, így ezekben az iratokban egy korai kínai 

kiejtés átírása tükröződik, a szanszkrit alakoknál pedig azok saját nyelvükhöz igazított for-

máját használták. Ez az eljárás egészen a szogd, illetve más közép-ázsiai népek szokására 

vezethető vissza.70 A 17. századtól kezdve a fordítói iskolák egyre inkább arra törekedtek, 

–––––––––––– 

68 Ruegg 1973, p. 249. 
69 Kara 2005, p. 42. 
70 Kara 2005, p. 43. 
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hogy a mongol nyelvet megtisztítsák az idegen elemektől és megalkossák saját terminológiá-

jukat.71 

3.2. Tibeti szövegek mongolra fordításának kezdetei  

Mivel az alapvető nyelvészeti sajátosságok a különböző mongol területeken nem tértek el je-

lentősen és csak néhány kisebb pontban voltak különbségek, így hasonlóan a tibeti forrás-

nyelvhez, a mongol is alkalmas volt a buddhista alaptanítások lefordítására. A szakszavak al-

kalmazása terén azonban nem volt olyan egységes alapelv, mint Tibetben, ezért a fordítók sa-

ját megszokott módjukon fordítottak minden szöveget, alapot szolgáltatva ezzel számtalan 

hibának, ami megnehezítette a megértést és a megfogalmazást.72  

 Ennek megfelelően szükségessé vált egy összegzés és egy rövid rendszerezés megszer-

kesztése és kinyomtatása, amely az egységes terminológia használatát segítette elő, elsősor-

ban a Kánon fordításában, kiterjesztve később más fordításokra. Ezt a folyamatot a császári 

udvar is támogatta.  

 A mongoloknak a munka megkezdéséhez a következő könyvek voltak segítségükre: 

 Thonmi Sambhota Sum-cu-pa [Harminc versszak] és Rtags-kyi wjug-pa [Útmutató a je-

lekhez] című művei, amelyek részletesen elmagyarázzák a tibeti ábécé rendszerét és használa-

tát, illetve az e két munkához írt kommentárok sora. 

 A Sgra-sbyor bam gnyis a szanszkritból tibetire történő fordítások alapelveit tartalmaz-

za. Valószínűleg Ral-pa-can király uralkodása alatt készítették.  

 A Bye-brag rtogs-byed [szkt.: Vyutpatti, A megvalósítás módja] című rendszerezett 

glosszárium hosszabb és rövidebb változata, amelyet Ska-ba dpal-brtsegs, Cog-ro klu’i rgyal-

mtshan és sok más fordító készített, akik összegyűjtötték és rendszerezték a szútrákban előfor-

duló szavakat. 

 Skyogs-ston Li-shi’i gur-khang [Szegfűszeg pavilon] című híres munkája, amely a régi 

és új terminológiát rendszerezi. A tibeti változat 1716-ban készült, míg a mongol változat 

1742-ben.73 

 Ezeken kívül még néhány, ebben a tárgykörben született tibeti munka: Stag-ston 

Gzhon-nu-dpal: Dag-yig wod-zer brgya-pa [A helyesírás száz napsugara], Bu-ston: Sgra-don 

rgya-mtsho’i me-long [A szavak tengerének tükre], Byams-pa-gling-pa: Smra-rgyan [A kife-

–––––––––––– 

71 Birtalan 2007, p. 18. 
72 Ruegg 1973, p. 250. 
73 Ruegg 1973, p. 250. 
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jezések dísze], Bsam-ldings-pa: Wkhrul-spong [Tévedések tisztázása], Zha-lu lo-chen Rin-

chen chos-skyong bzang-po: Za-ma-tog [Kosár], Dpal-khang lo-tsa-ba: Ngag sgron [A beszéd 

felépítése], Blo-ldan shes-rab: Nyer-mkho bsdus-pa [A lényeg röviden]. 

3.3. A fordítás rendszerének kialakítása  

A szavak és kifejezések rendszerezése korábbi munkák alapján, a régi és új terminológia közti 

különbség és egyezés alapján, illetve a különböző tudományterületeken használt szakkifejezé-

sek elkülönítése alapján történt.74  

 Mind a kifejezések, mind a jelentések szempontjából fontos volt, hogy körültekintően, 

pártatlanul vizsgálják át a szavakat. Éppen ezért, amikor kétségek merültek fel egy-egy szó 

kapcsán, megkérdeztek néhány magasabb és néhány alacsonyabb rangban lévő tudóst, akik 

együtt hozták meg a döntést az adott szó jelentéséről és fordításáról.75  

 Amikor egy tibeti mondatot szóról-szóra fordítottak mongolra, akkor az elméletileg ért-

hető maradt és a jelentése sem változott, így biztosítható volt a fordítás következetessége. De 

voltak esetek, mikor az érthetőség érdekében le kellett mondani a tibeti mondat szórendjének 

megtartásáról. A versek fordításánál például a szótagszám kötöttsége miatt kellett változatni, a 

prózai részeknél pedig újabb kifejezésekkel, akár mondatokkal kellett a könnyebb megértést 

biztosítani. A lényeg csak az volt, hogy az eredeti mondanivaló jelentése ne változzon és a ha-

tása megmaradjon a fordításban is. 

 A szabályok ellenére a mongol fordítások gyakran tartalmaztak a tibetivel összehason-

lítva szükségtelen bővítéseket, túlmagyarázott kifejezéseket, aminek hatására a jelentés sok 

esetben homályba veszett, így szükségessé vált ezek lerövidítése, illetve újra fogalmazására 

is. Ezekben az esetekben előfordult, hogy néhány szót hozzáadtak a jelentés pontosabb 

közvetítése érdekében, de igyekeztek kerülni a fölösleges szószaporítást. Az eredeti szöveg-

ben előfordulhattak kevésbé érthető, vagy akár hibás kifejezések is, a fordító azonban ezeket 

mégsem javíthatta ki egy másik szöveg segítségével, mert zavart okozhatott volna a megértés-

ben egy másik szövegkörnyezetből átültetett gondolatmenet. 

 A mongol nyelvben, hasonlóan a tibetihez néhány szó képes több jelentést kifejezni, 

ezért a szövegkörnyezetbe helyezve nagyon körültekintően kellett megválasztani az adott 

szót, hogy a jelentések közül a fordításban egyértelmű legyen, hogy melyik található a tibeti 

–––––––––––– 

74 Ruegg 1973, p. 251. 
75 Ruegg 1973, p. 252. 
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szövegben. Az útmutatást76 tartalmazó szövegekben előforduló istennevek, rituális anyagok, 

számok és hasonlók rejtett jelentést77 hordoznak, amit a fordítás folyamán meg kellett őrizni. 

Ennek értelmében nem fordíthatták le a legkézenfekvőbb szóval, hanem csak olyan kifejezést 

használhattak, ami a rejtett jelentést is magában hordozta. 

 Sok olyan szó, kifejezés van, amelynek van egy hétköznapi jelentése, de az egyes isko-

lák magyarázataikban attól eltérő jelentésben használják, megváltoztatva ezzel az alapszó hét-

köznapi jelentését. Ezt a fordítónak követni kellett, a szöveghez idomulva változtatni a szó 

jelentését, hogy a szó hétköznapi jelentése ne keveredjen össze az adott szövegben használt 

jelentésével. Ehhez hasonlóan léteznek olyan kifejezések, amelyek ugyanazt jelentik, egymás 

szinonimái, annak ellenére, hogy egy-egy filozófiai irányzat más-más szót alkalmaz egy adott 

fogalomra. Ezt a fordítónak megint csak figyelembe kellett venni, hogy a mongol szövegben 

ne vesszen el a különbségtétel.78 

 A fordítás folyamán szükség volt teljesen új szavak alkotására is, hogy megalapozzák az 

addig nem létező terminológiai kifejezéseket, amelyek korábban egyik szent iratban sem sze-

repeltek. Ezt fordító iskolák segítségével végezték, anélkül, hogy önkényesen új terminológiát 

kreáltak volna, így elkerülték, hogy olyan fordítások szülessenek, amit nem mindenki értel-

mez ugyanazon a módon.79  

 Mikor tudósok, királyok, miniszterek vagy más személyek, országok, virágok, fák és 

ehhez hasonlók neveit fordították, általában az adott név előtt vagy után jelölték, hogy mire 

vonatkozik a név (például ilyen nevezetű király, fordító, fa stb.). Ez azoknál a neveknél volt a 

legfontosabb, amelyeket nem lehetett lefordítani, így a szanszkrit vagy tibeti szövegben sze-

replő nevet vették át átbetűzve. A jelöléssel minden esetben elkerülhető volt a félreértés.  

 A kommentár irodalom fordításakor először az alapszöveget kellett lefordítani, csak ezt 

követően lehetett a hozzá tartozó kommentárt is, hogy a kommentárban szereplő kifejezések 

illeszkedjenek az alapszöveg nyelvezetéhez. Vitairatok esetében, amikor egy-egy tantétel bi-

zonyítását, illetve tagadását kellett lefordítani, sorba kellett venni a bizonyító és a cáfoló téte-

leket is. Mindezt könnyen érthető kifejezésekkel kellett lefordítani, állandóan szem előtt tartva 

mindkét gondolatsor lényegét, kapcsolatát egymással és a vita lefolyásának menetét. 

 A mongol fordításokban is megmutatkoztak a vers és próza közötti eltérések. A mongol 

verssorok relatív hosszúsága általában nem egyezett meg a tibeti változattal, ennek ellenére a 

hangzásuk és jelentésük hasonló maradt. A magasztalásokban és imákban emellett gyakran 

–––––––––––– 

76 Tib.: gdams-ngag. 
77 Tib.: gab-tshig. 
78 Ruegg 1973, pp. 254–255. 
79 Ruegg 1973, pp. 255–257. 
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használtak jól ismert mongol díszítő elemeket. Ezt fontosabb iratok fordítása esetén kerülniük 

kellett, mert jelentése félreérthetővé vált volna. A versekben előforduló költői képek fordítása 

során sem a pontos szó szerinti megfogalmazás volt fontos, inkább a jelentést kellett szem 

előtt tartani, hogy megmaradjon a vers hangulata. Az érzések kifejezése egyes szövegeknél 

szintén nagyon fontos volt. Ilyen esetben mindig olyan szavakat kellett választani, amelyek 

minden mongol nyelvű olvasó számára egyértelműen sugallják a magasztalás, szemrehányás, 

félelem, meglepetés vagy más hasonló érzelem kifejezését.80 

 Néhány további tibeti nyelvtani sajátosságra kellett még figyelni a fordítás során. Ilyen 

az idő kifejezése, mivel a tibeti erre általában külön igealakot, vagy körülírt, segédigés kife-

jezést alkalmaz. Nincs igeragozás, ezért az alany személyét minden esetben a szövegkörnye-

zet dönti el. Többféle nyomatékosító szót használ, amelyek mondatban elfoglalt helye fontos 

a jelentés szempontjából.81  

 A fordítok tehát kidolgoztak egy új vallási és filozófiai terminológiai rendszert, a szak-

szavak pontos meghatározásával, hogy az indiai (nem csak buddhista) fogalmak komplex 

rendszerét át tudják ültetni saját nyelvükre. A meghatározások olyannyira megállták a helyü-

ket, hogy napjainkban a modern mongol filozófia is ezeket használja.82  

–––––––––––– 

80 Ruegg 1973, pp. 252–254. 
81 Ruegg 1973, p. 255. 
82 Kara 2005, p. 124. 
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4. A mongol szótárirodalom története  

4.1. Mongol szótárak a Yüan-kortól napjainkig  

Mongóliában a szótárírásnak nagy hagyományai vannak. Már a 13. században, a mongol világ-

birodalom kiépülése kapcsán szükség volt kétnyelvű szótárakra. A Yüan-korban a kormány-

zati hivatal szervezéséhez szükséges hivatalos iratok és irodalmi művek mellett megjelentek a 

szótárak is.83  

 1260-ban készült a Chi-yüan yi-yü című kínai–mongol kétnyelvű szótár, amely temati-

kus jellegű: a kínai szótárírás egyik hagyományát követve jelentéstani csoportokba fogja össze 

anyagát. Az 1389-ben íródott Hüa-i yi-yü is tematikus szótár; tizenhét jelentéstani egység 

található benne és 850 címszót tartalmaz.84  

 A 13–14. században több arab írásos szótár is keletkezett. A szótárak közül az első az 

ún. Leideni szójegyzék85 és az Ibn Muhanna glosszárium86 volt. A 14. században jött létre a 

Mukaddimat-al Adab arab–mongol szótár,87 a 15. században pedig egy három részből álló 

szójegyzék, amelyet Isztambulban őriznek. Ennek első része a Samil-ul szótár, második része 

egy arab–tibeti szótár, harmadik része pedig egy négynyelvű (arab–persza–török–mongol) 

glosszárium.88 Ez utóbbi 400 címszót foglal magába, de nemcsak címszavakat, hanem néhol 

egész mondatokat is közöl. A szójegyzék jelentősége abban áll, hogy sok olyan szó megtalál-

ható benne, amely az előbbi három szótárban nincs meg. 

 A mongol dinasztia bukása után (1368) az idegen uralom alól felszabadult Kína a saját 

érdekeinek megfelelően formálta át az irodalmi életet, így a lexikográfiát is. Tolmács- és for-

–––––––––––– 

83 A pekingi tolmácsképző iskolában, amelyet 1407-ben Yung-lo császár újjászervezett, a mongol nyelv 

mindig az első helyen állt. Laufer 1907, p. 318. 
84 A 24 kötetes kézíratos kiadást a pekingi tolmácsiskolában tanított nyelvek leírására használták. Ebből 

az első kötet tartalmazott egy mongol szójegyzéket, a tizennyolcadik pedig egy mongol okíratgyűjteményt kínai 

fordítással. A szótár német fordítása: Haenish, E.: Sinomongolische Glossare I. Das Hua-i ih-jü. Berlin, 1957. 
85 A szójegyzékkel foglalkoztak: Houtsma, M. Th.: Ein türkisch-arabisches glossar, nach der Leidener 

Handschrift. Leiden, 1894.; Poppe, N.: Das mongolische Sprachmaterial einer Leidener Handschrift. Ak.N., 

1894. 
86 A szójegyzékkel foglalkozott: Melioranskij, P.: Arab filolog o mongol’skom jazyke. Zapiski Vost. Otd. 

Russk. Arh. Obšč-a I. XV. 1904. 
87 A szótárral foglalkoztak: Pelliot, P.: Un vocabulaiere arabo–mongol et un vocabulaiere sino–mongol du 

XIVer siècle. JA 1925.; Poppe, N.: Mongol’skij slovar’ Mukaddimat-al Adab. I–III. Moskva–Leningrad, 1938–

1939. Ezt a szótárat és egy 18. századi háromnyelvű (mandzsu–mongol–kitaj) szótárat (mongol címe: manǰu-

mongγol-kitad üsüg γurban ǰüil-ün ayalγu neyilegsen toli bičig) használt fel Mostaert 1941-ben ordoszi szótá-

rához (Mostaert, A.: Dictionannaire ordos. Peking, Catholic University, 1941–1944). 
88 A szójegyzékkel foglalkozott: Ligeti L.: Un vocabulaire mongol d’Istanboul. AOH 14, 1962, pp. 3–99. 
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dítóiskolák működtek, ahol behatóan és intenzíven foglalkoztak a mongol nyelvvel is. Szá-

mos, ez időben készült kínai–mongol szójegyzék, kínai írással készült mongol szöveg és kínai 

fordítású mongol szöveg maradt fenn.89 Ekkora datálható például Han-lin Ho-yüan-kiei kínai–

mongol szótára is.90  

 A szótárirodalomban a következő nagy fordulat a mandzsuk uralomra kerülésekor kö-

vetkezett be. A mandzsu birodalom kiépítéséhez, az államszervezet kialakításához, irányításá-

hoz megfelelő nyelvre, megfelelő írásbeliségre volt szükség. A hivatalos iratok és a szépiro-

dalmi művek fordításához szótárak kellettek. Így került sor a terminológiai, helyesírási szó-

tárak mellett hatalmas többnyelvű szótárak elkészítésére.  

 Az ekkor készült a 12 kötetes San-ho pien-lan mongol–mandzsu szótár91 első részében 

mandzsu nyelvtan található, a másodikban pedig mongol és mandzsu beszédformulák, mon-

gol szójegyzék és nyelvtani szabályzat.92  

 Több „szó-tükör” is készült császári rendeletre ebben az időben. Ilyen az 1708-ban 

Kangxi császár parancsára szerkesztett 21 kötetes mandzsu–mongol szótár,93 amelyben a 

mandzsu nyelvet a mongol segítségével magyarázzák. A Kien-lung császár által kiadott 

szótárak közül a mongol nyelv szempontjából három kiemelkedő munka jött létre: egy 24 kö-

tetes mandzsu–mongol–kínai szótár 1780-ban, egy 10 kötetes négynyelvű szótár, amelyben ti-

beti jelentéssel egészítették ki a szavakat, illetve egy 35 kötetes szintén négynyelvű szótár. 

 A mongol filológia terén az egyik legkiválóbb munka a 16 kötetes nagy mongol–man-

dzsu–kínai szótár, amelyből 1831-ben Li-fan yüan kezdeményezésére új kiadást szerkesztet-

tek Mongol-un üsük kuriyaγsan bičig címen.94 

 A 18. században készült egy 5 000 oldalas, 17 000 szócikket magába foglaló, ötnyelvű 

(mandzsu–mongol–tibeti–turki–kínai) szótár,95 amely szintén tematikus elrendezésű.96  

–––––––––––– 

89 Ezekkel a nyelvemlékekkel foglalkoztak: Lewicki, M.: La Langue mongole des transcriptions chi-

noises du XIVer siècle. Wrocław, I. 1949, II. 1959.; Heanish, E.: Sino-mongolische Dokumente vom Ende des 14. 

Jahrhunderts. Berlin, 1952.; Heanish, E.: Sinomongolische Glossare I. Das Hua-i ih-yü. Berlin, 1957. 
90 A szótárral foglalkozott: Laufer 1907, pp. 319–321.  
91 A szótárral foglalkozott: Gabelentz, H. C.: Mandschu-Mongolische Grammatik aus dem San-ho-pian-

lan übersezt. Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 1837, Band I. Heft 33, Göttingen. 
92 Laufer 1907, pp. 319–320. 
93 A szótárral foglalkoztak: Möllendorff, P. G.: Essay on Manchu Literature. 1881.; Abel-Rèmusat, M.: 

Notice sur le dictionaire intituté: Miroir des langues mandchous et mongole. Notices et Extraits des Manuscrits 

de la Bibliothèque du Roi. 1833, Vol. XIII. 1ère partie. 
94 Laufer 1907, p. 320. 
95 A szótár egy részével foglalkozott: Haenisch, E.: Zur Japonischen Phototypieausgabe des Fünfspra-

chigen Wörterspiegels. Berlin, 1953. 
96 Paszicsnyek 1977, pp. 8–14. 
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 A mandzsu államhatalom kiépítésével egy időben a tibeti buddhizmus erőteljes térhódí-

tása szintén rányomta bélyegét a szótártudományi munkákra. A tibeti nyelvű vallásos iroda-

lom fordításához olyan szótárakra volt szükség, amelyekben megfelelő szakszókincs állt ren-

delkezésre. Így készült el a tibeti–mongol, szanszkrit–tibeti–mongol szótárak sokasága. Ma-

gas számuk miatt jelen értekezés nem vállalkozhat ezek hiánytalan bemutatására, ezért csak 

néhány fontosabb szótár kerül említésre az alábbiakban. 

 A legkorábbi és legnagyobb népszerűségre szert tett tibeti–mongol szótárat97 Zha-lu 

Rin-chen chos-skyong bzang-po készítette 1514-ben. A szótár hét nagyobb részre oszlik, és a 

tibeti nyelvtan alapjait is tárgyalja. Néhány megmaradt példánya a Mongol Nemzeti Egyete-

men ma is megtalálható.  

 1718-ban jelent meg Kun-dga’ rgya-mtsho óriási műve a Ming-gi rgya-mtsho [A nevek 

óceánja], amelynek két különböző fanyomatú kiadása létezik. Az egyik terjedelme négy 

könyvben 367 nagy alakú folióra terjed. 

 Az egyik legterjedelmesebb és legátfogóbb szótár, az értekezés egyik forrásaként is 

szereplő DAG / MERG, amelyet Rol-pa’i rdo-rje készített 1742-ben. Ez egy olyan terminológiai 

szótár, amely a buddhista tudományágak szakszavait veszi sorra tibeti és mongol nyelven. 

 Az ezt követő két nagyobb munka Agvandandar nevéhez fűződik. Mind a kettő tibeti–

mongol szótár, az egyik 30 oldalas98 és 1838-ban adták ki. A másik 139 oldalon közel 4 000 

szót tartalmaz.99 Bár egyik sem terjedelmes alkotás, a mongolok hosszú ideig haszonnal for-

gatták, és az összes lexikográfiával foglalkozó műben említést tesznek róluk.  

 Néhány tibeti–mongol szótárban a mongol szavakat tibeti írással is leírták, a lap oldalán 

pedig a tibeti rokon értelmű szavakat sorolták fel. Az ilyen szótárak között a legátfogóbb a 19. 

században, Nyugat-Mongóliában élő Išdorǰ szótára, amelyet a kolofon szerint Erdene Bilegtü 

Gousi Anand szótára100 alapján készített. A munkát 1959-ben B. Rinchen újra kiadta és egy 

indexet is csatolt hozzá, amely több mint 20 000 szócikket tartalmaz. 

 Gyakori műfaj a glosszárium,101 amelyek kéziratos változatai egész Mongóliában elter-

jedtek.102 Ezek a rövid szójegyzékek úgy születtek, hogy a tibeti írók egy-egy adott tudomány-

ágban készült művük mellé kiegészítő szójegyzéket csatoltak. Az volt a céljuk, hogy a nehe-

–––––––––––– 

197 Tibeti címe: Bod-kyi bstan-bcos legs-bshad-pa rin-po-che’i za-ma-tog bkod. A mongol címe: Tübed-

ün doqiyan-u šastir-a sayitur nomlaγsan erdeni-yin oqi qarγur čaγ kemegdekü orosibai. 
198 Tibeti címe: Dag-yig gces bsdus wkhrul spong legs-bshad skya-reng gsar-pa. 
199 Tibeti címe: Brda yig ming don gsal-bar byed-pa’i zla-ba’i wod-snang. 
100 Tibeti címe: Sna-tshogs btus ming tshol-bas la-ba dkar-po mthong smon. 
101 Mong.: duimin ‘összegyűjtött munka’. 
102 Ezekkel a glosszáriumokkal foglalkozott: Dorǰ, T.: Tübed Mongol doqiyan bičig tegüber neres-ün 

ǰüyil. OUMKBE-nii ankhadugar ikh khural, I-r debter, Ulaanbaatar. 
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zebb szakszavakat érthetőbbé tegyék,103 ezért nem az ábécé rendjét, hanem a mű szövegét kö-

vették, szóról-szóra fordítva annak bizonyos részeit. Az ilyen szójegyzékeket nemcsak a tudó-

sok, hanem a buddhizmus iránt érdeklődők is haszonnal forgatták. 

 Az egyik legnagyobb terjedelmű, átfogó tibeti–mongol szótárat104 Sumatiratna, a nyel-

vész, fordító és költő készítette el 1859-ben. Ez a híres és széles körben használt szótár erede-

tileg egy több mint ezer oldalas kézirat volt, amelyet 1959-ben Ulánbátorban adtak ki újra két 

kötetben. 

 A tibeti–mongol szótárakkal Burnee Dorǰsuren, a Mongol Nemzeti Egyetem Szövegtan 

Tanszékének elnöke foglalkozik.105 Munkatársaival 2000 óta három jelentős munkát adtak ki: 

egy tibeti–mongol szótárat, a buddhista filozófiában és irodalomban előforduló allegorikus 

szakszavakat tartalmazó tibeti–mongol szójegyzéket és a Bölcs és balga című szútragyűjte-

mény tibetiből fordított mongol változatát. Ezeknek a könyveknek az a célja, hogy a mai kor 

tudósait és laikus érdeklődőit közelebb hozza a buddhizmus megismeréséhez. 

4.2. Nyugati nyelvű mongol szótárak  

Szótárakat nemcsak a mongolok, kínaiak és tibetiek készítettek, hanem európai tudósok is 

írtak tudományos munkákat, szerkesztettek többnyelvű szótárakat. Ezeknek a szótáraknak az 

előzményei olyan szójegyzékek, melyeket a 17. század után különféle célokkal Belső-Ázsiá-

ban utazó nyugatiak állítottak össze, további értékes anyagokat gyűjtve a mongol nyelvről és 

nyelvjárásokról.  

 Több európai készített feljegyzéseket a kalmük nyelvről, később pedig egyre több tudós 

alkotott szótárakat saját nyelvén (kalmük–német, kalmük–orosz), írt tudományos cikkeket, 

könyveket a nyelv sajátosságairól, nyelvjárásairól.106 A kalmük mellett a burját és az ojrát 

nyelvvel is sokan foglalkoztak, készítettek többnyelvű szótárakat, nyelvészeti munkákat.107 

Ezek a szójegyzékek és első szótárak a teljesség igénye nélkül, az adott nyelv szókincsének 

egy-egy részletét tartalmazzák, ideális kiindulópontot nyújtva a későbbi nagy szótárak számá-

ra. 

–––––––––––– 

103 Ilyenek voltak például a régies kifejezések, amelyek jelentését más szótárak nem tartalmazták. 
104 Tib.: Bod-hor-gyi brda-yig ming tshig don gsum gsal-bar byed-pa mun-sel sgron-me. [Tibeti–mongol 

szótár, amely megmagyarázza a szavakat, a jelentésüket és a beszélt nyelvet, sötétséget eloszlató mécses.]  
105 Dorǰsuren 2003. 
106 Többek között: N. Witzen, G. Schober, J. C. Schnitscher, G. F. Müller, J. E. Fischer, J. P. Falk, S. P. 

Pallas, J. Klaproth, B. Bergmann, H. A. Zwick, A. Pozdneev, G. J. Ramstedt.  
107 Többek között: C. B. Cüdendambaeva, A. Mostaert, A. L. Schlözer, S. P. Pallas, J. Klaproth. 
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 A további kutatások középpontjába mindjobban a halha nyelvterület került. Egyre több 

tudós foglalkozott a halha nép történetével, irodalmával, nyelvével, és egyre többen értették a 

mongol nyelv alatt a halha nyelvet, ezért végül a két szó azonos jelentésűvé vált. A további 

mongol szótárak alatt ezután a halha nyelvű szótárakat értették. 

 Az első tudományos igénnyel megírt mongol szótárat I. J. Schmidt készítette el 1835-

ben108 azzal a céllal, hogy a legszükségesebb és leggyakrabban használt szavakat és kifejezé-

seket összegyűjtse. A szótárhoz az egyik legátfogóbb tibeti–mongol szótárat [Bod-kyi brda-

yig rtogs-par sla-ba, A tibeti nyelvtani szabályok könnyen áttekinthető formában] használta 

fel. A munka több mint 13 000 címszót tartalmaz régi mongol írással, német és orosz meg-

felelőkkel. A szótár értékét a német és orosz szómutató is növeli.109 

 Ernest John Eitel 1888-ban készítette el szanszkrit–kínai szótárát,110 amelyet egy tibeti–

páli–szingaléz–sziámi–mongol–japán glosszáriummal egészített ki.  

 A következő, máig nélkülözhetetlen munka O. Kowalewski három kötetes mongol–

orosz–francia szótára.111 A mongol szavakat ujgur-mongol írással közli a mongol ábécé betű-

rendjében, és az orosz és francia megfelelők mellett a kölcsönszavak tibeti, szanszkrit, török, 

illetve kínai eredeti alakjait is megadja.112 A szerző 1828-ban tett belső-ázsiai utazásának célja 

ennek a szótárnak az elkészítése volt. Útja során megfigyelhette, hogyan tükröződik a nyelv-

ben a mongolok mindennapi élete, az őket ért idegen nyelvi és kulturális hatások. Ennek 

megfelelően a buddhista vallás szakszavaival is külön foglalkozott.  

 Ezt követően sok mongol–orosz, illetve orosz–mongol szótár113 született, amelyek közül 

egyre több a modern szótárak közé sorolható, mivel szóanyaguk már egy megújult nyelvre 

épült, korabeli újságok, hivatalos kiadványok, folyóiratok szolgáltak forrásul.  

 Az orosz mellett megjelentek a nyugat-európai–mongol kétnyelvű szótárak is. Az első 

az 1941-ben kiadott német–mongol szótár114 volt, amelyhez rövid nyelvtani elemzés is tarto-

zott. Ez követte több mongol–angol szótár,115 köztük az egyik napjainkban is legfontosabb az 

–––––––––––– 

108 Schmidt, I. J.: Mongol’sko-nemecko-russkij slovar’ / s prisovokupleniem nemeckogo i russkogo alfa-

vitnyh spiskov. Sankpeterburg, 1835. 
109 Laufer 1907, pp. 317–318. 
110 Eitel, E. J.: Handbook of Chinese Buddhism. Trübner, London, 1888. 
111 Kowalewski, O.: Dictionnaire mongol–russe–français. I–III. Kazan, 1844, 1846, 1849. 
112 1933-ban a szótárat japán nyelvre is lefordították. 
113 Az íróik: K. F. Golstunskij, K. M. Čeremisov, G. N. Rumjancev. 
114 Bleichsteiner, R.–Heissig, W.–Unkrig, W. A.: Wörterbuch der Grammatik und ausgewahlten Sprach-

problem. Wien–Peking, 1941. 
115 Boberg, F.: Mongolian–English Dictionary. I–III. Coppenhagen, 1954–1955.; Gunzel, S. J.: Mongol–

English Practical Dictionary. Chicago, 1949–1953. 
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F. D. Lessing által készített mongol–angol szótár.116 A mongol címszavakat ujgur-mongol 

írással adja, mellette latin betűs átírásban és a mai modern alakjával együtt. A szavak jelenté-

sét rengeteg példával illusztrálja, felsorolja szinte az összes szókapcsolatot és megadja a köl-

csönszavak tibeti, kínai vagy szanszkrit alakjait is. A szótárrészt egy rendkívül hasznos bud-

dhista terminológiai szójegyzék zárja, amely a mongol nyelvben leggyakrabban előforduló 

buddhista szakszavakat tartalmazza a tibeti és szanszkrit megfelelőikkel együtt.  

 Kara György az egyetlen mongol–magyar szótárához117 több mongol–orosz szótár szó-

cikkeit, illetve irodalmi, népköltési, újság- és szakszövegek és élőnyelvi gyűjtés során gyűjtött 

szavakat használt fel. A halha nyelvű szócikkek a klasszikus írott mongol alakok latin betűs 

átírását és a származására vonatkozó utalásokat is tartalmazzák. 

 Charles Bawden 1997-ben kiadott mongol–angol szótára118 27 000 szócikket tartalmaz, 

amelyet az író több mint harmincévnyi munkája során gyűjtött kortárs forrásokból. A szótár 

több terminológiai szószedetet is tartalmaz olyan témakörökben, mint botanika, zoológia, po-

litika és hasonlók. Számos olyan szócikk és kifejezés található benne, amely más szótárakban 

nem szerepel.119 

 

–––––––––––– 

116 Lessing, F. D.: Mongolian–English Dictionary. University of California Press, Berkeley and Los 

Angeles, 1960. 
117 Kara György: Mongol–magyar kéziszótár. Terebess Kiadó, Budapest, 1998. 
118 Bawden, Charles: Mongolian–English Dictionary. Kegan Paul International, London–New York, 

1997. 
119 További fontos, széles körben használt szótárak a teljesség igénye nélkül: Mongol xelnii tovč tailbar 

tol’: 30 000 szócikket tartalmazó mongol értelmező szótár, amelyet 1966-ban a Mongol Tudományos Akadémia 

adott ki Ulánbátorban. Készítője Y. Cewel.; Wörterbuch Mongolisch–Deutsch: 50 000 szócikket tartalmazó 

mongol–német szótár, amelyet 1988-ban Lipcsében adtak ki. Készítői: Hans-Peter Vietze, Klaus Koppe, Gabrie-

le Nagy és Tumenbajaryn Daschzeden.; Mongol’sko–russkij slovar’: hosszú ideig az egyetlen modern mongol 

szótár, amelyet A. Luwsandendew szerkesztett és adott ki Moszkvában 1957-ben. A 22 000 szócikket tartalmazó 

szótár több későbbi szótár alapját képezi.; Gendai Mongorugo Jiten az 50 000 szócikket tartalmazó japán–mon-

gol szótárat Ozawa Shigeo szerkesztette és adta ki 1984-ben Tokióban.; A Modern Mongolian–English Dic-

tionary 1986-ban jelent meg az Egyesült Államokban. Ezt az átfogó, széleskörben használt, 40 000 szócikket 

tartalmazó munkát Gombojab Hangin, John R. Krueger, Paul D. Buell, William V. Rozycki és Robert G. Service 

szerkesztette. 
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5. A kutatás forrásaiként felhasznált tibeti és mongol művek 

5.1. Wphags-pa bla-ma: Shes-bya rab-gsal és mongol fordítása 
Medegdekün-i belgetey-e geyigülügči ner-e-tü šastir  

[A tudnivalók megvilágítása] 

Wphags-pa bla-ma tibeti nyelven készült nagy számú munkái a sa-skya-pa rend összegyűjtött 

műveiben kaptak helyet. A művek nagy részét valószínűleg ő maga fordította le mongolra.120  

 Számos témakört felölelő munkásságának egyik legfontosabb műve az 1278-ban Sa-

skyá-ban írt Shes-bya rab-gsal című értekezés [a továbbiakban SHES], amelyet Kubiláj harma-

dik fiának, Dzsingimnek121 (1243–1286) készített.  

 Dzsingimet 1273-ban apja koronahercegnek választotta és a Központi Titkárság vezető-

jévé tette. A herceg a konfucianizmus lelkes támogatója volt, ezért 1285-ben a dél-kínai hiva-

talnokok Kubiláj lemondatásával Dzsingimet kívánták a hatalom élére állítani. A terv azonban 

nemcsak Kubiláj haragja miatt hiúsult meg, hanem a herceg egy évvel későbbi halála miatt 

is.122 Arról nincs feljegyzés, hogy a konfucianizmus mellett Dzsingim mennyire kívánt elmé-

lyedni a buddhizmus tanulmányozásában, de tanítója, Wphags-pa bla-ma neki szánt összefog-

lalója jó alapot biztosíthatott ehhez.  

 A SHES mongol változatát, amelynek címe Medegdekün-i belgetey-e geyigülügči ner-e-

tü šastir [a továbbiakban MEDE] 1720 és 1730 körül Yünli hercegnek másolták le, vagyis az 

mongol fordítás ennél jóval korábban, valószínűleg a Yüan-dinasztia alatt születhetett. A for-

dító személye ismeretlen.  

 Ez a mongol fordítás képezi az értekezés másik alapszövegét, a mongol terminológiai 

táblázat kiinduló pontját. Kowalewski123 is ezt a mongol szöveget használta fel a buddhista 

kozmológiáról írt könyvében, Uspensky124 pedig átírta és jegyzetekkel látta el. 

 A mű öt fejezetben tárgyalja azokat a tanokat, tételeket, amelyek elengedhetetlenül fon-

tosak a buddhizmus ismeretéhez. Bemutatja a világ felépítését, tartalmaz egy rövid történeti 

részt és a tan legfőbb tételeit. A célja az, hogy a frissen megtért mongol hercegnek világos, tö-

mör bevezetést adjon a buddhizmus lényegébe.  

–––––––––––– 

120 Kara 2005, pp. 51–52. 
121 Névváltozatok: Jing-gyim, Jim-gyim, Činggim, Chen-chin, Zhen-jin. 
122 Halála után Kubiláj Dzsingim fiát, Temürt tette meg koronahercegnek, aki később Chen-zong néven 

lett császár. 
123 O. Kowalewski: Buddhijskaja kosmologija. Kazan, 1831, p. 13. 
124 Uspensky 2006. 
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 Bár a munka nagy része kompiláció,125 ez nem jelenti azt, hogy nem tekinthető önálló 

alkotásnak, hiszen a témában óriási irodalom halmozódott föl, és egy világos bevezetés elké-

szítése nagy jelentőséggel bír. Önálló abban az értelemben is, hogy mellőzve a hivatkozás és 

idézés általa is rendszerint követett hagyományos módszerét, egységes szerkezetű, logikusan 

felépített művet, jól használható tankönyvet alkotott. 

 Valószínűleg ez magyarázza, hogy a munka a későbbiekben nagy népszerűségre tett 

szert, Tibetben több szerző forrásként használta. Többek között a Rgyal-rabs gsal-ba’i me-

long [A királyok származását megvilágító tükör],126 amelynek bevezetője127 erre a műre épül, 

ezen kívül többször idézi a későbbiekben is, ahogy a Deb-ther dmar-po [Vörös krónika]128 is. 

Később kínai fordítás is készült belőle, ami aztán bekerült a kínai Kánon-ba.129 

 Külön említendő a Rgya-gar rum-yul-pa Sken-dhas dris-lan [Az európai Szkendha kér-

déseire adott válaszok],130 amelyet Kun-dga’ chos-legs írt Kőrösi Csoma Sándor kérésére. Ez 

szinte teljes egészében Wphags-pa bla-ma művének szó szerinti, rövidített változata.131 

 A tibeti szöveggel hazánkban elsőként Szerb János foglalkozott, aki szakdolgozatá-

ban,132 majd doktori értekezésében133 Wphags-pa bla-ma munkásságát dolgozta fel, főként a 

mongol vonatkozású műveit vizsgálva. Elkészítette a SHES rövid, vázlatos bemutatását és kéz-

iratában134 néhány értékes megjegyzést is fűzött a tibeti szöveg első fejezetéhez.135 

–––––––––––– 

125 Egyetlen eredeti része a második fejezetben található történeti rész. 
126 Bsod-nams rgyal-mtshan: Rgyal-rabs gsal-ba’i me-long. Mi-rigs Dpe-skrun-khang, Beijing 1981, pp. 

9, 22, 52. 
127 A bevezető rész ilyen típusú leírása meglehetősen gyakori és ind eredetre vezethető vissza. 
128 Tshal-pa kun-dga-rdo-rje: Deb-ther dmar-po. Ed.: Guiseppe Tucci. Roma, 1971, p. 145. 
129 Zhang suo zhi lun (No. 1645) Guiseppe Tucci: Tibetan Painted Scrolls. La Libreria Della Stato, Roma, 

1949, p. 140. 
130 Kun-dga’ chos-legs: Rgya-gar rum-yul-pa Sken-dhas dris-lan. Tibetan Compendia written for Alexan-

der Csoma de Kőrös by the Lamas of Zans-dkar (Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of 

Sciences). Ed.: József Terjék. (Śata-pitaka Series Indo-Asian Literatures vol. 231.) Society of Csoma de Kőrös 

and the Hungarian Academy of Sciences, New Delhi, 1976. 
131 A két munka részletes összehasonlításáról lásd Péter 2012. 
132 Szerb 1978. 
133 Szerb 1981. 
134 Szerb 1977. 
135 A mű angol nyelvű fordítása Constance Hoog nevéhez fűződik (Prince Jing-gim’s Textbook of Tibetan 

Buddhism: The Shes-bya rab-gsal (Jñeya-prakāśa) by ’Phags-pa Blo-gros rgyal-mtshan dPal-bzang-po of the 

Sa-skya-pa. Translated and annotated by Constance Hoog. E. J. Brill, Leiden, 1983), ez a kiadvány azonban az 

értekezés írásakor nem állt rendelkezésemre.  
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5.1.1. A tibeti változat adatai  

Teljes cím: Shes-bya rab-tu gsal-ba 

Kolofoncím: Shes-bya rab-tu gsal-ba zhes bya-ba’i bstan-bcos-bskul | rgyal-bu byang-chub 

sems-dpa’ Jim-gyim136 

Források: Dran-pa nyer-gzhag nyi-ma’i snying-po gdags-pa’i bstan-bcos137 zhes bya-ba dang | 

Chos-mngon-mdzod-kyi rjes-su wbrangs-nas138 rab-tu byed-pa 

Dátum: sa-pho-stag-gi lo ston-zla wbring-po’i nyi-shu-gsum139 skar-ma rgyal-la bab-pa’i 

nyin-pa 

Hely: Sa-skya’i chos-grva chen-po140 

Az eredeti szöveg megtalálható: Sa-skya bka’-wbum. 12. pa kötet, Sde-ge, 1734.141  

5.1.2. A mongol változat adatai 

Teljes cím: Medegdekün-i belgetey-e geyigülügči ner-e-tü šastir 

Fordító: ismeretlen 

Dátum: a Yüan-dinasztia uralkodása alatt (1280–1368) 

A szöveg eredetileg Yünli herceg (1697–1738)142 tulajdona volt, 1840 körül V. P. Vassiliev 

(1818–1900) adta a pekingi könyvtárnak. A jelen értekezésben vizsgált változatot V. Uspensky 

találta 1993-ban a Szentpétervári Egyetem könyvtárának gyűjteményében. 

5.1.3. A mű felépítése 

A mű öt fejezetre tagolódik: 

1. Az élettelen világ143 [tib.: ff. 2v–8v, mong.: ff. 1v–12r] 

–––––––––––– 

136 Fordítás: A tudnivalókat kiválóan megvilágító című értekezés, (amely) Dzsimgim bódhiszattva királyfi 

(részére készült).  
137 Wphags-pa dam-pa’i chos dran-pa nye-bar gshag-pa. Bka’-wgyur lhászai kiadása (1934): Bka’-wgyur 

Mdo-sde, vol. za ff. 171r-516v, vol. wa ff. 1r–478v, vol. ya ff. 1r–521v, vol. ra ff. 1r–355v. 
138 Dbyig-gnyen: Chos mngon-pa’i mdzod. Bstan-wgyur dergei kiadása (1730) Bstan-wgyur Mngon-pa 

vol. i–vol. thu. 
139 1278. november 23. 
140 Sa-skya-pa rend nagy kolostoriskolája. 
141 Az egész gyűjtemény újranyomtatva: The Complete Works of the Great Masters of the Sa skya Sect. 

Tokio, 1966. 
142 Kangxi császár tizenhetedik fia. 
143 Tib.: Snod-kyi wjig-rten. 
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2. Az élő világ144 [tib.: ff. 9r–26v, mong.: ff. 12r–39r] 

3. Az út145 [tib.: ff. 26v–28r, mong.: ff. 39r–41v] 

4. A gyümölcs146 [tib.: ff. 28r–34r, mong.: ff. 41v–50r] 

5. Az állandóság147 [tib.: ff. 34r–34v, mong.: ff. 50r–51r] 

Kolofon [tib.: ff. 34v–35r, mong.: ff. 51r–52r] 

5.1.4. A tibeti és a mongol változat összevetése 

A mongol szövegből egyértelműen kiderül, hogy a Yünli hercegnek készült változat másolója 

sok esetben nem érthette meg az eredeti szöveget, mert még egyszerű mongol szavaknál is 

megfigyelhető helyesírási hiba. 

 A mongol szövegre jellemző a régies helyesírás (például qiǰar helyett kiǰaγar ‘határ’, 

vagy übül helyett ebül ‘tél’) és a régies jelentésű szavak használata (például čaγ ‘mérték’, 

vagy idesi ‘élet’). Emellett gyakran előfordul a szavak többes száma is, amit a tibeti szöveg 

értelmezése nem követelt volna meg. A számneveknél szintén nem követte a tibeti számokat, 

a legnagyobb érték, ami a szövegben előfordul 10 000 (tümen), illetve egy alkalommal 

100 000 (tüg tümen).  

 Említésre méltó az is, hogy nem használja azokat a speciális jelöléseket (mong.: galig), 

amelyeket a 17. század folyamán dolgoztak ki a tibeti és a szanszkrit szavak megfelelő átírá-

sára. A 18. századi másoló csak néhány helyen alkalmazta ezt a helyesírást a gyakori jöve-

vényszavak esetében, sokszor azonban hibásan.  

 A mongol fordítók körében bevett szokás volt, hogy a tibetiből fordított művekben a tu-

lajdonneveket rendre visszaalakították a szanszkrit alakokra. A vizsgált szöveg is bizonyítja, 

hogy ez a fajta hagyomány már az első buddhista szövegek átvétele óta jelen van a mongol 

fordításokban. A szanszkrit szóalakok gyakran homályosak és eltérnek az általánosan elfoga-

dott eredeti alakoktól. Az értekezésben igyekeztem mind a tibeti, mind a mongol szövegben 

szereplő összes szanszkrit jövevényszónak megtalálni az eredeti alakját, ezek megtalálhatók a 

táblázatokban, illetve az adott szóhoz tartozó lábjegyzetben. 

 A fordítók az esetek nagy részében szóról szóra fordítják le a tibeti szövegeket, olyan 

szorosan követve azokat, amennyire azt a mongol nyelv szabályai engedik. Ezzel a hagyo-

mánnyal szakított a SHES mongol változatát készítő ismeretlen fordító, aki szabadon bővítette 

–––––––––––– 

144 Tib.: Bcud-kyi wjig-rten. 
145 Tib.: Lam. 
146 Tib.: Wbras-bu. 
147 Tib.: Wdus-ma-byas. 
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a szöveget egy-egy szóval, kifejezéssel, átformálta a tibeti mondatokat. A nagy számban elő-

forduló különbségek alapján megállapítható, hogy a fordító nem a Sa-skya gyűjtemény-ben 

szereplő tibeti szöveget használta.148 Az értekezésben a tibetitől való eltéréseket lábjegyzetben 

jelöltem. 

5.2. Rol-pa’i rdo-rje: Dag-yig mkhas-pa’i wbyung-gnas / 
Merged γarqu-yin oron [A bölcsesség forrása] 

Rol-pa’i rdo-rje tibeti–mongol kétnyelvű műve, a Dag-yig mkhas-pa’i wbyung-gnas, illetve 

mongol címén Merged γarqu-yin oron [A bölcsesség forrása] [a továbbiakban DAG, illetve 

MERG] egy rendkívül átfogó, a különféle vallási, világi és filozófiai tudományágakat, azaz a ti-

beti és mongol Kánon-ban található kommentárok körét lefedő terminológiai lista. A leg-

ismertebb nyomtatott változat 1742 és 1749 között készült el Pekingben Kien-lung császár pa-

rancsára. Ez a kiadás tartalmazta azokat a mongol megfeleléseket, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek voltak a mongol Tandzsúr elkészítéséhez. A tibeti rész ettől a változattól függet-

lenül, önállóan is létezett.149  

 Maga a lista 1741 és 1742 között készült a buddhizmust pártoló császár támogatásával. 

Írója a második Lcang-skya kutugtu Rol-pa’i rdo-rje (1717–1786), aki Ye-shes bstan-pa’i 

sgron-me néven is ismert. Segítője Khri-chen sprul-sku150 Blo-bzang bstan-pa’i nyi-ma dpal-

bzang-po151 (1689–1746) és egy tibeti és mongol tudósokból álló fordítócsoport, akik a mon-

gol fordításban segítettek.  

 Ehhez a könyvhöz többé-kevésbé hasonló kétnyelvű szótárak már korábban is léteztek, 

melyeket közép-ázsiai buddhisták készítettek. Tartalmát tekintve a DAG / MERG Klong-rdol 

bla-ma (1719–1794) összegyűjtött munkáinak terminológiai szótárát tartalmazó fejezetéhez152 

áll a legközelebb, amely annak köszönheti népszerűségét, hogy nem pusztán egy kétnyelvű 

szójegyzék, hanem sokkal inkább egy enciklopédia. 

–––––––––––– 

148 Erre a legfontosabb bizonyíték az indiai királyok névsorának eltérő hagyományt követő leírása. 
149 Az önálló tibeti változat Rol-pa’i rdo-rje összegyűjtött munkáinak „ya” kötetében található a követke-

ző címen: Wphags-yul grub-rnams-kyi gsung-rab rmad-du byung-ba bstan-bcos wgyur ro-cog chen-po hor-gyi 

skad-du wgyur-ba-la nye-bar mkho-ba’i dag-yig mkhas-pa’i wbyung-gnas (212 ff.). 
150 Azaz a Ganden kolostor apátja. 
151 Gyakran Ganden siregetü qutuγtu-nak is nevezik. 
152 Tib.: Ming-gi rnam-grangs. Ezt a szótárat Tibetan Buddhist Studies címen Ven. Dalama adta ki két 

kötetben (Mussoorie, 1963) és Lokesh Chandra a The Collected Works of Longdol Lama című munkában (New 

Delhi, 1973). 
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 Felépítését tekintve a DAG / MERG egyszerre kétnyelvű és rendszerezett terminológiai 

szótár, legfőbb célja az volt, hogy a mongol Tandzsúr fordítóinak egységes, kétnyelvű termi-

nológia álljon a rendelkezésére, ahol a szakszavak mindig csak az adott tudományágra vonat-

koznak.  

 Mivel a DAG / MERG egyes részeket átvett a Sgra-sbyor bam gnyis című régi, sokszor 

nehezen érthető műből, a bővebb kifejtésnek köszönhetően számos homályos pontra derült 

fény. Bizonyos szempontból sokkal részletesebb, mint elődje, például külön tárgyalja az 

egyes buddhista iskolák filozófiai rendszereit. Ez nagyfokú ismeretet követelt az szerzőtől, aki 

az egyik írója volt a legismertebb buddhista filozófia tibeti történetét bemutató munkának153 

is. A DAG / MERG ezen felül külön alfejezetet szentel arra, hogy felsorolja, milyen erkölcsi és 

pszichológiai képességek szükségesek a buddhista szövegek fordításához. A filológia és a 

fordítás technikai kérdéseiben azonban ez a munka sem nyújt többet, mint a Sgra-sbyor bam 

gnyis.  

 A DAG / MERG érdekessége abban áll, hogy míg nyelvezete a közép-ázsiai fordítók bud-

dhista kánon fordításának legvégső fázisát tükrözi, az alapelvek magyarázata az e tárgyban 

legkorábban felhalmozott ismereteket teszi közzé. Rol-pa’i rdo-rje összegyűjtött munkáiban 

kiemelt helyet foglal el ez az átfogó osztályozó szótár, amelynek terminusai megegyeznek 

Klong-rdol bla-ma későbbi és még enciklopédikusabb könyvének154 fejezeteivel.  

A mű felépítése 

A könyv előszavában Buddha életének rövid összefoglalása olvasható, valamint egy leírás 

buddhizmus elterjedéséről Indiában, Kínában és Tibetben.  

 A következő két rész a buddhizmus mongóliai elterjedéséről szól. Ez a rövid történeti 

összefoglalás több tibeti és mongol forrásban is szerepel. A fordításra vonatkozó elméleti fej-

tegetés és a filozófiai alapelvek rendszerezése az előszó végén kap helyet. Ennek formai el-

rendezése a korai tibeti fordítások idején létrejött Sgra-sbyor bam gnyis elvét követik.  

A szótár a következő 11 fejezetből áll: 

 1. Prajñāpāramitā irodalom terminológiája155 (ff. 23v–40r) 

 2. Madhyamaka iskola terminológiája156 (ff. 1–16r) 

–––––––––––– 

153 Tib.: Grub-mtha’i rnam-par bzhag-pa gsal-bar bshad-pa.  
154 Tib.: Ming-gi rnam-grangs. Eltérően a többi, ilyen jellegű munkátó, ez a könyv nem királyi rendeletre 

készült. 
155 Tib.: phar-phyin-gyi skor; mong.: baramid-un aimaγ. 
156 Tib.: dbu-ma’i skor; mong.: madhi-a-mika-yin aimaγ. 
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 3. Abhidharma terminológiája157 (ff. 1–89r) 

 4. Vinaya terminológiája158 (ff. 1–65r) 

 5. Különböző filozófiai iskolák irodalmának terminológiája159 (ff. 1–19r) 

 6. Mantrayāna terminológiája160 (ff. 1–20r) 

 7. Logika és ismeretelméleti terminológia161 (ff. 1–18r) 

 8. Nyelvtan terminológiája162 (ff. 1–27r) 

 9. Technika terminológiája163 (ff. 1–20r) 

 10. Gyógyászat terminológiája164 (ff. 1–20r) 

 11. Régi terminológia szavai az új megfelelőikkel165 (ff. 1–18v) 

5.3. Vasubandhu: Abhidharmakośa tibeti fordítása 
Dbyig-gnyen: Chos mngon-pa’i mdzod 

[A bölcselet kincsestára] 

Az Abhidharmakośa szanszkrit nyelven íródott 4. századi theravāda szöveg. A mű szerzője 

Vasubandhu, aki még vaibhāśika szerzetesként foglalta össze alapversekbe szedve a jelensé-

gekre vonatkozó ismereteket, a magyarázatokban viszont már a vaibhāśika iskola nézeteinek 

kritikáját adta, sautrāntika nézőpontból. 

 Vasubandhu munkájának tibeti változata Chos mngon-pa’i mdzod [a továbbiakban 

MDZOD] a 8. század végén vagy a 9. század elején készülhetett, az indiai Jinamitra és a tibeti 

Dpal-brtsegs fordításában. A 800 vagy 812 körül összeállított Lhan dkar-ma katalógus, ame-

lyet a legkorábbi Kánon-ként tartanak számon, azok közé a hīnayāna iratok közé sorolja az 

Adhidharmakośa fordítását, amelyek Khri-srong lde-btsan (754–797) uralkodása idején ké-

szültek.166 

 Vasubandhu gyakran használja az „egyesek szerint” és az „úgy mondják” kifejezéseket 

mind az alapversekben, mind a kommentárban,167 jelezvén, hogy nem saját véleményét fejti 

–––––––––––– 

157 Tib.: mngon-pa’i skor; mong.: abhi-dharm-a-yin aimaγ. 
158 Tib.: wdul-ba’i skor; mong.: vinai-yin aimaγ. 
159 Tib.: grub-mtha’i skor; mong.: taγalal-un aimaγ. 
160 Tib.: sngags-kyi skor; mong.: tarni-yin aimaγ. 
161 Tib.: gtan-tshigs rig-pa’i skor; mong.: učir siltaγan-u uqaγan-u aimaγ. 
162 Tib.: sgra-rig-gi skor; mong.: daγun-u uqaγan-u aimaγ. 
163 Tib.: bzo-ba rig-pa’i skor; mong.: urlaqui uqaγan-u aimaγ. 
164 Tib.: gso-ba rig-pa’i skor; mong.: teǰigeküi uqaγan-u aimaγ. 
165 Tib.: brda’ gsar-rnying-gi skor; mong.: sayin-a qaγučin dokiyan-u aimaγ. 
166 Mejor 1991, pp. 20–21. 
167 Tib.: zhes zer. 
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ki, de nem is megkérdőjelezhetetlen igazságot taglal. A vitapartnerek állításai sokszor még 

önmagukat is megcáfolják. Hogy Vasubandhu mit gondolhatott egy-egy témakörről, azt csak 

sejthetjük, mivel saját véleményét sem tartotta többre, mint egy elképzelést a sok közül, egy 

megfontolásra érdemes lehetőséget.  

 A MDZOD két részből áll: egy verses memoriterből168 és egy ehhez kapcsolódó terjedel-

mes prózai magyarázatból.169 A versek formáját a száraz felsorolás, az emlékeztetés szabja 

meg, és ennyiben visszautal azokra a rövid tételes felsorolásokra,170 amelyeket a legkorábbi 

időktől kezdve fűztek a szútrákhoz. A magyarázatok formáját pedig a kor filozófiai kérdései-

ről folytatott viták szabják meg, így a szöveg egyes részeiből jól rekonstruálható, hogyan zaj-

lottak a korabeli filozófiai párbeszédek. A mű értékét jelzi, hogy később a mahāyāna iskolák 

ebből tanították a buddhizmus alapvető tételeit. További jelentősége az, hogy a korabeli bud-

dhista iskolákról csak ebben a műben maradtak fenn feljegyzések. 

 A tankönyvként használt, önmagában is enciklopédikus művet egyre több kommentár 

követte a fordítók nyelvén is. Később a benne megőrzött módszer kiegészült Vasubandhu 

egyik tanítványa, Dignāga magyarázataival, aki a már korábban elhangzott tanításokat fejlesz-

tette tovább. Ily módon kiegészülve az ún. ismeretelméleti iskola módszereivel, a MDZOD má-

ig szerves része a tibeti kolostori oktatásnak. 

A mű felépítése 

A mű 600 versből, valamint 8 000 szakasznak megfelelő terjedelmű prózai kommentárból áll, 

melyet Vasubandhu nyolc fejezetre, valamint egy függelékre osztott.  

I. A tapasztalás tartományairól szóló tanítás (1. Az öt halmaz, 2. Az érzékelés tizenkét tar-

tománya, 3. A tizennyolc tapasztalási tartomány) 

II. Az érzékelő képességekről szóló tanítás (1. A huszonkét képesség, 2. A tudat és a tudati 

tényezők, 3. A hat ok, 4. Az öt eredmény, 5. A négy feltétel)  

III. A világokról szóló tanítás  

     1. A három birodalom (Vágybirodalom, Formabirodalom, Formanélküli birodalom, A tu-

dat és a jelenségek jellemzői a három birodalomban) 

     2. Az öt létállapot (A tudatosság hét lakhelye, Az élőlények kilenc lakhelye, A négy tudat-

állapot) 

–––––––––––– 

168 Tib.: tshigs-su bcad-pa. 
169 Tib.: bshad-pa. 
170 Szkt.: mātrika. 
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     3. Az élőlények sokfélesége és vándorlásuk életről életre (A négyféle születés, A köztes 

lét, Az egyik életből a másikba való vándorlás) 

     4. A függő keletkezés és a létforgatag (A függő keletkezés tizenkét láncszeme és a három 

idő szerinti szakasza, A függő keletkezés négy típusa, Ok és okozat) 

     5. A világ (A három mandala, A kilenc hegység, A nyolc tenger, A négy kontinens, 

Dzsambu-sziget, A poklok, Az állatok, Az éhszomjú démonok, A nap és a hold, A Méru-

hegy négy terasza, Az isteni birodalmak elhelyezkedése, Az emberek keletkezése, élet-

ideje és méretei, Az idő és a tér mértékei, A négy kalpa, Buddhák, önbuddhák és kerék-

forgató királyok megjelenése a világban, A világ pusztulása) 

IV. A tettről szóló tanítás (1. A megnyilvánuló és a megnyilvánulatlan tett, 2. Az erényes, 

az erénytelen és a semleges tett, 3. A három menedék, 4. Az öt megbocsáthatatlan bűn, 

5. Súlyos és könnyű tettek) 

V. A szennyeződésekről szóló tanítás (1. A szennyeződések természete, 2. A szennyeződé-

sektől való megszabadulás módja, 3. A szennyeződésektől való megszabadulás végered-

ménye) 

VI. Ösvényekről és emberekről szóló tanítás (1. A négy nemes igazság, 2. A tudat lecsende-

sítése, 3. Az éberség négy megalapozása) 

VII. Az eredendő bölcsességről szóló tanítás (1. A türelem és megismerés bölcsessége,  

2. A két bölcsesség jellegzetességei) 

VIII. A meditatív elmélyülésről szóló tanítás (1. Elmélyülés a Formabirodalomban és a For-

ma nélküli birodalomban, 2. A két elmélyülésen alapuló tulajdonságok) 

IX. A személyiség létét cáfoló fejezetet Vasubandhu külön írta meg és csatolta függelékként 

a műhöz.171 

5.4. Kun-dga’ chos-legs: Rgya-gar rum-yul-pa Sken-dhas dris-lan 
[Az európai Szkendha kérdéseire adott válaszok] 

Kőrösi Csoma Sándor zanglai tartózkodása alatt megkért három jól képzett lámát, írjanak szá-

mára eligazító sillabuszokat a buddhista irodalom alaptémáiról. Ezek kapták később az Alexan-

der-könyvek elnevezést. 

 A Kun-dga’ chos-legs által készített Rgya-gar rum-yul-pa Sken-dhas dris-lan című kom-

pendium [a továbbiakban RGYA] hat fejezetből áll. Az első fejezet a buddhista kozmogónia és 

–––––––––––– 

171 Értekezésemben a világokról szóló III. fejezet 5. részének anyagát használtam fel, a többi fejezetben 

előfordulhatnak eltérő alakok. 
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kozmológia rövid ismertetése, amelynek címe Wjig-rten mngon-par grub-pa’i rgyu wbyung-

ba chen-po bzhi [A világ keletkezésének oka, avagy a négy nagy elem]. A második fejezet a 

Három Drágakő lényegéről,172 a harmadik Buddha életéről szól.173 A negyedikben arra a kér-

désre válaszol a szerző, hogy hogyan terjedtek el a szútrák és tantrák Tibetben,174 az ötödik-

ben pedig a buddhizmus lényegét illető kérdésre felel.175 A hatodik fejezet a fokozatos meg-

szabadulás nyolc fokozatát ismerteti.176 A főkolofón így hangzik: „Kegyesen íratott az európai 

Szkendha kérdésére válaszul Kun-dga’ chos-legs rdo-rje által, Rdzong-khul nagy barlangjá-

ban.”177 

A mű Wjig-rten mngon-par grub-pa’i rgyu wbyung-ba chen-po bzhi  
[A világ keletkezésének oka, avagy a négy nagy elem] című fejezetének felépítése 

Az első fejezet részkolofónja így hangzik: „Ez tehát a válasz az első, az edény-világ és a lé-

élőlények keletkezésére, fennállására és pusztulására vonatkozó kérdésre.”178 

 Kun-dga’ chos-legs az egész munka során figyelembe vette, hogy Csoma kevés ismeret-

tel rendelkezik a témával kapcsolatban,179 ezért egyszerűen és érthetően fogalmazta meg írá-

sát, valamint tartalmilag jól elkülöníthető fejezetekre tagolta a szöveget.  

 A válaszok megírásához nem használt fel sokféle irodalmat, csupán három műre hivat-

kozik, hogy Csoma könnyen tájékozódhasson, s ily módon további ismeretekre tehessen szert 

–––––––––––– 

172 Tib.: Dkon-mchog-gi mtshan-nyid [Az ékesség lényege]. 
173 Tib.: Ston-pa Shakya thub-pas dang-por thugs-bskyed-nas mthar sangs-rgyas-nas chos-kyi wkhor-lo 

bskor-tshul [A mester, Sakja nemzetség bölcse hite megszületése után, megvilágosodott állapotában a tan kerekét 

miként hozta forgásba]. A rövid címe, amely a fejezet részkolofónjában áll: Ston-pa’i mdzad-pa [.A Mester tettei]. 
174 Tib.: Rgya-bod-du mdo-sngags ji-ltar dar-tshul [Indiában és Tibetben miként terjedtek el a szútrák és 

tantrák]. 
175 Tib.: Dal-wbyor-nas rtsams nang-don-la dris-pa’i lan [Az emberré-válás állapotának elérését köve-

tően a belső lényegre vonatkozó kérdések válasza]. 
176 Tib.: So-thar ris brgyad-kyi sdom grangs rtsi-tshul [A fokozatos megszabadulás nyolc területe]. 
177 Tib.: de-ltar rgya-gar rum-yul Sken-dhas dris-lan-du Kun-dga’ chos-legs rdo-rjes Rdzong-khul phug-

mo-cher bris-pa dge’o | 
178 Tib.: de-dag-gis ni snod-kyi wjig-rten dang bcud-kyi sems-can dang de-dag chags-gnas-wjig gsum 

dris-pa’i lan-te dang-po bstan zin-no | 
179 Csoma valószínűleg ismerte már felületesen ezt a témakört, hiszen mind az Alphabetum Tibetanum-

ban (1762-ben Agostino Antonio Giorgi által összeállított munka, néhány nyugati misszionárius feljegyzéséiből 

– A könyvről lásd Tóth 1995), mind különböző buddhista kolostorok falán láthatta már a létkerék ábrázolását is. 

Emellett egyik jelentésében megemlíti, hogy tanítója többek között készített számára egy „lajstromot, mely az 

istenek, istenasszonyok és családjaik neveit tartalmazza, úgy szinte a hősöket, jó és gonosz lelkekét, a mennyben 

úgy mint az alvilági helyeken való tartózkodásuk és hatáskörük leírásával. (…) Százakra megy azon nevek szá-

ma, melyek Rirap hegyére, (Sumeru, Olympus), a régi mythologiára, az égi tüneményekre s több effélére vonat-

kozik.” Részlet a C. P. Kennedy századosnak 1825. május 5-én írt jelentésből. Duka 1885, pp. 38–59. 
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az adott résztémában. Ezek közül az első, a 11. században élt tibeti polihisztor, Sgam-po-pa: 

Dam-chos yid-bzhin-gyi nor-bu thar-pa rin-po-che’i rgyan [A megszabadulás ékköve] című 

munkája.180 A második egy kanonikus munka, a Dam-pa’i chos dran-pa nye-bar gzhag-pa 

[Az éber tudatosság alapjai],181 a harmadik és egyben legtöbbet idézett mű a szövegben a 

MDZOD. Ha összehasonlítjuk a MDZOD és a RGYA felépítését, szerkezetét és tagolását, akkor 

látható, hogy Kun-dga’ chos-legs – a sorrendtől és a poklok leírásától eltekintve – szinte pont-

ról pontra követte Vasubandhu világleírását (III. 5).  

 A felsorolt művekből és a szöveg könnyen áttekinthető szerkezetéből kiderül, hogy Kun-

dga’ chos-legs nem bocsátkozik misztikus fejtegetésekbe, hanem a legegyszerűbben követhe-

tő rendszert mutatja be Csomának, abból is inkább csak a világ szerkezeti felépítését, nem 

pedig a filozófiai hátterét.182  

5.5. Khong-sprul blo-gros mtha’-yas: Shes-bya mtha’-yas-pa’i rgya-mtsho 
[A végtelen tudás óceánja] 

A könyv szerzője a kelet-tibeti Khong-sprul blo-gros mtha’-yas (1813–1899), a 19. század 

egyik legjelentősebb, egyetlen rendhez sem kötődő írója és tanítója. Több mint kilencven kö-

tetnyi elméleti és gyakorlati útmutatót készített a rnying-ma-pa, bka’-gdams-pa, sa-skya-pa, 

bka’-rgyud-pa és a bön tradíciókat követve. Tíz legfontosabb munkája közé tartozik a Shes-

bya mtha’-yas-pa’i rgya-mtsho [a továbbiakban MTHA] című műve, a buddhista kozmogónia 

és kozmológia különböző rendszereinek ismertetése a főbb filozófiai irányzatok szerint. Ezek 

a rendszerek nem mondanak ellent egymásnak, inkább egymásra épülnek, csak abban külön-

böznek, hogy más és más megközelítési módot nyújtanak a szellemi érettségben eltérő szinten 

álló követőknek. Forrásmunkái183 közül kettő megegyezik a Wphags-pa bla-ma által használt 

iratokkal.  

–––––––––––– 

180 A huszonegy fejezetes mű szisztematikusan jelöli ki az utat a végső cél, a buddhaság állapotának el-

éréséig. A hat lépcsőből álló, egymásra épülő gyakorlatok közül a módszerről szóló részben kapott helyet egy 

kozmológiához kapcsolódó fejezet, melyben a lények szenvedéseit írja le. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy az 

egyes létformákban átélhető kínok bemutatásával a gyakorlót elrettentse a léthez való szoros kötődéstől, és az út-

mutató segítségével kiutat találjon a szenvedésből.  
181 Ezt a művet az i.e. 1. századtól az i. sz. 10. századig folyamatosan létrejövő mahájána-szútrák csoport-

ján belül az ún. átvándorlás szútrái közé sorolják. Ebbe a kategóriába azok a szútrák tartoznak, amelyek arról 

szólnak, hogy milyen tettek vezetnek a különböző létszférákban történő újjászületésekhez. Skilton 1997, p. 89. 
182 A tibeti szöveg kozmológiai részének fordítása: Péter 2004 és Orosz 2006. 
183 Tib.: Lang-kar gshegs-pa’i mdo [szkt.: Laṅkāvatāra-sūtra], tib.: Sangs-rgyas phal-po-che zhes bya-ba 

shin-tu rgyas-pa chen-po’i mdo [szkt.: Buddha-avataṃsaka-nāma-mahāvaipūlya-sūtra], tib.: Dam-pa’i chos 

dran-pa nye-bar gzhag-pa [szkt.: Saddharmasmṛityupasathāna], tib.: Bsam-gyis mi khyab-pa’i rgyal-po’i mdo 
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A mű felépítése 

A szöveget a szerző saját Shes-bya kun khyab [Minden tudás összefoglalása] című verses 

alapszövegéhez készítette. A kommentár 992 folió terjedelmű, modern kiadásban 1 936 oldal. 

A műfaja szókommentár,184 vagyis a gyökérvers minden egyes szavát beépíti a kommentár 

magyarázó szövegébe.  

 A szöveg három nagyobb részből áll. Az első rész foglalkozik a kozmológiával, Buddha 

életével és tanításaival, valamit a buddhizmus indiai és tibeti elterjedésével. A másodikban a 

nagy és kis tudományokat, illetve a különböző buddhista utakat és gyakorlatokat írja le. Az 

utolsó, harmadik rész a relatív és végső igazság kérdésével és az eltérő filozófiai rendszerek 

bemutatásával foglalkozik.  

 A kozmológiára vonatkozó rész négy fejezetből áll, amelyek az író elképzelése szerint 

fontossági sorrendben követik egymást, egyre magasabb szintű tudást közvetítve. Az első fe-

jezet a számokkal meghatározható egyéni utat mutatja be, a második az egyetemes út végtelen 

buddhamezőit írja le, a harmadik a kálacsakra-tantra kozmológiáját, végül a negyedik a 

rdzogs-chen hagyomány „nem-kozmológiáját” vázolja fel.  

 Az első két egymásra épülő fejezet a MDZOD felépítését követi egy modernebb, a ma 

emberének szóló gyakorlati útmutató keretében. 

5.6. Ilγal-i ilete uqaγulun üiledügči-yin ǰerge delgeregülün sudur orosiba  
[A különbségek világos magyarázatának osztályozását kifejtő szútra]  

Sárközi Alice (szerk.): A Buddhist Terminological Dictionary.  
The Mongolian Mahāvyutpatti című kiadás alapján 

A buddhista terminológiai szótárat, a Bye-brag-tu rtogs-par byed-pa chen-po [A nagy meg-

valósítás módja] című művet 801 vagy 812 körül indiai és tibeti mesterek185 készítették Tibet-

ben királyi rendeletre. A kompendium szanszkrit és tibeti nyelven készült, hogy megkönnyít-

se a buddhista szövegek fordítását.186 

–––––––––––– 

[szkt.: Acintyarāja-sūtra], tib.: Sa’i dngos gzhi [szkt.: Bhūmivastu], tib.: Chos mngon-pa’i mdzod-kyi bshad-pa 

[szkt.: Abhidharmakośabhāṣya]. 
184 Tib.: wbru-wgrel. 
185 A három legfontosabb közülük: Dpal-brtsegs, Chog-ro és Ye-shes-sde. 
186 A kiadások közül a szanszkrit és tibeti szócikkeket angol fordítással együtt elsőként Kőrösi Csoma 

Sándor munkája tartalmazta, amit három részben (1910, 1916 és 1944) adtak ki: Sanskrit–Tibetan–English Vo-

cabulary: Being an Edition and Translation of the Mahāvyutpatti by Alexander Csoma de Kőrös. Ed. by E. D. 

Ross and Ch. Vidyábhusana, Part I, Calcutta, 1910.; Part II, Calcutta, 1916.; Part III, ed. by Ch. Chatterjee, 

Calcutta, 1944. 
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 Az Ilγal-i ilete uqaγulun üiledügči-yin ǰerge delgeregülün sudur orosiba címet viselő 

mongol változat, melyet a szakirodalom is leggyakrabban Mongol Mahāvyutpatti néven emle-

get [a továbbiakban MAHA] a 17. és korai 18. századi buddhista reneszánsz hatására született, 

mikor megnőtt az igény a kanonikus irodalom fordítására. A régi iratokat is elővették és újra-

írták, modernizálták a klasszikus nyelv szabályai szerint. A nagyarányú fordítási munkálato-

kat a mandzsu császárok támogatták, főként Kangxi és Kien-lung császár. Külön fordító isko-

lák és bizottságok jöttek létre, hogy Buddha tanát a különböző nyelveken egységes termino-

lógiával fordítsák. Ezekben a közösségekben nagy számú mongol tudós dolgozott, akik tibeti 

nyelvtudással is rendelkeztek. Ez az élénk érdeklődés a nyelvészet iránt számos kétnyelvű lis-

tát, szótárat és nyelvtani munkát hívott életre, amelyek mind a tan fordítóit voltak hivatottak 

segíteni.187  

 A Mahāvyutpatti mongol részét sokáig mellőzték, nem fordítottak rá figyelmet. 1961-ben 

Raghu Vira szerkesztésében jelent meg egy szanszkrit–tibeti–mandzsu–mongol–kínai nyelvű 

szótár, amely a Mahāvyutpatti rövidített, újra szerkesztett változata.188 Bő negyedszázaddal 

később, 1989-ben Y. Ishihama és Y. Fukuda publikálta a Mahāvyutpatti olyan változatát, 

amely a szanszkrit és a tibeti mellett a mongol változatot is tartalmazza, fordítást viszont 

nem.189  

 Az első olyan kiadás, amely kizárólag a mongol résszel foglalkozik, 1995-ben jelent 

meg.190 Az úttörő munka Sárközi Alice nevéhez köthető, aki Szerb János segítségével feldol-

gozta, több forrásból kiegészítette és rendszerezve angolra is lefordította a mongol kifejezése-

ket. Értekezésemben a MAHA feldolgozása során az ő munkájukra támaszkodom. 

 A Sárközi Alice szerkesztésében megjelent kiadás a Mahāvyutpatti egy Szentpéterváron 

őrzött kézirata alapján készült.191 A 319 oldalas, szanszkrit, kínai, tibeti és mongol nyelvű 

munkának ismeretlen a szerkesztője, fordítója, a kiadás támogatója, létrejöttének helye és 

ideje. Kowalewski említi, hogy 1853-ban a pekingi Orosz Misszió beszámol erről a munkáról, 

ezért feltételezhető, hogy a kézirat is Pekingben készült.192  

–––––––––––– 

187 A Mahāvyutpatti további kiadásairól lásd Sárközi 1995, pp. v–vi. 
188 Raghu Vira: Pentaglot Dictionary of Buddhist Terms in Sanskrit, Tibetan, Manchurian, Mongolian, 

and Chinese. (Śatapiṭaka series.) International Academy of Indian Culture, New Delhi, 1961. 
189 Ishihama, Y.–Fukuda, Y.: A New Critical Edition of the Mahāvyutpatti. Sanskrit–Tibetan–Mongolian 

Dictionary of Budhist Terminology. The Toyo Bunko, Tokyo 1989. 
190 Sárközi 1995. 
191 Ilγal-i ilete uqaγulun üiledügči-yin ǰerge delgeregülün sudur orosiba. Jelzete: No. 25147 LOIVAN.  

A kézirat Lokesh Chandra gondozásában facsimile kiadásban megjelent: Quadrilingual Mahāvyutpatti. Sanskrit–

Tibetan–Chinese–Mongolian Lexicon of Buddhist Terms. Reproduced by L. Chandra. New Delhi, 1981. 
192 Sakaki, R.: Mahāvyutpatti. Bon-Zô-Kan-Wa Shi Yaku Myô-Gi Tai-Shū. Kyoto, 1925, p. XXIV. 
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 A mű mongol szakszókészlete több helyen zavaros és pontatlan, amit egy ismeretlen 

személy, valószínűleg egy tanultabb láma kijavított. Értekezésemben az egyes témakörök szó-

anyagát felsorakoztató táblázatokba a kéziratban eredetileg olvasható szóalakok kerültek, míg 

a javítások lábjegyzetben kaptak helyet. 

 Természetesen az 1741–42-ben elkészült mongol Tandzsúr-ban is megtalálható a Ma-

hāvyutpatti193 Siluun Sir-a-yin Chaqar qosiγun-u qutuγ-i Manduγuluγči Sümn-e és Wjam-

dbyangs bstan-wphel munkája nyomán. Az a változat több pontban különbözik a szentpéter-

vári kézirattól, a táblázatokban „T” jelöli a Tandzsúr-beli szóalakokat. 

 A MTA Könyvtárában őrzött mongol Mahāvyutpatti a Tandzsúr-ban kiadott változat,  

a megreformált nyelvezetet követi, míg a kézirat egy sokkal korábbi nyelvállapotot tükröz. 

Érdekességét az adja, hogy néhány régebbi, ritkábban előforduló szó a közép-mongolból ke-

rült bele. Ezek a szóalakok a lábjegyzetekben találhatók. 

A mű felépítése 

A teljes mű 9 600 szócikket tartalmaz témakörökbe csoportosítva, összesen 277 fejezetben, 

amelyek közül mintegy 30 foglalkozik kozmológiai szakszavakkal. A szótár tematikus elren-

dezéséből fakadó nehézkes használatot Sárközi Alice kiadványában a kötet végén található 

200 oldal terjedelmű index hidalja át. 

 

–––––––––––– 

193 Mdo kötet, Go fejezet. 
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6. Világkép  

6.1. Mongol világkép a buddhizmus megjelenése előtt 

A mongol népek többsége a legutóbbi időkig a nagyállatartó lovasnomád társadalom keretei 

között élt, ez az életmód azonban nem volt a mongolság minden csoportjára kizárólagosan 

jellemző. A nagyállattartás a Bajkál-tótól délkeletre eső füves pusztaságokon volt általános, 

egészen a Sárga-folyó nagy kanyarulatáig, Ordoszig. A mongolság másik nagy csoportját a 

Bajkál-tótól nyugatra eső területeken élő erdei népek alkotják. Zömükben burjátok vagy 

elmongolosodott török nyelvű törzsek, akiket a dzsingiszida világbirodalom is csak nehezen 

vagy egyáltalán nem tudott a maga szolgálatába állítani.194 Ezeknek az egymástól elütő cso-

portoknak a szellemi kultúrája is lényegesen különbözik egymástól, így nem beszélhetünk egy 

egységes, mindenütt jelenlevő és általánosan elterjedt mongol mitológiáról. Míg a nemzetségi 

társadalomra elsősorban az animizmussal kevert politeizmus a jellemző, a tériomorfizmus ma-

radványaival, addig a lovasnomádoknál monoteista elképzeléseket figyelhetünk meg.195 

 A buddhizmus előtti hiedelemvilág és e világ ősi alakjainak viszonylagos tiszteletben 

tartása ellenére a buddhizmus jelentős változásokat okozott a mongol hiedelemvilágban. 

Főként azok a kultuszok és alakok tudtak fennmaradni, amelyek bevonultak a buddhista pan-

teonba, vagy buddhista köntöst öltöttek. A buddhizmus ilyen arányú előretörése csak a lovas-

nomádok között ment végbe. A Bajkál-tótól nyugatra soha nem tudta pozícióit jelentősen 

megerősíteni. Ezeken a területeken a mongolok akár látszólag engedelmeskedve a buddhista 

követelményeknek, akár nyíltan elutasítva azokat, őseik vallását követték. A mongol hitvilág 

tehát az elmúlt évszázadok során nem volt egységes, a buddhizmus hatása másképp érvénye-

sült a különböző területeken. Így a Bajkál-tótól nyugatra élő népek hitvilága sokkal inkább 

tükrözi a korábbi évszázadok hiedelemvilágát.196 

 Bár rendszerezett, egységes írott mongol mitológia nem létezik, van egy közös mongol 

mitológiai alap és vallási hitrendszer, amit rekonstruálni lehet az írott és szóbeli források alap-

ján. A témáról az elsődleges források idegen nyelvű művekben (kínai, perzsa és európai) for-

–––––––––––– 

194 A mongolok harmadik csoportját az idegen hatás alá került, többnyire a mongolság peremterületein élő 

kisebb népcsoportok adják. Például a monguorok szellemi kultúrája az évszázados tibeti hatás következtében 

mind formai, mind tartalmi szempontból nagyrészt tibeti mintát követ. Bővebben lásd Lőrincz 1975, pp. 208–

239. 
195 Lőrincz 1975, pp. 14–20. 
196 Lőrincz 1975, pp. 24–26. 
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dulnak elő, a később keletkezett, első írott mongol forrás, A mongolok titkos történeté-nek 

megjelenése előtt.197  

 A mongol birodalom kialakulásának és fennállásának idejéből származó idegen források 

kiemelik az Ég tiszteletét, hangsúlyozzák annak központi helyét. A külső szemlélő számára 

valóban ez a legszembetűnőbb, mivel az állami rituálék része volt. A 13. századi mongol hit-

világban az Örökkévaló Ég nem mint megszemélyesített istenalak, hanem mint a legfőbb ha-

talom absztrakciója létezett. Az Örökkévaló eget nem lehetett ábrázolni, egy olyan megfogha-

tatlan hatalom volt, amely egyesítette magában az összes istent. Ő maga volt a legfőbb terem-

tő, rendszerező és rendező elv, amely mindenütt létezett egyszerre.198 

 A belső források tanúsága szerint azonban a mindennapos vallási gyakorlatban szereplő 

Föld egyenrangú fontossággal bír. A Monglok titkos Történeté-ben is több helyen előfordul a 

Föld vagy Földanya alakja, egyedül azonban sohasem. Valamennyi előfordulási helyén az 

Éghez van kötve és együtt említik az Eget és a Földet.199  

 Az Ég és a Föld pontos elkülönítése a jóval később (a 18. század végén töredékesen, a 

19. század közepétől fordításokban, a 20. század elejétől pedig eredeti nyelven is) feljegyzett 

rituális szövegekben, mítoszokban található meg, ahol az Ég200 a felső világ és a legfőbb férfi 

princípium, szemben vele a Föld201 az emberi és az alsó világ és a legfőbb női princípium.  

E szerint az elképzelés szerint az Ég a Föld felett fekszik, nappal hasával, illetve mellével  

a Föld felé fordulva. Ezért van világos és ezért kék az Ég is. Éjszaka azonban megfordul és a 

hátát mutatja a Földnek, amely sötét, ez okozza a sötétséget.202  

 A fent–lent kettősség, azaz az Ég–Föld osztás az eredeti világkép, amely idegen vallási 

és eszmerendszerek hatására hármas osztatú világgá alakul. Így az Éggel szemben áll a Föld, 

a középső, az emberi világ, alatta pedig – elsősorban a buddhista és keresztény hatásra – a bün-

tető alvilág203 helyezkedik el. Ez a világfelfogás illeszkedik a környező, belső-ázsiai és szibé-

riai népek világértelmezésébe, vagyis az alaprendszer a duális világosztás, amely hármas  

 

–––––––––––– 

197 Birtalan 2006, p. 250. 
198 Lőrincz 1975, p. 183. 
199 Lőrincz 1975, p. 185. 
200 Mong.: tngri. 
201 Mong.: etügen. 
202 A dualista szemlélet kialakulásában elsődleges szerepe volt a természet megfigyelésének és e meg-

figyelések absztrakciójának. Az egymást váltó éjszakák és nappalok, a tél és a nyár, a hideg és a meleg befolyá-

solták a természethez közel álló ember gondolatvilágát, aki e természeti jelenségek mögött megbúvó isten-

alakokat sejtett. Lőrincz 1975, p. 85. 
203 Mong.: tamu. 
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osztatú világfelfogássá bővült.204 A burját kozmológia ilyen szem-

pontból kivételt képez, mivel a felső világ, ahol jó és rossz lények is 

élnek, nem függőlegesen, hanem vízszintesen oszlik két részre, egy 

nyugati és egy keleti részre, ahol összesen 99 isten lakik.205 206 

 Az ind Méru-hegy átvétele előtt a világtengelyt a világfa szim-

bolizálta, amely a különböző szintek közötti utat ábrázolta. A mongol 

életfa, amelyet ǰaq-a-yin modun-nak [peremen álló fa] neveztek, bud-

dhista hatásra több szövegben küsel-ün modun-ként [kívánságot tel-

jesítő fa] jelenik meg. Az ojrát és a kalmük mítosz leírásában szereplő világfa tulajdonságai a 

buddhizmusban megjelenő dzsambu-fáéhoz hasonlatosak. A világfa és a világhegy gyakran 

összemosódik.207 

6.2. Tibeti világkép a buddhizmus megjelenése előtt 

A tibeti népvallás sok rokon vonást mutat a sztyeppei népek sámánizmusával. Erre a legősibb 

hitvilágra – amely a nyugat-himalájai területekről került Tibetbe – rétegződött rá később a bön 

és a buddhizmus hitvilága. Mind a három vallás különböző változásokon ment keresztül a má-

sik két vallás hatására, átemelve, magába olvasztva idegen elemeket.  

 Az ősi tibeti felfogás szerint a világ három részre tagolódik, a felső a menny szintje,  

a középső a levegő szintje és a legalsó a föld szintje, melyek tibeti elnevezései az ott lakó 

legjellemzőbb lényre utalnak.208 Az alsó szint nem a büntető poklot jelképezi, lakói a lakhe-

lyük szerint kerültek az adott világba.209  

–––––––––––– 

204 A világmodell különböző formákban jelenik meg a nomádok életében: 1. kerek jurta (tűzhelye alatt az 

alsó világ, felette a kerek füstnyílás felé a felső világ), 2. oboγ (kőből és fából készült oltár), 3. sámándob (felső 

része a felső világ, belseje az alsó világ), 4. sámánbot, 5. a fölső védőszellemek ábrázolása holló alakban, az alsó 

világ ábrázolása kígyó formában, 6. sámán teste, mikor megszállják a védőistenek. Birtalan 2001, p. 1060. 
205 Az égboltban lakozó 99 isten elsősorban természeti jelenségek megszemélyesítései útján keletkezett, 

rendszerbe még nem foglalták őket. Bár a hidelemvilágban sok isten neve szerepel, ezek többnyire csak puszta 

nevek, meghatározhatatlan funkcióval, kevés a név szerint szereplő és meghatározott szereppel rendelkező isten. 

Lőrincz 1975, pp. 123–124. 
206 Kép forrása: Beer 1999, p. 180. 
207 Birtalan 2001, pp. 1061–1062. 
208 Bővebben lásd 7.2.1.1. fejezet. 
209 Ennek a hármas világmodellnek a megfelelői a hágókon, hegytetőn, vagy az utak mentén, keresztező-

déseknél létrehozott, a helyi szellemek lakóhelyének tartott kőrakások, melyek nemcsak Tibetben, hanem egész 

Belső-Ázsiában megtalálhatók. Ezzel vannak összhangban a tibeti házak is: az alsó szint az állatoké, a középső 

szint az embereké, a teraszos tető, pedig az isteneké. A világ hármas felosztása még a buddhista szimbolikát is 

áthatja, hiszen az utak mentén a „Három Oltalmazó” bódhiszattva tiszteletére épített fehér, sárga és kék színű 

sztúpák az istenek, emberek és kígyódémonok világát is jelképezik. Kelényi 2003, pp. 13–16. 

Világfa206 
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 Tibet másik jelentős vallási irányzata, a bön 

világ leírása már jelentősen eltávolodik a nép-

vallás világábrázolásától. A leírás a bön hívők 

szerint nem evilági helyre vonatkozik, hanem 

egy mitikus birodalomra, Wol-mo lung-ringre, 

amely mentes az evilági kettősségtől, időtlen, 

tökéletes, béke és boldogság honol benne. 

 Ennek a világnak az ábrázolása rendkívül 

sok hasonlóságot mutat az abhidharma-rendszerű 

világleírásokkal. A középpontban egy hegy, a Ki-

lencemeletes Szvasztika-hegy210 áll, amely nem-

csak fölfelé, hanem a Méru-hegyhez hasonlóan 

a vízben ugyanilyen mértékben lefelé is nyúlik, ahol az alvilági lények élnek. A hegy négy 

sarkából négy nagy folyó ered egy-egy szimbolikus állat fejéből.211Az állatok és a folyók212 

megnevezése számos pontban megegyezik a buddhista leírásokban szereplőkkel. A világ egy 

nyolcszirmú lótuszvirág-alapon nyugszik, a felette levő ég nyolcküllőjű kereket formáz.  

A terület három nagyobb régióra oszlik, csak nem függőlegesen, mint a buddhista leírásban, 

hanem vízszintesen. Ezeket a régiókat folyók, tavak választják el egymástól, a szélét pedig a 

Havas-hegy öleli körül. Több száz templom, város, liget található itt, közülük nyolc kimagasló 

központ a vallásalapító, Gshen-rab-mi-bo életéhez kapcsolódik. Az egyetlen út, ahol ezt a vi-

lágot meg lehet közelíteni egy „nyíl-út,” amelyet maga Gshen-rab-mi-bo ütött egy nyílvessző-

vel a hegyen, mikor Tibetbe látogatott. Ezen az alagúton nem egyszerű az átjutás, az utazás 

kilenc napot vesz igénybe a sötét, gorgókkal és démonokkal teli szűk átjárón.213  

6.3. Buddhista világkép 

A korai védikus kultúra is három részre osztott világról számol be, ami földre, égre és köztes 

szintre oszlik. Csak a későbbi leírások osztják tovább a hármas-világot, elkülönítve a menny 

és a pokol szféráit, amely a későbbi buddhista alaptanításokba beépült.  

–––––––––––– 

210 Tib.: g.yung-drung dgu-brtsegs. 
211 Kép forrása: http://imageserver.himalayanart.org/fif=fpx (2011. 06.07.) 
212 Kelet: hóoroszlán – Nara / Észak: ló – Pakṣu / Nyugat: páva – Khyim-shang / Dél: elefánt – Sindhū. 

Karmay 1975, p. 171. 
213 Karmay 1975, pp. 171–173. 

Wol-mo lung-ring211 
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 Amikor Buddhát kérdezték tanítványai a világról, akkor ő csak annyit mondott: a föld a 

vízen nyugszik, a víz a levegőn, a levegő az űrön, az űr pedig támasz nélküli. További részle-

tekbe azonban nem bocsátkozott. A buddhizmus mint filozófia és mint vallás a Buddha halá-

lát követő évszázadok során több irányzatra bomlott, ami számos kozmológiai spekuláció 

létrejöttét eredményezte. Minthogy a vallásalapító nem utasította el – bár nem is fogadta el –  

a korabeli indiai világképet, tanainak későbbi magyarázói ezt adottnak tekintették és kisebb-

nagyobb módosításokkal erre alkalmazták saját tételeiket.214 

 A buddhizmus a hinduizmussal ellentétben nem lélekvándorlásról beszél, hanem újra-

létesülésről vagy újjászületésről, mivel ők nem fogadják el, hogy a személyiség vagy annak 

egy magja a halál után továbbvándorol. A buddhizmus szerint az egyén által véghezvitt tettek 

határozzák meg a következő élet körülményeit. A tudatos lényeknek tehát fel kell ismerniük 

adott helyzetüket és meg kell ragadniuk minden lehetőséget, hogy változtassanak rajta, tuda-

tosan befolyásolva ezzel létük későbbi feltételeit. Ilyen értelemben mindenki felelős tetteiért 

és azokért a lényekért, akikkel együtt él. Ez az eszme a hétköznapok nyelvére csak szimbólu-

mokkal fordítható le, ezért használja a buddhizmus a létről létre vándorló lények képét. Ehhez 

már csak hozzá kell rendelni a fizikai-anyagi világot mint struktúrát és kész a lét.215 

 A létforgatag legelterjedtebb ábrázolása a létkerék,216 amely mindenütt ott pompázik a 

buddhista szentélyek előterében vagy a kolostorok bejáratánál. Ezek az ábrázolások nem me-

ditáció vagy az istenségeknek való tiszteletadás céljából készülnek, hanem elsősorban azért, 

hogy az írástudatlan hívők számára bemutassák az állandó keletkezés és pusztulás világát, az 

újjászülető élőlények körforgását.217 Hasonló céllal születnek a poklokat bemutató képes-

könyvek is, amelyek az elrettentés eszközével próbálják helyes útra téríteni a hívőket. 

 A buddhizmusnak a világ szerkezetéről alkotott elképzelését a Buddha által kinyilatkoz-

tatott szútrák és a szerzetesi fegyelemről szóló szentiratok alapján az abhidharma-irodalomban 

 

–––––––––––– 

214 Szegedi 2001b, p. 112. 
215 Szegedi 2001b, p. 113. 
216 Tib.: srid-pa’i wkhor-lo. 
217 Ábrázolása az egyik hagyomány szerint magától Buddhától ered (Kelényi 1992, p. 9), a másik szerint 

Buddha egyik fő tanítványától, Maudgaljánától, aki alászállt a pokolba, hogy megmentse ott szenvedő anyját. A 

létszférákban tett látogatásait később mestere kívánságára elbeszélte és írásban is megörökítette, s még egy 

ötoldalú, tengely körül forgatható hengert is készített, mely az élők világát ábrázolta. Ligeti 1988, p. 259. 

A létkerék egyetlen képbe sűríti Buddha alapvető tanításait: a legbelső körben a létforgatagban tartó fő 

bűnök jelképei láthatók, az ezt körülölelő kör fekete fele jelzi az alsó, fehér fele a felső világokba születő lények 

sokaságát. A kerékagyból kinyúló küllők térközeiben helyezkedik el a hat létforma. A kör külső része (a kerék 

abroncsa) az ok-okozati összefüggés állomásait mutatja be. A kereket egy vörös szörny, a Halál Ura tartja a szá-

jában, aki a mulandóság szimbóluma, mellette, a létforgatagon kívül Buddha áll és a nirvána felé mutat, jelezve 

ezzel, hogy az ember képes önmagát megváltani, megszabadulni a szenvedésből. 
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Létkerék218 

 

foglalták össze már a buddhizmus történetének igen korai szakaszában. Az ebben szereplő 

világkép a legátláthatóbb és legegyszerűbb. Ennek a rendszernek a leírása a MDZOD-ban talál-

ható.  

 Az itt felvázolt abhidharma-rendszerű kozmogóniáról és kozmológiáról szóló leírását a 

következőképpen lehet röviden összefoglalni: van egy üres tér, egy nagy mandala vagy ko-

rong alakú szél, amelyet az érző lények közös karmája hozott létre. A szélkorongot Lágy szél-

nek hívják, különféle színű, a fizikai tárgyakat emelő, lebegtető szerepet tölt be. Lassan na-

gyon vékony felhők alakulnak ki és hatalmas eső kezd hullani ebből a vízkorongból a szél-

korongra. Ezután a vízkorongot a szél sok évig mozgatja, ez hozza létre az aranykorongot a 

vízkorong fölött. A sok évig tartó esőzések után egy nagy óceán keletkezik az aranykorong 

fölött. Ezt az óceánt is mozgásba hozza a szél, hosszú évek múltán végül kiemelkedik a Méru-

hegy, mely félig a nagy óceán alá nyúlik. A Méru-hegyet koncenrikusan nyolc kisebb hegy-

lánc veszi körül. A Méru és az első hét kisebb hegység drágakőből, az utolsó pedig vasból 

van. Sok évvel ezután emelkedik ki a négy sziget és a nyolc melléksziget a hetedik és a nyol-

cadik hegylánc között.219 

–––––––––––– 

218 Kép forrása: http://www.sacred-texts.com/earth (2011. 06. 07.) 
219 Ez a fajta világkép nemcsak a könyvekben, hanem a díszítésben, építészetben is megjelenik. Bővebben 

lásd Péter 2005. 
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Abhidharma kozmológia220 

 

 A világot benépesítő lényeket a Vágy-, a Forma- vagy a Formanélküli birodalom vala-

melyikébe sorolják attól függően, hogy mennyire kötődnek az anyagi természetű jelenségek-

hez. A Vágybirodalomba tartoznak a pokollakók, az éhszomjú démonok, az állatok és az em-

berek; az istenek közül pedig a Vágybirodalmi istenek hat csoportja. A Formabirodalom a 

Vágybirodalom fölött helyezkedik el. Tizenhét istencsoport lakik benne, akiket négy szintre 

sorolnak be az elmélyülés négy szintjének megfelelően. A Formanélküli birodalomba az 

anyagi formától mentes, helyhez nem kötődő istenek négyes birodalma tartozik.221  

 A pokollakók és az éhszomjú démonok egy részének lakhelye az egyik kontinens alatt 

található. Az éhszomjú démonok másik része folyókban, tavakban, az égben és más helyeken 

él, az állatok pedig a tengerekben és a kontinenseken. Az emberi lények a kontinenseket népe-

sítik be. A Vágybirodalom isteni lényei közül az elsők a Méru-hegy körül, a második csoport 

a hegy csúcsán, további négy csoport a második fölött él. A Vágybirodalom fölött van a tizen-

hét régió isteni lényeinek a Formabirodalma és még följebb a Formanélküli birodalma. 

–––––––––––– 

220 A kép forrása: Beer 1999, p. 102. 
221 Szegedi 2001a, p. 15. 
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Kālacakra kozmológia222 

 

 Ez tehát az alapleírás, amelyet a későbbi szerzők felhasználtak saját műveikben. Elő-

fordulnak bizonyos eltérések, mivel a kommentárok különböző korokban és helyeken élő, 

különböző iskolákat követő mesterek tollából származtak, ezért mindenki azt emelte ki, azt 

hangsúlyozta művében, ami saját tanítását alátámasztotta. Wphags-pa bla-ma kompendiuma 

ilyen szempontból kivétel, mert nem abból a célból született, hogy az alkotó saját nézeteit 

tükrözze, hanem, hogy egy, a témában kevésbé járatos és idegen kultúrában felnőtt embernek 

betekintést nyújthasson egy alapvető buddhista tanításba.  

 Többféle kozmológiai rendszer létezik, az előbb ismertetett abhidharma-rendszer egy 

olyan közismert és általánosan elfogadott világleírás, amelyhez képest az egyes irányzatok 

közötti eltérések könnyen értelmezhetők. Az másik legelterjedtebb világábrázolás a kālacakra 

irányzat leírása.  

 Az indiai eredetű kālacakra223 teljes egészében a korai jainista iskolától vette át kozmo-

lógiai elképzeléseit. Később, 1024-ben ez a rendszer került át Tibetbe. A kālacakra alapja egy 

olyan felépítésű világ, amely a mikrokozmoszt és a makrokozmoszt foglalja egységbe, rend-

–––––––––––– 

222 Kép forrása: Beer 1999, p. 102. 
223 Tib.: dus-kyi wkhor-lo. 
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kívül részletességgel tárgyalva a kozmosz egyes részeinek kiterjedését és méreteit.224 Ezen 

belül létrehoz egy olyan megfelelést, mely a világegyetem méreteit és formáit az emberi test 

méreteihez és formáihoz hasonlítja. 

 A kozmológiai alakzatok leírása több ponton jelentősen eltér az abhidharma-rendszerű 

kozmológiától. Eltérő a Méru-hegy alakja, az azt körülvevő hegyek száma, mások a szigetek 

és óceánok nevei, színei, a hegyek és szegélyek formái, stb.225  

 Létezik egy harmadik rendszer is, amely nagy mértékben különbözik az eddig leírtaktól: 

a rdzogs-chen. Ez a tan a buddhizmus első tibeti elterjedésének idejéből származó rnying-ma-

pa rend legfőbb gyakorlataival áll kapcsolatban, de találhatók benne közép-ázsiai és kínai 

forrásokból származó csan-szerű tanítások is.226 Általában „nem-kozmológiának” szokták 

nevezni, mert elsősorban a létezés feltételeinek létrejöttével foglalkozik és nem bocsátkozik a 

kozmológiai rendszerek olyanfajta részletes leírásba, mint az abhidharma vagy a kālacakra 

irányzat.227 

 A kozmológiai rendszerek azonban nem csupán a fizikai világ leírására szorítkoznak. 

Egy filozofikusabb értelmezés szerint minden lény számos „létformát” tapasztal meg egyetlen 

élete alatt, hiszen tudatának állapota pillanatról pillanatra változik. A különböző létformák 

tehát a tudatállapotok szimbolikus jelzésére szolgálhatnak, a létformák alkotta struktúra pedig 

a változó személyiség tudatpillanatainak rendszerezett összegzése. Az isteni létformák ily mó-

don a meditációval elérhető különféle elmélyülési szinteknek felelnek meg, és hasonlóképpen 

„lefordíthatjuk” a poklok, démonok stb. világának szimbólumait hétköznapi tapasztalataink 

nyelvére. Ha a létállapotokat tudatállapotoknak feleltetjük meg, akkor nem a külső világ 

fizikai struktúráját, hanem a belső világ térképét kapjuk meg. A kétféle értelmezést egységbe 

foglaló buddhista szemlélet a világot mint kozmoszt, mint külső valóságot azonosnak tekinti a 

belső világgal, a pszichével.228  

–––––––––––– 

224 Beer 1999, p. 103. 
225 Bővebben lásd Kongtrul 1995, pp. 147–171, Beer 1999, pp. 102–110, Kloetzli 1983, pp. 23–73. 
226 Skilton 1997, pp. 148–149. 
227 Bővebben lásd Kongtrul 1995, pp. 203–229, Kloetzli 1983, pp. 73–113. 
228 Szegedi 2001a, p. 115.  
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7. Forrásfeldolgozás 

A következő fejezetben a tibeti és mongol nyelvű alapszöveg átírását, fordítását és feldolgozá-

sát közlöm. Egy-egy témakör után az azokban előforduló szakszavakat vetem össze egy táblá-

zatban a későbbi és korábbi forrásokból származóakkal, hogy a nyelvi változásokat ezen ke-

resztül könnyebben át lehessen tekinteni. 

7.1. Az élettelen világ 

A buddhizmust megelőző időkben a világ keletkezéséről szóló tibeti leírásokban gyakran 

keverednek az ősi népi hitvilág elemei, a bön tételes valláshoz közelebb álló nézetei és erő-

teljesen megmutatkozik az iráni vallás befolyása is. Ezekben a legendákban gyakran megjele-

nik a dualitás eszméje és a fekete-fehér pár egyesüléséből létrejött, általában tojásból kikelt jó 

és rossz élőlények születése. Más leírásokban a világ egy őseredeti lény halálából vagy szét-

válásból ered, amely közelebb áll az ősi vallás legendáihoz.229  

 A mongol mítosz- és mondakincsben megőrzött sámánista, nyomokban manicheista, ré-

gi keleti keresztény (nesztoriánus), sőt az újabb, ortodox keresztény (18–19. századtól) hatás 

leginkább a világ és az ember keletkezését magyarázó mítoszokban fedezhető fel. A mongo-

lok kettős, illetve hármas osztatú világának létrejöttéről szóló leírásokban nincs jelen sem-

milyen teremtő erő. Az őskáoszból, vagy az ősi sötétségből jönnek elő az első, legősibb 

jelenségek, miután az ég és a föld egysége felbomlik és a két szint szétválik. A két világalkotó 

elem (víz és tűz)230 jelenléte a kínai és a buddhista világszemlélettel mutat hasonlóságot, ahol 

a világot öt alapelem alakítja ki (föld, víz, levegő, tűz, fém). 

 A mongol világteremtés-mítoszok legfőképp buddhista hatást mutatnak, és sok a hason-

lóság a tibeti mítoszokkal. Itt is megjelenik az őseredeti lény szétválásából létrejött világ, 

vagy a dualitásból eredő vetekedő teremtők. Gyakori motívum a Földet és az embert teremtő 

buddhista istenség (Sákjamuni, Majdar, Ocsirváni bodhiszattva stb.).231  

–––––––––––– 

229 Hoffmann 2001, pp. 142–144. 
230 Gyakori legenda a világ keletkezéséről a világóceán, vagy tejóceán köpülése szél vagy istenek által.  

A köpülő maga a világoszlop vagy világhegy, amit a köpülés hoz forgásba. Az így megdermedt felületből alakul 

ki a föld, amit a tűz szárít ki. 
231 Birtalan 2002, pp. 11–16. További mondákat a világ teremtéséről lásd Birtalan 1998a, pp. 8–15. 
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7.1.1. Mértékegységek 

SHES [ff. 2v–3r] de-la snod-kyi wjig-rten mngon-par wgrub-pa’i rgyu ni wbyung-ba chen-po bzhi’o | de’ang yod-

cing wbyung-bas-na wbyung-ba’o | sa ni sra-ba’o | chu ni gsher-ba’o | me ni dro-ba’o | rlung ni g.yo-

ba’o | wbyung-ba de-dag-gi shin-tu phra-ba’i mthar-thug-pa ni phra-rab-kyi rdul-te | gzhig-tu med-pa’i 

phyir cha-med-pa nyid-do | de bdun ni rdul-phran-no | de bdun ni lcags-rdul-lo | de bdun ni chu-rdul-lo | 

de bdun ni ri-bong-gi rdul-lo | de bdun ni lug-rdul-lo | de bdun ni glang-rdul-lo | de bdun ni nyi-zer-gyi 

rdul-lo | de bdun ni sro-ma’i tshad-do | de bdun ni shig-gi tshad-do | de bdun ni nas-kyi tshad-do | de-[3r]-

dag wdus-pa-las | snod-kyi wjig-rten dang lus grub-bo | nas bdun-la ni sor-mo gcig-gi tshad-do | sor-mo 

nyi-shu-bzhi-la ni khrug-gang-ngo | khru bzhi-la ni wdom-gang-ngo | wdom lnga-brgya-la rgyang-grags 

gcig-go | rgyang-grags brgyad-la ni dpag-tshad gcig-go | wdis wjig-rten-gyi khams wgrub-pa’i rkyen ni | 

der skyes-bar wgyur-ba’i sems-can-rnams-kyis las mthun-par bsags-pa’i dbang-las-so | 

MEDE [ff. 1v–2r]: tede tabun-ača saba yirtinčü bütükü-yin siltaγan inu dörben maqabud buyu: teden-i bariǰu 

bolγaqu-yin bolqu kemen nereyiddeǰüküi: ede dörben-eče γaǰar qataγu yosutu bolai: usun ǰogin232 yosutu 

bolai: γal qalaγun yosutu bolai: keiködelküi yosutu bolai: tede maqabud-un angqan-u ečüs masi narin 

toγusun inu asuru narin baramanu kemegdeyü: tere baramud-i ebdebesü qaγačaγulbasu ülü bolqu-yin 

tulada qubi ügei boluyu: tere metü doloγan bolbasu narin toγusun boluyu: tere metü doloγan bolbasu 

temür-tür büküi nigen toγusun boluyu: tere metü doloγan bolbasu usun dalai nigen toγusun boluyu: tere 

metü doloγan bolbasu tualai-yin usun-daki233 nigen toγusun boluyu: tere metü doloγan bolbasu qonin-u 

üsün-deki nigen toγusun boluyu: tere metü doloγan bolbasu üker-ün [2r] üsün-deki nigen toγusun boluyu: 

tere metü doloγan bolbasu naran-u gerel-deki nigen toγusun boluyu: tere metü doloγan bolbasu nigen 

qiγurasun-u234 tedüi boluyu: tere metü doloγan bolbasu nigen bögesün-ü tedüi boluyu: tere metü doloγan 

bolbasu: nigen arbai-yin tedüi boluyu: edeger metüs olan toγusun čiγuluγsan-ača-ača235 saba yirtinčü 

kiged amitan-u bey-e bütüǰüküi: doloγan arbai-yin tedüi bolbasu nigen amuγu236 boluyu: qorin dörben 

imuγu bolbasu nigen toqai boluyu: dörben toqai bolbasu nigen alda boluyu: tabun ǰaγun alda bolbasu 

nigen daγudal sonostaqu čaγ-tu237 bolbasu nigen bere boluyu: naiman daγudal sonostaqu čaγ-tu bolbasu 

nigen bere boluyu: ede üliger-iyer yirtinčü kiged amitan-u beyesün čaγ-i čaγlan üligerteyü saba yirtinčü 

bütükü-yin bütükü-yin siltaγan inu tede törüged: amitan-u qamtu üiledügsen ǰayaγan-u erkeber bütüyü:: 

FORDÍTÁS – SHES [ff. 2v–3r], MEDE [ff. 1v–2r]: Az edény-világ238 létrejöttének legfőbb oka  

a négy nagy elem.239 Ezek (az elemek) léteznek és amikor megjelennek, azt (nevez-

–––––––––––– 

232 Mong.: ǰögen ‘hideg’, ‘nedves’. MEDE: mindkét jelentésében használja (lásd f. 8r és f. 15r) Uspensky 

2006, p. 39. 
233 A megfelelő alak: taulai-yin üsün-deki. Uspensky 2006, p. 39. 
234 A mélyhangrendű szóban „q” után egy magas hangrendű „i” szerepel, ami régies alak lehet. Mong.: 

kigursun ‘serkének (a valamije)’. Sárközi Alice szóbeli közlése. 
235 Elírás. Uspensky 2006, p. 39. 
236 Mong.: imaγu ‘ujj’. Uspensky 2006, p. 39. 
237 MEDE: később a hallótávolság kifejezésére a kürüs szót használja, szanszkrit jövevényszó (krośa) alap-

ján. Uspensky 2006, p. 39. 
238 A világ mint edény kifejezés jelképezi az anyagi valóságot, azt a támasztékot, amelyen a létezés nyug-

szik, s ebben az edényben lelhetnek helyet az élőlények, akiket összefoglalóan a világ mint leves kifejezéssel 

jelölnek. Szegedi 2001a, p. 114. 
239 A négy nagy elem az összes többi anyagi forma alapjául szolgál. Amelyik közülük nagyobb mértékben 

van jelen az adott anyagi formában, olyan jellegű lesz az anyag. Losang 1996, p. 16. 
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hetjük) elemi létezésnek,240 (azaz) a föld szilárd, a víz áztató, a tűz melegítő, a szél 

mozgató.241 Ezeknek az elemeknek a legkisebb egysége az atom, amely elpusztíthatat-

lansága miatt oszthatatlan. Ennek az atomnak a hétszerese a finom részecske, annak a 

hétszerese a vas-részecske, annak hétszerese a víz-részecske, annak hétszerese a nyúl-

részecske, annak hétszerese a bárány-[MEDE 2r]-részecske, annak hétszerese bika-ré-

szecske,242 annak hétszerese a napsugár-részecske, annak hétszerese a serke-egység, an-

nak hétszerese a tetű-egység és annak hétszerese az árpa-egység. Ezeknek [SHES 3r] a 

részecskéknek az összekapcsolódásából épülnek fel az élettelen világok és a testek. Hét 

árpa-egység egy ujjperc, huszonnégy ujjpercben egy teljes könyök, négy könyökben 

egy teljes öl, ötszáz ölben egy hallótávolság és nyolc hallótávolságban egy jódzsana243 

van. Mindezekkel a világok és a testek méretei meghatározhatók.244 A világ kialakulásá-

nak kiváltó oka (a jövőben keletkező világba) születendő élőlények (megelőző) tetteinek 

megfelelően összegyűlt ereje.245 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

wbyung-ba chen-po bzhi [SHES, 
RGYA, MDZOD, DAG] 

négy nagy elem dörben maqabud 
[MEDE] 

négy elem 

   dörben yeke246 maqa-
bud / T dörben yeke 
maqabud [MAHA, 
MERG] 

négy nagy elem / 
T négy nagy elem 

–––––––––––– 

Ezek az elemek a világkorszakok végén nem semmisülnek meg, csak szétesnek és különválnak egymás-

tól. A korábbi idők kollektív karmája hatására állnak újra össze, létrehoza ezzel a fizikai világ alapját. Brauen 

1998, p. 76. 
240 A tibeti de’ang yod-cing wbyung-bas-na wbyung-ba’o mondat grammatikailag és gondoltailag is igen 

bonyolult. A világ létrejöttének oka a négy elem, ami nem teremtett, hanem létezik, van (yod), de ezek nem el-

vont értelemben, szubsztanciaként vannak, hanem tényleges fizikai valóságukban, azaz a szemünk előtt 

megjelennek (wbyung) valamilyen módon. Azaz az önmagában való létezés és a valamilyen formában való meg-

jelenés nem elválasztaható (-cing), mégis van köztük egy alárendelt viszony (-bas-na). A mondatzáró névszói-

állítmány (wbyung-ba’o) egyszerre jelenti az előbbi valamilyen formában (attributumként) való létezést és magát 

az elemet. Szerb 1977, pp. 43–44. 
241 A föld szilárdsága hordozásra és támasztásra szolgál, a víz nedvessége az összetartást, kohéziót segíti 

elő, a tűz hevessége, forrósága az érlelést biztosítja, a szél mozgékonysága pedig a mozgatást, gyarapítást végzi. 
242 MEDE: az állatok szőrszálának vastagságát értik a mértékegység alatt.  
243 MEDE: a jódzsana helyett itt hallótávolságnyi idő szerepel. 
244 A felsorolás alapján az első hét részecske elkülönítése inkább súly vagy térfogat alapján történik, míg 

az utolsó három inkább hosszúságra vonatkozik, mert a tényleges hosszmértékek is ezekből számítódnak. Átszá-

mításuk azonban nem egyértelmű. A jódzsanára például három elétrő megfelelés is található a szótárakban (2,5, 

4,5 és 9 angol mérföld). Szerb 1977, p. 46. 
245 A pusztulást követő nyugalmi időszakban az újjászületésre vágyó élőlények tetteinek (karmájának) ha-

tására jön létre ismét a teremtés. A megfelelő arra vonatkozik egyrészt, hogy már elegendő „mennyiség” össze-

gyűlt, másrészt, hogy a karma „minőségnek” megfelelő módon alakul ki a világ. Szerb 1977, p. 47. 
246 MAHA: om. 
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phra-rab-kyi rdul [SHES] atom asuru narin baramanu 
[MEDE] 

nagyon kicsi atom 

 phra-kyi rdul [RGYA] atom nab narin toγosun / T 
masi narin toγosun247 
[MAHA] 

nagyon kicsi atom 
/ T nagyon kicsi 
atom 

 rdul-phra-rab [MDZOD, 
MTHA, DAG] 

atom masi narin toγosun 
[MERG] 

nagyon kicsi atom 

rdul-phran [SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

finom részecske baramanu [MEDE] atom 

   narin toγosun / T narin 
toγosun248 [MAHA, 
MERG] 

kis atom / T kis 
atom 

lcags-rdul [SHES, RGYA, MDZOD, 
DAG] 

vas-részecske temür-tür büküi 
[MEDE] 

vas 

   temür-ün toγosun / T 
temür-ün toγosun249 
[MAHA, MERG] 

vas-részecske / T 
vas-részecske 

chu-rdul [SHES, RGYA, MDZOD, 
DAG] 

víz-részecske usun dalai [MEDE] víz 

   usun-u toγosun / T 
usun-u toγosun250 
[MAHA, MERG] 

víz-részecske / T 
víz-részecske 

ri-bong-gi rdul [SHES, MDZOD, 
DAG] 

nyúl-részecske tualai-yin usun-daki 
[MEDE] 

= taulai-yin üsün-
deki ‘nyúlszőr’ 

 ri-bong-rdul [RGYA, 
MTHA] 

nyúl-részecske taulay-yin toγosun / T 
taulay-yin toγosun251 
[MAHA] 

nyúl-részecske / T 
nyúl-részecske 

   dalai-yin toγosun 
[MERG] 

= taulai-yin to-
γosun ‘nyúl-ré-
szecske’ 

lug-rdul [SHES, RGYA, MDZOD, 
DAG] 

bárány-részecske qonin-u üsün-deki 
[MEDE] 

bárányszőr 

   qonin-u toγosun / T 
qonin-u toγosun252 
[MAHA, MERG] 

bárány-részecske 
/ T bárány-ré-
szecske 

glang-rdul [SHES, RGYA, MDZOD, 
DAG] 

bika-részecske üker-ün üsün-deki 
[MEDE] 

bikaszőr 

   üker-ün toγosun / T 
üker-ün toγosun253 
[MAHA, MERG] 

bika-részecske / T 
bika-részecske 

nyi-zer-gyi rdul [SHES, RGYA, 
MTHA, DAG] 

napsugár-részecs-
ke 

naran-u gerel-deki 
[MEDE] 

napsugár 

–––––––––––– 

247 MAHA: toγasun. 
248 MAHA: toγasun. 
249 MAHA: toγasun. 
250 MAHA: toγasun. 
251 MAHA: toγasun. 
252 MAHA: toγasun. 
253 MAHA: toγasun. 
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 nyi-zer-rdul [MDZOD] napsugár-részecs-
ke 

naran-u tuy-a-yin 
toγosun / T naran-u 
gerel-ün toγosun254 
[MAHA, MERG ] 

napsugár-részecs-
ke / T napsugár-
részecske 

sro-ma’i tshad [SHES] serke-egység qiγurasun-u tedüi 
[MEDE] 

serke méretű 

 sro-ma [RGYA, MTHA, 
DAG] 

serke om.255 / T kiγurasun 
[MAHA] 

om. / T serke 

 sro-mo [MDZOD] = sro-ma ‘serke’ qoγurasun [MERG] serke 
shig-gi tshad [SHES] tetű-egység bögesün-ü tedüi 

[MEDE] 
tetű méretű 

 shig [RGYA, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

tetű om.256 / T bögesün 
[MAHA, MERG] 

om. / T tetű 

nas-kyi tshad [SHES] árpa-egység arbai-yin tedüi [MEDE, árpa méretű 
 nas [RGYA, MDZOD, 

MTHA, DAG] 
árpa om.257 / T arbai 

[MAHA, MERG] 
om. / T árpa 

sor-mo gcig-gi tshad [SHES] egy ujjperc-egy-
ség 

amuγu [MEDE] = imaγu ‘ujjperc’ 

 sor gcig [RGYA] egy ujjperc om.258 / T quruγun 
[MAHA, MERG] 

om. / T ujj 

 sor-mo’i tshigs [MDZOD] összetett ujjperc   
 sor-mo [MDZOD, MTHA, 

DAG] 
ujjperc   

khru-gang [SHES, RGYA, MTHA, 
DAG] 

teljes könyök toqai [MEDE, MERG] könyök 

 khru [MDZOD] könyök om.259 / T toqai tursi 
[MAHA] 

om. / T könyöknyi 

wdom-gang [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

teljes öl alda [MEDE] öl 

 gzhu-gang [MDZOD, 
MTHA] 

nyílvesszőnyi om.260 / T numun alda 
[MAHA] 

om. / T nyíl ölnyi 

   numun-u tursi [MERG] nyílvesszőnyi  
rgyang-grags [SHES, RGYA, 

MDZOD, MTHA, MERG] 
hallótávolság daγudal sonostaqu 

čaγ-tu [MEDE] 
hallótávolságnyi 
idő 

   tabun ǰaγun261 / T tabun 
ǰaγun kürüs [MAHA] 

ötszáz / T ötszáz 
krośa 

   kürüs [MERG] krośa 
dpag-tshad [SHES, RGYA, 

MDZOD, MTHA, MERG] 
jódzsana daγudal sonostaqu 

čaγ-tu [MEDE] 
hallótávolságnyi 
idő 

   om. / T ber-e bolai 
[MAHA, MERG] 

om. / T jódzsana 

–––––––––––– 

254 MAHA: toγasun. 
255 MAHA: kiγurasun. 
256 MAHA: bögesün. 
257 MAHA: arbai. 
258 MAHA: quruγun. 
259 MAHA: toqai tursi. 
260 MAHA: tabun ǰaγun alda kürüs ‘ötszáz ölnyi’ (krośa). 
261 MAHA: alda kürü ‘öl’ (krośa). 
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7.1.2. A világ keletkezésének módja 

SHES [ff. 3r–3v]: mngon-par wgrub-pa’i tshul ni | nam-mkha’ stong-pa’i dbyings-su phyogs bcu-nas rlung g.yos-

pas | phan-tshun phul-te brtan-zhing mi g.yo-bar gyur-la | wjam-pa zhes bya-ba’i rlung-gi dkyil-wkhor 

kha-dog sngo-skya shin-tu sra-ba | rngams-su dpag-tshad sa-ya-drug-wbum dang | rgyar grangs-med-pa-

dang ldan-pa chags-so | de’i steng-du rlung g.yos-pa’i drod-las byung-ba’i gser-gyi snying-po-can shes 

bya-ba’i sprin-las char-gyi rgyun chen-po bab rlung-gis brten-pa ni | wog-gi rgya-mtsho-ste | rngams-su 

dpag-tshad wbum-phrag-bcu-gcig-dang | stong-phrag-nyi-shu thad-kar dpag-tshad wbum-phrag-bcu-

gnyis-dang | stong-phrag-gsum-dang | brgya-phrag-phyed-dang lnga’o | chu de rlung-gis bsrubs-pas | 

gser-gyi rdul spris-ma’i tshul-tu brtan-par chags-pa dbang-chen gser-gyi sa-gzhi-ste | rngams-su dpag-

tshad sum-wbum-nyi-khri yod-la | sngar-gyi chu’i tshad-la de-snyed-cig gri-ste262 | phyis chu-la dpag-

tshad wbum-phrag-brgyad gnas-so | gser de’i thad-ka’i tshad ni chu-dang mnyam-la | gnyis-ka’i tha’-skor 

ni sum-wgyur-te | dpag-tshad sa-ya-phrag-gsum-dang | drug-wbum-gcig-khri-sum-brgya-lnga-bcu’o | 

rlung-gi dkyil-wkhor ni wjig-rten-gyi [3v] khams mi mjed lta-bu gcig-gi gzhi yin-la | chu dang sa’i dkyil-

wkhor ni gling bzhi re-re’i gzhi yin-no |  

MEDE [ff. 2r–2v]: bütükü-yin yosun inu: qoγosun köke oγtarγui-dur arban ǰüg-eče kei keyisčü ireǰü nigen-dür 

esergü tesergü sitüldüǰü ködölüsi ügei čing batu qub köke263 önggetü ǰilmaγan neretü tögürig264 kei bolun 

bütüǰüküi ene kei-yin ǰuǰaγan ǰiran tümen ber-e buyu: aγui inu toγ-a tomsi ügei bolai:: tegün-ü deger-e kei 

keyisügsen-ü dulγan265 aγur-ača boluγsan altan ǰirüke-tü kemeküi [2v] egülen-eče oruγsan yeke qur-a-yin 

usun kei-dür sitüǰü bayiγsan kemebesü dooradu266 yeke dalai boloyu: tegün-ü gün inu arban γurban tüg 

tümen ber-e buyu: ǰüg dumda-γun inu ǰaγun qorin tümen γurbanmingγan dörben ǰaγun tabin ber-e buyu: 

tere usun key-e bülegdeǰü altan toγusun ömöre267 metü čing batu orosin bayibar ene kemebesü erketü 

altan delekei kemekü bolai: egün-ü ǰuǰaγan inu ür-e γučin qoyar tümen ber-e buyu: uridaki usun-u čaγ-ača 

tedüi baγuraγuluγsan-u usun-u gün inu nayan tümen ber-e buyu: tere altan delekei-yin aγui inu usu-luγ-a 

teng268 bolai: üy-e qoyar-un orčin inu dumdaγun üligsen čaγ-ača γuru-γar ülegüi buyu: tegüni ber 

saγbasu269 γurban ǰiγun ǰiran nigen tümen γurban ǰaγun tabin ber-e boluyu: dorodu tögürig kei kemebesü 

nigen saba yirtinčü ulus-un dul-dui oru270 inu bolai: usun γaǰar qoyar tögürig kemebesü öber-e öber-e 

dörbeged tiib-ün duldui oru anu buyu:: 

FORDÍTÁS – SHES [ff. 3r–3v], MEDE [ff. 2r–2v]: A (világ) teljes kialakulásának módja a kö-

vetkező: az üres ég birodalmában a tíz égtáj felől fújó271 szél ide-oda mozogva meg-

–––––––––––– 

262 SHES: gyakori a gr / br váltakozás. A helyes alak: wbri ‘lecsökken’. 
263 Mong.: köb köke ‘sötétkék’. Uspensky 2006, p. 39. 
264 Mongolban általában a mandal szót használják a szanszkrit maṇḍala alapján. Uspensky 2006, p. 39. 
265 Mong. dulaγan elírása ‘hő’. Uspensky 2006, p. 39. 
266 A szótári alak: douradu. Lessing p. 266. 
267 Mong.: örüm-e ‘aludt tej’. Uspensky 2006, p. 39. 
268 Mong.: tegsi ‘hasonló’. Uspensky 2006, p. 39. 
269 Mong.: čaγbasu ‘alap’. Uspensky 2006, p. 39. 
270 A mongol dul-dui oru kifejezés megegyezik a tibeti gzhi ‘alap’ szóval. Uspensky 2006, p. 39. 
271 A tíz irány: a négy főégtáj, a négy mellékégtáj, a tetőpont (zenit) és a mélypont (nadír). Kongtrul 1995, 

p. 266. 
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szilárdul és mozdulatlanná válik. Így jön létre a világoskék272 Gyengéd nevű szél-man-

dala,273 melynek magassága 1 600 000 jódzsana,274 kiterjedése azonban számokban nem 

kifejezhető. Ennek felszínén a szél mozgása keltette hőből megjelenik az Aranylényegű 

[MEDE 2v] nevű felhő, amelyből hatalmas eső275 zúdul le. Ezt a vizet a szél-mandala tart-

ja, kialakítva így az Alsó-óceánt. Ennek magassága 1 120 000 jódzsana, átmérője pedig 

1 203 450 jódzsana. A víz (tetejét) a szél összesűríti és az aranyszemcsék az aludttejhez 

hasonlóan megszilárdulnak, létrehozva ezzel a nagy erejű Arany-földalapot, amelynek 

magassága 320 000 jódzsana. Az (Alsó-óceán, azaz a) korábbi víz mérete ennek meg-

felelően lecsökken és a később (keletkezett földalap276) a vizen 800 000 jódzsana (ma-

gasságban) terül el. Ennek az Arany (földalapnak) az átmérője megegyezik a vízével. 

Ennek (az átmérőnek) a háromszorosát véve, mindkettő kerülete 3 600 350 jódzsana. 

Ahogy a Szenvedések világának [SHES 3v] a szél-mandala az egyik alapja, a víz- és a 

föld-mandala a négy kontinens mindegyikének az alapja.  

 
 tibeti magyar mongol magyar 

rlung-gi dkyil-wkhor [SHES, RGYA, 
MDZOD, DAG] 

szél-mandala tögürig kei 
[MEDE] 

szél-mandala 

   kei-yin mandal 
[MERG] 

szél-maṇḍala 

wjam-pa [SHES] Gyengéd ǰilmaγan [MEDE] Gyengéd 
gser-gyi snying-po-can shes bya-ba’i 

sprin [SHES, RGYA] 
 

Aranylényegű ne-
vű felhő 

altan ǰirüke 
kemeküi egülen 
[MEDE] 

Aranylényegű 
nevű felhő 

 sprin [MDZOD, MTHA] felhő altan ǰirüken / T 
altan ǰirüken 
[MAHA] 

Aranylényegű / T 
Aranylényegű 

 sprin-rnams [MDZOD] felhők   
wog-gi rgya-mtsho [SHES]  Alsó-óceán dooradu yeke 

dalai [MEDE] 
Alsó nagy óceán 

gser-gyi sa-gzhi [SHES, RGYA]  Arany-földalap altan delekei 
[MEDE] 

Aranyföld 

 gser-gyi dkyil-wkhor 
[MDZOD] 

Arany-mandala   

wjig-rten-gyi khams mi mjed [SHES]  A szenvedők pusz-
tuló alapú világa  

saba yirtinčü ulus-
un dul-dui oru 
[MEDE] 

A lények edény-
világalapja 

–––––––––––– 

272 MEDE: sötétkék (qub köke – köb köke). 
273 A tibeti dkyil-wkhor kifejezés elemeinek jelentése: dkyil ‘közép’, wkhor ‘forog’. A fordításban hasz-

nált „mandala” egy középpont köré koncentrálódott, szimmetrikus korong alakra utal. 
274 MEDE: 1 300 000 jódzsana (arban γurban tüg tümen). 
275 MTHA: Az esőcseppek mérete akkora, mint egy harciszekér főtengelyének átmérője. Kong-sprul 1982, 

p. 183. 
276 A méreteiből lehet következtetni, hogy a földalapról van szó. 
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chu’i dkyil-wkhor [SHES, RGYA, 
MDZOD, DAG] 

víz-mandala usun tögürig 
[MEDE] 

víz-mandala 

 chu’i phung-po [MTHA] víztömeg usun-u mandal 
[MERG] 

víz-maṇḍala 

sa’i dkyil-wkhor [SHES, DAG] föld-mandala γaǰar tögürig 
[MEDE] 

föld-mandala 

   sirui mandal 
[MERG] 

föld-maṇḍala 

7.1.3. A hegyek létrejötte 

SHES [ff. 3v–4r]: de’i steng-du snga-ma’i tshul-gyis char-gyi rgyun babs-pa rgya-mtsho chen-por gyur-pa rlung-

gis bsrubs-pas | khams rab bsdus-pa-las ri-rab dang | wbring bsdus-pa-las gser-gyi ri bdun dang | tha-ma 

bsdus-pa-las lcags-ri dang | sna-tshogs-pa bsdus-pa-las gling-rnams chags-so |   

de-la ri-rab-kyi rgyu ni shar dngul | lho baiḍūrya | nub padma-rā-ga | byang gser-gyi rang-bzhin-las grub-

pa’o | gzhan ri bdun ni gser wba’-zhig dang | gling-rnams ni sa-shas che-ba’i khams sna-tshogs wdres-pa 

dang | khor-yug ni lcags-kyi rang-bzhin-las grub-pa’o |   

tshad ni ri-rab rgya-mtsho’i nang-du dpag-tshad brgyad-khri nub-cing | steng-du’ang dpag-tshad brgyad-

khri wphags-la | kun-nas lhun chags-pa’i don-gyis lhun-po’o |   

de-nas rim-pa bzhin-du shing-rta’i gnya’-shing-gi rnam-pa lta-bur gnas-pas gnya’-shing-wdzin zhes bya-

ba rngams-su dpag-tshad bzhi-khri dang | de-nas gshol-mda’ rnam-pa wdras-bas gshol-mda’-wdzin zhes 

bya-ba dpag-tshad nyi-khri dang | de-nas seng-ldeng-gi mdangs-dang wdra-bas seng-ldeng-can zhes bya-

ba dpag-tshad chig-khri dang | de-nas dbyis mdzes-pas blta-na sdug ces bya-ba dpag-tshad lnga-stong 

dang | de-nas rta’i rna-ba’i dbyibs-dang wdra-bas rta-rna-can zhes bya-ba dpag-tshad nyis-stong-lnga-

brgya dang | de-nas rtse-mo dbus-kyi phyogs-su cung-zad wdud-pas rnam-wdud ches bya-ba dpag-tshad 

stong-nyis-brgya-lnga-bcu dang | de-nas mu-khyud-du gyur-pas mu-khyud-wdzin zhes bya-ba dpag-tshad 

drug-brgya-nyi-shu-rtsa-lnga dang | de-nas gling bzhi’i khor-yug yongs-su bskor-bas khor-yug-gi lcags-ri 

dpag-tshad sum-brgya-phyed-dang-bcu-gsum [4r] wphags-pa yin-la | de-dag-gi thad-ka’i tshad kyang 

rngams-dang mnyam-pa nyid-do | 

MEDE [ff. 2v–3v]: tere altan delekei-yin deger-e uridaki yosuγar ürγülǰi qur-a oroǰu bayiγsan kemebesü γadaγadu 

yeke ḏalai buyu: tere delekei key-e bülegdeǰü angqan-u sayin toγusun čiγuluγsan-ača sümir aγula [3r] 

bütüǰüküi: düli saγun277 toγusun čiγuluγsan-ača altan aγula bütübei: angqan-u tangqai toγusun čiγuluγsan-

ača orčin bükü temür aγula bütübei: eldeb ǰüil toγusun čiγulaγsan-ača tiib-üd bütüǰüküi:  

tede bütügsen-eče sümir aγulan bütürün doronači ǰüg-ün talqan278 inu mönggü-ber bütügsen buyu: emün-

e-dü talqan inu viiduri erdenis-iyer bütügsen buyu: öröne-dü talqan inu sibari279 erdenis-iyer bütügsen 

buyu: umar-adu talqan inu altan-iyar bütügsen buyu:: busud doloγan aγula čöm altan-iyar bütügsen bui: 

tiib-üd eldeb ǰüil toγusun bögetele yekengki siruγai-bar280 bütügsen buyu: γadaγun orčin bükü aγula γaγča 

büged temür barmanu-iyar bütügsen buyu::   

 

–––––––––––– 

277 A megfelelő alak: sayit (sayi+ta). Uspensky 2006, p. 39.  
278 Mong.: tal-a ‘oldal’. Uspensky 2006, p. 39. 
279 A török sabarir szóból ered (szkt. sphaṭika) ‘kristály’. Uspensky 2006, p. 39. 
280 Mong.: sirui ‘föld’. Uspensky 2006, p. 39. 
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sümir aγula-yin öndür inu arban ǰirγuγan tümen ber-e-če naiman tümen ber-e doroγsida dalai dotar 

baγtaǰu amu: usun-u deger-e-ber naiman tümen ber-e γarču inu: ene sümir aγula bügüde ǰüg-eče ǰibqulang 

čoγtai bayiγsan-u tulada čogtu aγula kemen nereyidüyü tegün-ü γadaγur bükü aγulas-un neres anu 

ǰergeber angqan-u dotona-du aγula tergen-ü bulubči-dur adali yosutu-yin tulada yügendri neretü buyu: 

öndür inu dörben tümen bere bolai: nögüge [3v] aγula anǰasun-u kiliken metü yosutu-yin tulada isandir 

neretü buyu: öndür inu qoyar tümen bere buyu: γutaγar aγula gadira modun-u öngge-dür adali yosutu-yin 

tulada gadira neretü buyu: öndür inu nigen tümen bere buyu: dötüger aγula üǰesküleng-tü yosutu-yin 

tulada sudarasun neretü buyu: öndür inu tabun mingγan bere buyu: tabtaγar aγula morin-u čikin-dür adali 

yosutu-yin tulada ašugarnab neretü buyu: öndür inu qoyar mingγan tabun ǰaγun bere buyu: ǰirγuduγar 

aγula-yin üǰügür inu dumdadu aγula ǰüg öčügüken böküyiǰü bükü-yin tulada viniding neretü buyu: öndür 

inu nigen mingγan qoyar ǰaγun tabin ber-e buyu: doloduγar aγula teden-ü orčin anu büseleǰü bükü-yin 

tulada nimindiri neretü buyu: öndür inu ǰirγuγan ǰaγun qorin tabun bere buyu: tendeeče dörben tiib-ün 

γadaγun orčin anu orčiǰu bükü-yin tulada čagorvad neretü temür-iyer bütügsen aγula buyu: öndür inu 

γurban ǰaγun arban qoyar ǰarim bere bolai: tede aγulas-un ǰuǰaγan anu ber öndür-ün čaγ-luγ-a sača buyu: 

FORDÍTÁS – SHES [ff. 3v–4r], MEDE [ff. 2v–3v]: Ennek (az Aranyföldnek) a tetejére a koráb-

bihoz (hasonló) módon hatalmas eső zúdul, amely egy nagy óceánná válik. Ezt a szél 

addig köpüli, míg a legjobb (minőségű)281 elemek (középső) összehalmozódásából (ki-

emelkedik) a Méru-hegy, [MEDE 3r] a közepes (minőségű elemek középső) összehalmo-

zódásából a Hét Arany-hegy, a gyengébb (minőségű elemek külső) összehalmozódásból 

pedig a Vas-hegy.282 A különféle (minőségű elemek) összehalmozódásából létrejönnek 

a kontinensek.  

 A Méru-hegy anyaga keleten ezüstből,283 délen zafírból, nyugaton rubinból284 és északon 

arany természetű anyagból épül fel.285 A Hét-hegy kizárólag aranyból, a kontinensek 

többféle elemek sokaságának keveredéséből, Külső-fal pedig tiszta vasból286 készül.  

–––––––––––– 

281 A tibeti rab bsdus, wbring bsdus és tha-ma bsdus kifejezések egyszerre vonatkoznak ezen földrajzi 

egységek anyagi minőségére és földrajzi elhelyezkedésükre is. Szerb 1977, p. 48. 
282 SHES: a lcags-ri és a khor-yug általában szinonimaként jelenik meg. A szanszkrit megfelelő (prākāra) 

‘fal’, amiben a ‘vas’ nem jelenik meg. A lcags-ri a szöveg későbbi részeiben ‘körfal’ értelemben használatos, 

amely egy várost vesz körül és aranyból készül. Így egyértelmű, hogy a lcags itt nem „vas” jelentésében, hanem 

átvitt értelemben ‘erős, szilárd’ jelentésben áll. A khor-yug általában egy egység legkülső kerületét jelöli, így a 

lcags-ri ennek a legkülső kerületnek a fizikai megvalósulását. Mivel jelentésük egybeesik, a szövegben gyakran 

ugyanolyan helyzetben felváltva szerepelnek. Szerb 1977, p. 49. 

A Vas-hegy izzó vulkanikus fémből épül fel, ezért mikor ezzel érintkezik az óceán vize, akkor folyamato-

san párolog, így a nem lép ki a medréből. Szegedi 2001a, p. 115. 
283 MTHA: a hegy keleti oldala rubinból készül (tib.: padmā-rā-ga). DAG: a hegy keleti oldala kristály (tib.: 

shel). 
284 MEDE, MDZOD és MTHA: a hegy nyugati oldala kristályból készül (tib.: shel, mong.: sibari erdenis). 
285 A tibeti rang-bzhin kifejezés szinonimája a rgyu szónak, mert mindkettő ‘anyag’ értelemben használ-

ható, de a rgyu mindig csak egyféle anyagra vonatkozhat. Azaz a Méru-hegy négyféle anyagból (rgyu) áll, de 

minden oldalon csak egyféle anyag (rang-bzhin) alkotja. Szerb 1977, pp. 49–50. 
286 A „tiszta” itt arra utal, hogy a vason kívül semmilyen más fémet nem tartalmaz. Szerb 1977, p. 50. 
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 A Méru-hegy az óceán mélyébe 80 000 jódzsana mélyen merül el és felfelé is 80 000 

jódzsanára magasodik ki. Ez (a Méru-hegy) a létező összes tömeg közt a (legnagyobb) 

tömegű.  

 Ezután sorrendben (a többi hegy így következik): a kocsijáromhoz való hasonlósága 

miatt Járomtartónak nevezett (hegy), amely 40 000 jódzsana (magas). [MEDE 3v] Ezután 

az ekéhez való hasonlósága miatt Eketartónak nevezett (hegy), amely 20 000 jódzsana 

(magas). Ezután az akácfához való hasonlósága miatt Akácosnak nevezett (hegy), amely 

10 000 jódzsana (magas). Ezután következik a (szép) formája miatt Szép kinézetűnek 

nevezett (hegy), amely 5 000 jódzsana (magas). Ezután a lófülhöz való hasonlósága 

miatt Lófülűnek nevezett (hegy), amely 2 500 jódzsana (magas). Ezután a csúcs közepe 

felé kicsit meghajló (alakja) miatt Meghajlónak nevezett (hegy), amely 1 250 jódzsana 

(magas). Ezután a permet körülölelő Peremtartónak nevezett (hegy), amely 625 jódzsa-

na (magas). Végül a négy sziget határát teljesen körbezáró (és emiatt) Külső-fal Vas-he-

gyének nevezett (fal), amely 321,5 jódzsana [SHES 4r] magas. Minden (hegy) átmérőjé-

nek mérete a magassággal egyenlő.  

 
 tibeti magyar mongol magyar 

rgya-mtsho [SHES] óceán γadaγadu yeke 
ḏalai [MEDE] 

Külső nagy óceán 

 chu [RGYA, MDZOD] víz   
 phyi’i rgya-mtsho chen-po 

[MTHA] 
Külső nagy óceán   

khams rab [SHES] legjobb elemek angqan-u sayin 
toγusun [MEDE] 

legjobb elemek 

khams wbring [SHES] közepes elemek düli saγun toγu-
sun [MEDE] 

közepes elemek 

khams tha-ma [SHES] gyengébb elemek angqan-u tangqai 
toγusun [MEDE] 

gyengébb elemek 

ri-rab [SHES, MDZOD] Csúcsos-hegy sümir aγula / čog-
tu aγula [MEDE] 

Szumeru-hegy / 
Hatalmas-hegy 

 ri-rab lhun-po [RGYA, 
MTHA, DAG] 

Hatalmas csú-
csos-hegy 

sümbür aγula aγu-
las-un qaγan / T 
sümir aγula287 
[MAHA, MERG] 

A hegyek királya, 
Szumeru-hegy / T 
Szumeru-hegy 

shar dngul [SHES, MDZOD] keleten ezüst doronači mönggü-
ber [MEDE] 

keleten ezüst 

 shar padma-rā-ga [MTHA] keleten padma-
rāga (rubin) 

mönggün / T 
mönggü [MAHA] 

ezüst / T ezüst 

 shar shel [DAG] keleten kristály doruna sil [MERG] keleten üveg 
lho baiḍūrya [SHES, MDZOD, MTHA, 

DAG] 
délen vaiḍūrya 
(zafír) 

emün-e-dü viiduri 
erdenis [MEDE] 

délen vaiḍūrya 
(zafír) 

–––––––––––– 

287 MAHA: aγulas-un qaγan sümir. 
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   anadanil indranila 
/ T indanila 
[MAHA] 

zafír / T zafír 

   baidury-a / T bai-
dury-a288 [MAHA] 

vaiḍūrya / T vai-
ḍūrya (zafír) 

   emüne bidurii 
[MERG] 

délen vaiḍūrya 
(zafír) 

nub padma-rā-ga [SHES, DAG] nyugaton padma-
rāga (rubin) 

öröne-dü sibari 
erdenis [MEDE] 

nyugaton kristály 

 nub shel [MDZOD, MTHA] nyugaton kristály om.289 / T bolur 
[MAHA] 

om. / T kristály 

   badma-raga / T 
badma-raga 
[MAHA] 

padmarāga (ru-
bin) / T padmarā-
ga (rubin) 

   öröne badmaraga 
[MERG] 

nyugaton padma-
rāga (rubin) 

byang gser [SHES, MDZOD, MTHA, 
DAG] 

északon arany umar-adu altan 
[MEDE, MAHA] 

arany 

   umar-a altan 
[MERG] 

északon arany 

gser-gyi ri bdun [SHES, RGYA, MTHA, 
DAG] 

Hét Arany-hegy doluγan altan 
aγula [MERG] 

Hét Arany-hegy 

 gser-ri bdun [MTHA] Hét Arany-hegy   
gnya’-shing-wdzin [SHES, RGYA, 

MDZOD, MTHA, DAG] 
Járomtartó(-hegy) yügendri [MEDE] Yugandhara  

(-hegy) 
   yugandar-a / T 

bögeǰi bariγči 
[MAHA] 

Yugandhara 
(-hegy) / T Járom-
tartó(-hegy) 

   baγulγa modu-tu 
[MERG] 

Meghajló fás 
(hegy) 

gshol-mda’-wdzin [SHES, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

Eketartó(-hegy) aγula anǰisun-u 
kiliken [MEDE] 

Eketartó-hegy 

 bshol-mda’-wdzin [RGYA] = gshol-mda’-
wdzin ‘Eketartó 
(-hegy)’ 

isdhar-a / T 
anǰisun bariγči 
[MAHA] 

Īsādhara (-hegy) / 
T Eketartó(-hegy) 

   anǰisun sumu-tu 
[MERG] 

Eketartó 

seng-ldeng-can [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Akácos(-hegy) gadira [MEDE] Khadiraka(-hegy) 

   kadir-a290 / T 
kadir-a modun 
[MAHA] 

Khadiraka(-hegy) 
/ T Khadiraka fás 
(hegy) 

   kadiraka-tu 
[MERG] 

Khadiraka (fás 
hegy) 

blta-na sdug [SHES] Szép kinézetű 
(-hegy) 

sudarasun [MEDE] Sudarśana(-hegy) 

 blta-na sdug ri [RGYA, 
MDZOD] 

Szép kinézetű-
hegy 

γou-a üǰeskülen / 
T üǰebesü γou-a 
[MAHA] 

Szép kinézetű 
(-hegy) / T Szép 
kinézetű(-hegy) 

–––––––––––– 

288 MAHA: vayidurai. 
289 MAHA: bolur. 
290 MAHA: kadir-a-tu. 
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 lta-na sdug [MTHA, DAG] Szép kinézetű 
(-hegy) 

üǰeskülen-tü 
[MERG] 

(Szép) kinézetű 
(-hegy) 

rta-rna-can [SHES] Lófülű(-hegy) ašugarnab [MEDE] Aśva-karṇa 
(-hegy) 

 rta-sna [RGYA] Lóorr(-hegy) morin čikitü / T 
morin qabar-tu 
[MAHA] 

Lófülű(-hegy) / T 
Lóorrú(-hegy) 

 rta-rna [MDZOD, MTHA, 
DAG] 

Lófül(-hegy) morin čiki-tü 
[MERG] 

Lófülű(-hegy) 

rnam-wdud [SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

Meghajló(-hegy) viniding [MEDE] Vinataka(-hegy) 

   binadaka / T teyin 
böged degeǰi-
gsen291 [MAHA] 

Vinataka(-hegy) / 
T Nagyon megbe-
csült(-hegy) 

   masi egiyügsen 
[MERG] 

Nagyon meghaj-
ló(-hegy) 

mu-khyud-wdzin [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Peremtartó(-hegy) nimindiri [MEDE] Nimiṁdhara 
(-hegy) 

   čaγariγ bariγči292 / 
T mögör bariγči 
[MAHA] 

Peremtartó(-hegy) 
/ T Peremtartó(-
hegy) 

   mögöger bariγči 
[MERG] 

Peremtartó(-hegy) 

khor-yug-gi lcags-ri [SHES] Külső-fal Vas-
hegye 

čagorvad [MEDE] Cakra-vāḍa 
(-hegy) 

 khor-yug [MDZOD] Külső-fal(-hegy) cakr-a-baha / T 
om.293 [MAHA] 

Cakra-vāḍa 
(-hegy) / T om. 

 lcags-ri’i khor-yug [MTHA] Vas-hegy Külső-
fala 

maq-a294 / T yeke 
küriyen [MAHA] 

Nagy / T Nagy 
körülzáró(-hegy) 

 rta-gdong-gi ri-bo [MTHA] Ló-arcú hegy qataγur tuγuriγ-
tur anu temür-ün 
aγula [MERG] 

Szilárdan körül-
határoló Vas-hegy 

 khor-yug-tu ni lcags-kyi ri 
[DAG] 

Külső Vas-hegy   

7.1.4. Tavak és óceánok  

SHES [f. 4r]: gser-gyi ri de-dag-gi bar-na klu’i rgyal-po-rnams rtse-zhing rol-pa’i gnas yin-pas rol-pa’i mtsho-ste | 

ri brgyad-kyi bar-na gnas-pas bdun-no |   

de-dag-gi dang-po-la ri-rab nye-ba ni gnya’-shing-wdzin-gyi mtsho-ste | thad-kar dpag-tshad brgyad-

khri’o | gnyis-pa ni | gshol-mda’i-wdzin-gyi mtsho-ste | dpag-tshad bzhi-khri’o | gsum-pa ni seng-ldeng-

can-gyi mtsho-ste | dpag-tshad nyi-khri’o | bzhi-pa ni blta-na sdug-gi mtsho-ste | dpag-tshad chig-khri’o | 

lnga-pa ni rta-rna-can-gyi mtsho-ste | dpag-tshad lnga-stong-ngo | drug-pa ni rnam-wdud-kyi mtsho-ste | 

dpag-tshad nyis-stong-lnga-brgya’o | bdun-pa ni mu-khyud-wdzin-gyi mtsho-ste | thad-kar dpag-tshad  

 

–––––––––––– 

291 MAHA: teyin böged bökeyigsen ‘Nagyon meghajló’. 
292 MAHA: mögör bariγči. 
293 MAHA: küriy-e ‘Körbezáró’. 
294 MAHA: yeke cakr-a-badha ‘Nagy körbezáró’. 
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chig-stong-nyis-brgya-lnga-bcu’o | de thams-cad yan-lag brgyad-dang ldan-pa’i chus gang-ba’o | ri 

brgyad dang mtsho bdun de-dag ni gru bzhir gnas-so |   

de’i phyi rol-na ba-tshva-can-gyi rgya-mtsho yod-de | mu-khyud-wdzin-gyi ri ngos-kyi dkyil-nas phyi’i 

lcags-ri-la thug-gi bar-du dpag-tshad sum-wbum-nyi-khri-nyis-stong yod-la | rgya-mtsho’i chu de-dag 

dum-bur ma chad kyang | ri-rab-kyi ngos bzhi’i kha-dog-gi dbang-gis shar-phyogs-kyi rgya-mtsho dkar-

po | lho sngon-po | nub dmar-po | byang ser-po snang-ba’i phyir rgya-mtsho bzhi zhes brjod-do | de’i 

mtha’-skor-gyi tshad ni dpag-tshad sa-ya-phrag-gsum-dang | drug-wbum-bdun-brgya-lnga-bcu’o | de’i 

phyi-rol-tu khor-yug-gi lcags-ri-ste | mtha’-skor-du ni dpag-tshad sa-ya-phrag-gsum-dang | drug-wbum-

nyis-stong | drug-brgya-nyi-shu-rtsa-lnga yod-do | 

MEDE [ff. 3v–4v]: tede altan aγulas-un ǰaγur-a bükü usun-dur anu295 luus-un qad naγadun čenggekü-yin tulada 

[4r] naγadqui ḏalai kemekü nereten buyu: tere metü ḏalai ber naiman aγulas-un ǰaγur-a bükü-yin tulada 

doloγan kü buyu:   

tede doloγan-ača angqan-u dotoγadu sümir aγula-yin: dergede bükü dalai-yin ner-e inu yugandar-un dalai 

neretü buyu: ǰüg dumdaγun aγui inu naiman tümen ber-e bolai:: nögüge ḏalai isandar-un ḏalai neretü: aγui 

inu dörben tümen bere buyu: γutaγar dalai gadiragun ḏalai neretü: aγui inu qoyar tümen bere buyu:: 

dötüger dalai sudirasana-yin dalai neretü: aγui inu nigen tümen bere buyu:: tabtaγar dalai asu-garnab-un 

ḏalai neretü: aγui inu tabun mingγan bere buyu: ǰirγuduγar dalai viniding-un dalai neretü: aγui inu qoyar 

mingγan tabun ǰaγun bere buyu: doloduγar ḏalai nimindar-un dalai neretü: aγui inu nigen minγan qoyar 

ǰaγun tabin bere buyu:: tede ḏalai-daqi usud anu naiman erdem-tü usun buyu: naiman aγula kiged doloγan 

ḏalai bügüde dörbelǰin yosutu buyu:   

teden-ü γadaγun orčin quǰir-tu yeke dalai buyu: tere ḏalai-yin aγui inu nimindara aγula-yin nigen talqan-

yin dumda-ača γadaγadu čagirvad aγula-dur kürtele γučin qoyar tümen qoyar mingγan bere buyu:: ḏalai-

daqi usud dörben anggi bolqu bögetele ber sümir aγula-yin dörben ǰüg-ün öngge-yin [4v] siltaγabar 

dörben önggetü buyu: doronači ḏalai čaγan önggetü: emün-e-či ḏalai köke önggetü öröneči ḏalai ulaγan 

önggetü umar-a-či ḏalai sir-a önggetü: ene kü dörben öngge-tü-yin siltaγabar dörben ḏalai kemen 

ügülegdeǰüküi: tegün-ü γadaγun inu čaγlabasu γurban ǰaγun ǰirγuγan tümen doloγan ǰaγun tabin bere 

buyu: tegün-ü γadaγun inu čagirvar neretü aγula buyu: orčin qiǰaγar-iyar inu čaγlabasu γurban ǰaγun ǰiran 

tümen qoyar mingγan ǰirγuγan ǰaγun qorin tabun bere buyu: 

FORDÍTÁS – SHES [f. 4r], MEDE [ff. 3v–4v]: Az Arany-hegyek között vannak a kígyókirá-

lyok örömöket és élvezeteket nyújtó isteni lakhelyei, amelyeket emiatt [MEDE 4r] az Él-

vezetek-tavainak (neveznek). Mivel (ezek a tavak) a nyolc hegy296 között helyezkednek 

el, így a számuk (összesen) hét.297 

 Ezek közül az első a Méru-hegy közelében fekvő Járomtartó-tó, amelynek átmérője 

80 000 jódzsana. A második az Eketartó-tó, (amelynek átmérője) 40 000 jódzsana.  

A harmadik az Akácos-tó, (amelynek átmérője) 20 000 jódzsana. A negyedik a Szép 

kinézetű-tó, (amelynek átmérője) 10 000 jódzsana. Az ötödik a Lófülű-tó, (amelynek át-

–––––––––––– 

295 A bükü usun-dur anu ‘a vízben elhelyezkedő’ kifejezés a SHES-ben nem található meg.  
296 A nyolcadik a Méru-hegy. 
297 MDZOD: A hét tó vizei finom hullámokat vetnek, ahogy a szél zenéjét táncukkal követik. 
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mérője) 5 000 jódzsana. A hatodik a Meghajló-tó, (amelynek átmérője) 2 500 jódzsana. 

A hetedik a Peremtartó-tó, amelynek átmérője 1 250 jódzsana. Ezek a tavak mind olyan 

vízzel vannak töltve, amelynek nyolc tulajdonsága van. A nyolc hegy és a hét tó négyzet 

(alakban) terül el.  

 Ezeken túl van a Sós-óceán, amelynek (távolsága) a Peremtartó-hegy oldalainak köze-

pétől a külső Vas-hegyig 322 000 jódzsana. Mindezeknek a vize egyszínű,298 a (Sós-

óceán) színe [MEDE 4v] viszont annak megfelelően változik, hogy a Méru-hegy melyik 

oldalával (szemben helyezkedik el), így keleten az óceán fehér, délen világoskék, nyu-

gaton vörös és északon sárga. E (tulajdonsága) miatt nevezik Négy óceánnak is. Ennek 

kerülete (a Külső-fal belső faláig) 3 600 750 jódzsana. A Külső-fal Vas-hegyének külső 

kerülete 3 602 625 jódzsana. 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

rol-pa’i mtsho [SHES, MTHA] Élvezetek-tavai naγadqui ḏalai 
[MEDE] 

Élvezetek-tavai 

 rol-mtsho [RGYA, MDZOD, 
DAG] 

Élvezetek-tavai čengγal-ün dolo-
γan naγur kiged 
[MERG] 

Vidámság hét 
tava 

gnya’-shing-wdzin-gyi mtsho [SHES] Járomtartó-tó yugandar-un dalai 
[MEDE] 

Yugandhara-tó 

gshol-mda’i-wdzin-gyi mtsho [SHES] Eketartó-tó isandar-un ḏalai 
[MEDE] 

Īsādhara-tó 

seng-ldeng-can-gyi mtsho [SHES] Akácos-tó gadiragun ḏalai 
[MEDE] 

Khadiraka-tó 

blta-na sdug-gi mtsho [SHES] Szép kinézetű-tó sudirasana-yin 
dalai [MEDE] 

Sudarśana-tó 

rta-rna-can-gyi mtsho [SHES] Lófülű-tó asu-garnab-un 
ḏalai [MEDE] 

Aśva-karṇa-tó 

rnam-wdud-kyi mtsho [SHES] Meghajló-tó viniding-un dalai 
[MEDE] 

Vinataka-tó 

mu-khyud-wdzin-gyi mtsho [SHES] Peremtartó-tó nimindar-un dalai 
[MEDE] 

Nimiṁdhara-tó 

ba-tshva-can-gyi rgya-mtsho [SHES, 
MTHA] 

Sós-óceán quǰir-tu yeke dalai 
[MEDE] 

Sós óceán 

 rgya-mtsho bzhi [SHES] Négy óceán dörben ḏalai 
[MEDE] 

Négy óceán 

 nang-gi dang phyi’i’rgya-
mtsho [MDZOD] 

Külső és Belső 
óceán 

γataγadu yeke 
dalai [MERG] 

Külső nagy óceán 

 phyi’i rgya-mtsho chen-po 
[DAG] 

Külső nagy óceán   

–––––––––––– 

298 A tibeti dum-bur ma chad kifejezés szó szerint azt jelenti ‘darabokra osztottság nélküli’. 
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7.1.5. A szigetek 

7.1.5.1. A Dzsambu-sziget 

SHES [ff. 4r–5v]: de’i lho phyogs-na wdzam-bu’i gling yod-de | shing-rta’i dbyibs lta-bu’o | [4v] de’i tshad ni 

ngos chung-shos lcags-ri-la brten-pa-la dpag-tshad phyed-dang-bzhi dang | ngos gzhan gsum-la stong-

phrag gnyis-gnyis-te | mtha’-skor-la ni dpag-tshad drug-stong-dang phyed-dang bzhi yod-do | de’i shar-na 

rnga-yab dang | nub-na rnga-yab gzhan zhes bya-ba’i gling-g.yog gnyis yod-do |   

wdzam-bu’i gling wdi’i yul dbus-su gyur-pa ni ma-ga-dha-ste | dus gsum-gyi sangs-rgyas wbyung-ba’i 

gnas-su gyur-ba’o | de-nas byang-du ri nag-po’i rgyud dgu wdas-pa’i pha-rol-na gangs-ri dpal-dang ldan-

pa zhes bya-ba yod | de’i pha-rol-na ri spos-kyi ngad-ldan zhes bya-ba yod-do |   

de gnyis-kyi bar-na klu’i rgyal-po ma dros-pa’i gnas mtsho ma dros-pa zhes bya-ba dbyibs gru bzhi ngos 

re-la dpag-tshad lnga-bcu-lnga-bcu dang zabs-su yang dpag-tshad lnga-bcu yod-pa | mtha’-skor-du dpag-

tshad nyis-brgyas wkhor-ba | yan-lag brgyad-dang ldan-pa’i chus gang-ba yod-do | de-las ni chu-bo chen-

po bzhi wbab-ste | chu-bo ganggā ni shar-nas brag glang-po-che’i kha wdra-ba-nas dngul-gyi bye-ma 

wdren-cing chu-bran lnga-brgya-dang bcas-te shar-phyogs-kyi rgya-mtshor wbab-bo | lho-nas sindhu ni 

brag khyu-mchog-gi kha wdra-ba-nas baiḍurya’i bye-ma wdren-cing chu-bran lnga-brgya-dang bcas-te 

lho-phyogs-kyi rgya-mtshor wbab-bo | nub-nas pakṣu ni brag rta’i kha wdra-ba-nas shel-gyi bye-ma 

wdren-cing | chu-bran lnga-brgya-dang bcas-pa nub-phyogs-kyi rgya-mtshor wbab-bo | byang-nas sītā ni 

brag seng-ge’i kha wdra-ba-nas gser-gyi bye-ma wdren-cing chu-bran lnga-brgya-dang bcas-te byang-

phyogs-kyi rgya-mtshor wbab-bo | chu de-dag-gis ni mtsho ma dros-pa-la lan bdun-bdun g.yas-su bskor-

nas wbab-pa yin-no |   

gzhan-yang ri spos-kyi nged-ldan-gyi byang phyogs-su dpag-tshad nyi-shu wdas-pa-na | brag gser-[5r]-

gyi bya-skyibs-can lha-ma-yin-gyi ngos zhes bya-ba | tshad ni ngos re-re-la dpag-tshad lnga-bcu-lnga-bcu 

yod-pa | mtha’-skor-la dpag-tshad nyis-brgyas wkhor-ba | rngams-su dpag-tshad phyed-dang-bzhi 

wphags-shing brag-g.yog brgyad-stong-dang bcas-pa yod-do |   

brag de’i byang-du dpag-tshad nyi-shu wdas-pa-na | shing sā-la’i rgyal-po rab-brtan zhes bya-ba wdom 

bzhi-bcu thur-du zug-pa | wdom brgyad-cu gyen-du wphags-pa | sā-la’i sdong-po’i phreng-ba rim-pa 

bdun-gyis bskor-ba yod-do |   

shing de’i shar phyogs-su dpag-tshad nyi-shu wdas-pa-na | rdzing-bu dal-gyis bab-pa ces bya-ba dbyibs 

zlum-po | chu dang zheng-du dpag-tshad lnga-bcu yod-pa | mtha’-skor-la dpag-tshad brgya-lnga-bcus 

wkhor-ba zhig yod-do | de yang rdzing-g.yog brgyad-stong-dang bcas-pa | yan-lag brgyad-dang ldan-pa’i 

chus gang-ba’i nang-na padma’i wdab-ma mthug-srab ba-lang-gi ko-ba-tsam | sdong-bu gshol-mda’-

tsam | me-tog shing-rta’i wphang-lo-tsam yod-pa | ro sbrang-rtsi-dang wdra-ba-dag yod-de |  

brgya-byin-gyis g.yul-ngor spyod-pa’i glang-po-che rab-brtan glang-po-che brgyad-stong-gi wkhor-dang 

bcas-te | dgun zla-ba bzhi ni brag gser-gyi bya-skyibs lha-ma-yin-gyi ngos zhes bya-bar gnas-la | dpyid 

zla-ba bzhi ni sā-la’i rgyal-po rab-brtan-gyi drung-na gnas-shing | ston zla-ba bzhi ni rdzing-bu dal-gyis 

wbab-tu gnas-so |  

gzhan-yang mtsho ma dros-pa-na shing dzambu zhes bya-ba wbras-bu mngar-po rdza-ma-tsam-dang 

ldan-pa de smin-pa chu’i nang-du lhung-ba-las dzambu zhes bya-ba’i sgra wbyung-ba yod-de | de klu’i 

rgyal-po-rnams-kyis nyar sprul-nas za-bar byed-la | ma zos-pa-rnams ni ma dros-pa’i chu-dang phrad-pas 

dzambu chu-bo’i gser-du wgyur-ro | shing des mtshon-pa’i phyir dzambu’i gling zhes bya’o | [5v]   
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gzhan-yang gling wdi’i nub phyogs-na | au-ḍyan rdo-rje chen-po’i pho-brang zhes bya-ba rig-pa-wdzin-

pa-rnams-kyi gnas yod-la | rdo-rje theg-pa phal-cher de-nas byung-ngo |   

lho-phyogs rgya-mtsho’i gling-na ri gru-wdzin zhes bya-ba rtse-mo-na wphags-pa spyan-ras-gzigs dbang-

phyugs dang | rtsa-ba-na rje-btsun-ma sgrol-ma bzhugs-pa’i gnas yod-do |   

mar-phyogs ri-bo-rtse-lnga-na wphags-pa wjam-dpal bzhugs-pa’i gnas yod-do | gzhan-yang yul chen-po 

bcu-drug dang | yul-phran stong dang | mi-rigs mi wdra-ba sum-brgya-drug-cu dang | skad-rigs mi wdra-

ba bdun-brgya-nyi-shu yod-do zhes grag-go | 

MEDE [ff. 4v–6v]: tegün-ü emün-e-či ǰüg inu čambutiib neretü qoi tergen-ü aral-dur adali yosutu buyu: ene tiib-

ün öčügüke-mel299 örügel inu čagirvar aγula-yin ǰüüg qanduǰu amui: tegün-ü aγui inu γurban ǰarim bere 

buyu: busu γurban ǰüg-ün aγui inu qosiyad mingγaγad bere buyu: orčin inu ǰirγuγan mingγan γurban ǰarim 

bere buyu: ene tiib-ün dorona eteged čamara: öröne eteged varačimar-a nereten qoyar öčüken imada 

qayiratu300 tiib buyu:   

ene čambutiib-un dumda γaǰar anu magad neretü buyu: γurban čaγ-un burqan bolurun tere γaǰar-a boluyu: 

tere γaǰar-ača ümedü ǰüg yisün qar-a aγula dabaγsan-u čiγan-a inu sigmuud neretü čoγtu časutu aγula 

buyu: tegün-ü [5r] čiγan-a gandamad neretü küǰi badaran büküi aγula buyu:   

tede qoyar aγulas-un ǰaγur-a inu anubada-badan neretü luus-un qan-u aqu anubadab neretü dörbelǰin 

yosutu naγur buyu: tegün-ü dörben talaqan-yin nigen talaqan-dur tabiγad bere buyu: gün inu ber tabin kü 

bere buyu: orčin čaγlabasu qoyar ǰaγun bere buyu: dotor-a inu naiman erdem-tü usun-iyar dügürčü ayu::    

tere naγur-ača dörben yekes möred urusču γaruyu: doronači eteged-eče inu gangga neretü mören ǰaγan-u 

aman metü qada-yin ǰabsar-ača γarču: mönggün qumaqi tatan tabun ǰaγun narin möred-lüge nigen-e 

doronači dalai-dur čidquyu: emüneči eteged-eče sindu neretü mören buqa-yin aman metü qada-yin ǰabsar-

ača γarču: viduri erdeni qumaqi tatan tabun ǰaγun narin möred-lüge nigen-e emüneči dalai-dur čidquyu: 

öröneči eteged sača inu bagsu neretü mören morin-u aman metü qada-yin ǰabsar-ača γarču: qas qumaqi 

tatan tabun ǰaγun narin möred-lüe nigen-e odču öröneči ḏalai-dur čidquyu: ümeči eteged-eče inu sitan 

neretü mören arslan-u aman metü qada-yin ǰabsar-ača γarču: altan qumaqi tatan tabun ǰaγun narin möred-

[5v]-lüge nigen-e »emüneči301 dalai-dur čidquyu: örön-e-či eteged-eče inu bagsu neretü mören morin-u 

aman metü qada-yin ǰabsar-ača γarču: qas qumaqi tatan tabun ǰaγun narin möred-lüge nigen-e odču 

öröneči ḏalai-dur čidquyu: ümeči eteged-eče inu sitan neretü mören arslan-u aman metü qada-yin ǰabsar-

ača γarču: altan qumaqi tatan tabun ǰaγun narin möred-lüge nigen-e«302 odaču ümeči dalai-dur čidquyu:: 

ede dörben möred anubadan naγur-i tebsiyerküy-e doloγan-ta orčiǰu urusuyu:   

basa gandamad aγula-yin umara qorin bere nögčigsen-ü čiγan-a: asurabars neretü ebür nemür-e-tü303 altan 

qada buyu: aγui inu nigen talaqan-dur tabiγad ber-e buyu: orčin inu qoyar ǰaγun ber-e bolai:: öndür inu 

γurban ǰarim bere buyu: nöküd inu naiman mingγan öčüken qadas buyu:   

tede qada-ača umar-a qorin bere-yin čiγan-a modud-un qan inu subaradistid neretü nigen sala modun bui: 

tegün-ü ündüsün döčin alda γaǰar-tur baγtaǰu amu: öndür inu nayan alda buyu: tegün-ü orčin doloγan 

dabqur ǰergelegsen sala modun-iyar küriyelegülügsen buyu:   

–––––––––––– 

299 A megfelelő alak valószínűleg: öčügükemed ‘a legkisebb’. Uspensky 2006, p. 40. 
300 A megfelelő alak: qaraγatu vagy qariyatu. Uspensky 2006, p. 40. 
301 A ‘dél’ jelentésű emüneči helyett, itt a szövegkörnyezet alapján az ‘észak’ jelentésű ümeči áll. Uspen-

sky 2006, p. 40. 
302 A jelzett szakasz indokolatlan ismétlés. 
303 Mong.: nömüri ‘(szikla)hasadék’. Uspensky 2006, p. 40. 
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tere modun-u dorona qorin bere-yin čiγan-a: mandigi neretü tögürig yosutu naγur bui: [6r] ǰüg dumdaγun 

aγui inu tabin bere buyu: orčin inu nigen ǰaγun tabin bere boluyu: tere naγur ber naiman mingγan nökür 

naγur-tu buyu: naiman erdemtü usun-iyar dügürügsen buyu: tegün-ü dotor-a ükerün arasun-u tedüi 

nabčitu linqu-a buyu: tere linqu-a čečig-ün modun inu anǰasun-u kiliken-ü činegetü čečeg inu tergen-ü 

kürdün-ü tedüi bui: tegün-ü amtan inu bal metü amtatu bolai:  

qormusta tngri-yin ayan-dur kölgeleküi subaradistid neretü yeke ǰaγan naiman mingγan nöküd ǰaγan-luγ-

a-ban nigen-e: übül-ün γurban saras asurabaras neretü altan qada-yin nebür-e304 ayu: qabur-un γurban 

saras subaradistid neretü sala modun-u qan-u dergede ayu: namur-un γurban saras madigi neretü naγur-un 

dergede ayu: basa anubad naγur-un qiǰaγar-a čambu neretü modun bui: tere modun-dur küb-ün305 tedüi 

isiγun amtatu ǰimis urγuyu:   

bolbasu usun dotor-a unaǰu çambu kemekü daγun γaruyu: tere unaγsan ǰimis-tür luus-un qad ǰiγasun bolǰu 

qubilǰu ideyü: ese idegsen ǰimis anu anubadad naγur-un usun-dur ǰolγabasu čambu usun-u altan kemekü 

neretü sayin alta boluyu:: ene emünedü qoi-yi tere modun-u siltaγabar çambutiib kemen nereyidčüküi:       

basa ene tiib-ün [6r] umar-a ǰüg uḍiyan neretü ulus-tur yeke usnir-un neretü qarsi buyu: tende bidi-a-

darsi306 kemekü qutuγ bütügsen ayu: včir-tü kölgen307 nom olangqan tendeče γaruyu:   

basa ene çambutiib-un emüne ḏalai-yin qoi-dur bodala neretü aγula bui: tegünü orgil deger-e inu ariy-a-

avalokite-isvara bodisung saγuyu: tegün-ü iǰaγur-a inu ḏari bodisung-un saγurin buyu:   

doronači ǰüg udai308 neretü aγula-dur mançuširi bodisung ayu: basa ene čambutiib-tur arban ǰirγuγan yeke 

ulus mingγan öčüken ulus buyu: busu busu yosutan γurban ǰaγun ǰiran ǰüil irgen buyu: öber-e öber-e 

keleten doloγan ǰaγun qorin nigen buyu: kemen sonostamu:: 

FORDÍTÁS – SHES [ff. 4r–5v], MEDE [ff. 4v–6v]: A (Külső-fal) déli oldalán helyezkedik el a 

kocsi alakú309 Dzsambu-sziget. [SHES 4v] Ennek méretei: a Vas-hegyre támaszkodó ki-

sebbik oldala 3,5 jódzsana, a másik három oldal (egyformán) 2 000–2 000 jódzsana,  

a kerülete 6003,5 jódzsana. (A szigetnek) két mellékszigete van: keleten a Jakfarok, 

nyugaton a Másik jakfarok.   

A Dzsambu-sziget közepén található Magadha310 (ország), amely a három idő311 bud-

dháinak szülőföldje. Ha innen északra, a kilenc-láncú Fekete-hegység312 túlsó oldalán 

–––––––––––– 

304 Mong.: nömüri ‘(szikla)hasadék’. Uspensky 2006, p. 40. 
305 A török küp szóból ered ‘agyagedény’. Uspensky 2006, p. 40. 
306 Szkt.: vidyādhara. 
307 Szkt.: vajrayāna. 
308 K.: Wu-tai-shan. 
309 Vagyis trapéz alakú. 
310 Magadha ősi királyság volt, ma India északi részének egyik kerülete Bihár államban. A korai buddhiz-

mus eseményei közül sok ezen a helyen történt, beleértve Buddha megvilágosodását is, melynek helyét ma 

Bódhgajának hívják. Kongtrul 1995, p. 272. 
311 A három idő: múlt, jelen és jövő. 
312 Ezeket a hegyeket, melyek hármas csoportokba rendeződnek (de La Vallée Poussin 1990, p. 531), 

alakjuk miatt nevezik még Hangya-hegyláncnak is. Germano 1993, p. 54. Elhelyezkedése alapján a Himalájára 

utal. Kongtrul 1995, p. 266. 
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áthaladunk, (ott találjuk) a dicső Havas-hegyet.313 Ennek túloldalán fekszik az Illatos-

hegy. [MEDE 5r]  

E kettő között van a Hideg (testű) Kígyókirályok lakhelye, a négyzet alakú Hideg-tó,314 

amelynek oldalai és mélysége egyaránt 50–50 jódzsana, kerülete pedig 200 jódzsana. Ez 

a tó (is) nyolc tulajdonsággal315 bíró vízzel van megtöltve.   

Ebből (a Hideg-tóból) négy nagy folyó ered. Keletről a Gangá-folyó, amely egy elefánt-

szájhoz hasonló sziklából (ered) és ezüst homokot szállít magával, 500 mellékfolyóval 

együtt a Keleti-óceánba ömlik. Délről a Szindhú egy bikaszájához hasonló sziklából 

(ered) és zafír homokot szállít magával, 500 mellékfolyóval együtt a Déli-óceánba öm-

lik. Nyugatról a Paksú egy lószájhoz hasonló sziklából (ered) és kristály homokot316 

szállít magával, 500 mellékfolyóval együtt a Nyugati-óceánba ömlik. Északról a Szítá 

egy oroszlánszájhoz hasonló sziklából (ered) és aranyhomokot szállít magával, 500 

mellékfolyóval együtt [MEDE 5v] az Északi-óceánba ömlik. Ezek a folyók a Hideg-tavat 

jobbról hétszer-hétszer megkerülve folynak.317   

Ha tovább haladunk (innen) 20 jódzsanát az Illatos-hegy északi oldala felé, (ott találjuk) 

a Nem-istenek területének Arany-oltalma nevű szikláját. [SHES 5r] Méretei: mindegyik 

oldala 50–50 jódzsana, kerülete 200 jódzsana, felfelé 305 jódzsanára magasodik és 

8 000 kisebb sziklát foglal magába.   

Ettől a sziklától észak felé 20 jódzsanát haladva találjuk a Szálafák318 Királyát, Rend-

kívül Keményt, amely lefelé (a föld alá) 40 ölre, felfelé pedig 80 ölre magasodik, és 

amelyet füzérhez hasonlóan hét kisebb Szálafa vesz körül.   

Ha ettől a fától 20 jódzsanát haladunk délre, (ott találjuk) a kerek alakú Lassan-folyó 

tavat,319 [MEDE 6r] amelynek széle-hossza 50 jódzsana és kerülete 150 jódzsana. Ez is 

–––––––––––– 

313 Kailásza-hegy (a Himalájától északra, a Manaszanovár-tó közelében). 
314 MTHA: A legenda szerint a Hideg-tó onnan kapta nevét, hogy élt régen egy Látnok nevű bráhmin, aki 

egy kerékforgató király ösztönzésére tizenkét éven át főtt rizzsel mutatott be áldozatot azért, hogy istennek vagy 

kerékforgató királynak szülessen. Ennek a felajánlott rizsnek a levét a kerékforgató király mindig kiöntötte egy 

tálba, ami szép lassan kihűlt. Ennek a kihűlt rizs-vizes tálnak az alakját vette fel a később Hidegnek elnevezett 

tó, amely 50 jódzsana széles és mély. Ez a tó lett a forrása az összes folyónak, erdőnek, drágakőnek és gyógy-

szernek. Kong-sprul 1982, p. 184. A Hideg-tavat a Manaszanovár-tóval aznosítják. Kongtrul 1995, p. 266. 
315 MTHA: A nyolc tulajdonság: hideg, jó ízű, csillogó, tiszta, bársonyos, illat nélküli, ártalmatlan a torok-

nak lenyelés esetén, ártalmatlan a hasnak. Kong-sprul 1982, p. 182.  
316 MEDE: jade homok (qas qumaqi). 
317 A négy folyamot a Gangesz, Indus, Oxus és Tarim folyóval azonosítják. Kongtrul 1995, p. 266. 
318 Latin neve: Vatica Robusta. 
319 A „tó” elnevezés felvet néhány problémát. Szanszkrit megfelelője (mandākini) a Gangesz egyik mel-

lékfolyója, jelzőként pedig a folyók egyik gyakori megnevezése. Az író is próbálta érzékeltetni, hogy a „tó” 
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8 000 melléktóval rendelkezik és a nyolc tulajdonsággal bíró vízzel van megtöltve. 

Közepén van egy lótusz, amelynek levelei ökörbőr vastagságúak, szára eke nagyságú, 

virága kocsikeréknyi és az íze tiszta, mint a méz.   

A négy téli hónapban Századományú (isten) a háborúban használt (fő) elefántjával, 

Rendkívül Keménnyel és 8 000 (fős) elefánt-kíséretével a Nem-istenek területének 

Arany-oltalma (nevű) sziklájánál lakik. A négy tavaszi hónapban a Szálafák Királya a 

Rendkívül Kemény (nevű fa) előtt lakozik, a négy őszi hónapban pedig a Lassan-folyó 

(nevű) tónál lakik.   

Egyszer, mikor a Dzsambu-fa320 édes, kancsó nagyságú gyümölcse megérett, a Hideg-

tóba esett és „dzsambu” hangot adott. A hallá változott kígyókirályok ettek belőle, míg 

a meg nem evett (gyümölcsök) a Hideg-tó vizével összekeveredve arannyá változtak. 

Erre a fára való utalásként nevezik ezt a szigetet Dzsambunak. [SHES 5v]   

A sziget [MEDE 6r] nyugati részén van Urgyan,321 a Nagy Vadzsra Palota, amely a mes-

terek lakhelye. Innen sok vajrayāna (mester, mű és hasonló) származik.   

Délen, az óceán egyik szigetén található a Csónak-tartó-hegy.322 Ennek a csúcsán lako-

zik a nemes Könyörületes Pillantású hatalmas (isten), a tövében pedig a Megszabadító 

(istennő).   

A keleten levő Ötcsúcsú-hegyen323 Dicső Ifjú (isten) lakhelye található. (Mindezeken 

kívül) van még tizenhat nagy ország324 és ezer kisebb fejedelemség, 360 különféle nép 

és 720 különféle nyelv.  

 
 tibeti magyar mongol magyar 

wdzam-bu’i gling [SHES, RGYA, 
MDZOD] 

Jambū-sziget čambutiib [MEDE] Jambū-sziget 

 dzambu-gling [MTHA] Jambū-sziget emün-e jambuu-
yin dvib325 / T jam-
budib326 [MAHA] 

déli Jambū-sziget 
/ T Jambū-sziget 

–––––––––––– 

elnevezés bizonytalan, mert a kör átmérőjét minden esetben thad-ka-nak írja, míg a chu-zheng – ha vízre vonat-

kozóan használják, – mindig a folyó szélességét jelenti. Szerb 1977, p. 53. 
320 Latin neve: Eugenia Jambolana, vagyis rózsa-alma fa, amit a legenda szerint egyszerű emberek nem 

láthatnak, csak a megvilágosodott személyek. Kongtrul 1995, p. 266. 
321 A 8. századi tantrikus, Padmasambhava szülőhelye, illetve a dākiṇī-k lakhelye. Rigzin 2008, p. 305. 
322 Kis sziget, amely Avalokiteśvara tartózkodási helye, nagyjából 100 km-re Sanghajtól, a Keleti-tenge-

ren. Das 1970, p. 246.  
323 A Kínában fekvő Wu-tai-shan-hegy, a Huang-ho nagy kanyarulatától délre. Szerb 1977, p. 54. 
324 A tizenhat nagy város: Aṅga, Magadha, Kośala, Kāśi, Vṛji, Malla, Pundra, Sreg-pa, Kama, Avantì, 

Kuru, Pañcāla, Matsya, Śūrasena, Yavana és Kambodzsa, melyek mind az ősi Indiában találhatók. Kongtrul 

1995, p. 266. 
325 MAHA: jambuu-yin dib. 
326 MAHA: jambu-teb. 
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 wdzam-bu-gling [DAG] Jambū-sziget dzambu tib 
[MERG] 

Jambū-sziget 

shing-rta’i dbyibs [SHES] kocsi alakú tergen-ü [MEDE] kocsi alakú 
 shing-rta lta-bu [DAG] kocsihoz hasonló tergen metü 

[MERG] 
kocsihoz hasonló 

rnga-yab [SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

Jakfarok(-sziget) čamara [MEDE] Cāmara(-sziget) 

   dokiγur / T sirbe-
gür ba327 [MAHA] 

Dobverő(-sziget) / 
T (Jak)farok(-szi-
get) 

   sirbigül [MERG] (Jak)farok(-sziget) 
rnga-yab gzhan [SHES, RGYA, 

MDZOD, MTHA, DAG] 
Másik jakfarok 
(-sziget) 

varačimar-a 
[MEDE] 

Apara-cāmara  
(-sziget) 

   dokiγur busu / T 
busu sirbegür328 
[MAHA] 

Másik dobverő 
(-sziget) / T Másik 
(Jak)farok(-szi-
get) 

   busu sirbigül 
[MERG] 

Másik (jak)farok 
(-sziget) 

ma-ga-dha [SHES] Magadha magad [MEDE] Magadha 
   magada oron / T 

maγada oron 
[MAHA] 

Magadha ország / 
T Magadha or-
szág 

ri nag-po’i rgyud dgu [SHES] Kilenc-láncú 
Fekete-hegység 

yisün qar-a aγula 
dabaγsan [MEDE] 

Kilenc Fekete-
hegylánc 

 ri nag-po dgu [RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Kilenc Fekete-
hegy 

qar-a aγula 
[MERG] 

Fekete-hegy 

gangs-ri dpal-dang ldan-pa [SHES, 
RGYA] 

dicső Havas-hegy sigmuud [MEDE] Śrīmat vagy Śri-
himavān(-hegy) 

 gangs ri [MDZOD] Havas-hegy himan ba / T 
časutu [MAHA] 

Śrīmat vagy Śri-
himavān(-hegy) / 
T Havas(-hegy) 

 ri-bo gangs-can [MTHA] Havas-hegy yeke časun aγula 
[MERG] 

Nagy Havas-hegy 

 gangs-ri chen-po [DAG] Nagy Havas-hegy   
spos-kyi ngad-ldan [SHES] Illatos(-hegy) gandamad [MEDE] Gandha-māda-

na(-hegy) 
 ri sbos-dang ldan-pa 

[RGYA] 
Illatos-hegy om.329 / T küǰi 

ünür angkilaqui 
[MAHA] 

om. / T Füstölő 
illatot árasztó  
(-hegy) 

 ri spos-kyi ngad-ldan-ba 
[MDZOD, DAG] 

Illatos-hegy küǰis-ün ünüd 
angkilugči aγula 
[MERG] 

Füstölők illatát 
kieresztő hegy 

 ri-bo spos-dang ldan-pa 
[MTHA] 

Illatos-hegy   

klu’i rgyal-po ma dros-pa’i gnas 
mtsho ma dros-pa [SHES, 
RGYA, MDZOD, MTHA] 

Hideg Kígyó-
király Hideg tava 

anubada-badan 
neretü luus-un 
qan-u aqu anu-
badab [MEDE] 

Anavatapto nevű 
Kígyókirályok 
Anavatapta (nevű 
tava) 

 mtsho ma dros-pa [DAG] Hideg-tó anubad [MERG] Anubad(-tó) 

–––––––––––– 

327 MAHA: dokiγur ba. 
328 MAHA: busu dokiγur. 
329 MAHA: küǰitü aγula ‘Illatos-hegy’. 
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chu-bo gangā [SHES] Gaṅgā-folyam gangga neretü 
mören [MEDE] 

Gaṅgā-folyam 

 gangā [RGYA, MDZOD] Gaṅgā(-folyó) gangga / T gangga 
[MAHA, MERG] 

Gaṅgā(-folyó) / T 
Gaṅgā(-folyó) 

 chu-klung ganggā [MTHA] Gaṅgā-folyó   
 gangga [DAG] Gaṅgā(-folyó)   
dngul-gyi bye-ma [SHES, MTHA] ezüst homok mönggün qumaqi 

[MEDE] 
ezüst homok 

shar-phyogs-kyi rgya-mtsho [SHES] Keleti-óceán doronači dalai 
[MEDE] 

Keleti-óceán 

sindhū [SHES, MDZOD] Sindhū(-folyó) sindu neretü mö-
ren [MEDE, MERG] 

Sindhū-folyam 

 sindhu [RGYA, DAG] Sindhū(-folyó) sindhu / T sindhu 
[MAHA] 

Sindhū(-folyó) / T 
Sindhū(-folyó) 

 chu-klung sindhu [MTHA] Sindhū-folyó   
baiḍūrya’i bye-ma [SHES, MTHA] vaiḍūrya (zafír) 

homok 
viduri erdeni 
qumaqi [MEDE] 

vaiḍūrya (zafír) 
homok 

lho-phyogs-kyi rgya-mtsho [SHES] Déli-óceán emüneči dalai 
[MEDE] 

Déli-óceán 

pakṣu [SHES, RGYA, MDZOD, DAG] Pakṣū(-folyó) bagsu neretü 
mören [MEDE] 

Pakṣū-folyam 

 chu-klung pakṣu [MTHA] Pakṣū-folyó bagšu / T bagšu 
[MAHA, MERG] 

Pakṣū(-folyó) / T 
Pakṣū(-folyó) 

shel-gyi bye-ma [SHES, MTHA] kiristály homok qas qumaqi 
[MEDE] 

jáde homok 

nub-phyogs-kyi rgya-mtsho [SHES] Nyugati-óceán öröneči ḏalai 
[MEDE] 

Nyugati-óceán 

sītā [SHES] Sītā(-folyó) sitan neretü mö-
ren [MEDE] 

Sītā-folyam 

 si-ta [RGYA, MDZOD, DAG] Sītā(-folyó) sita / T sita 
[MAHA, MERG] 

Sītā(-folyó) / T 
Sītā(-folyó) 

 chu-klung si-tā [MTHA] Sītā-folyó   
gser-gyi bye-ma [SHES, MTHA] aranyhomok altan qumaqi 

[MEDE] 
aranyhomok 

byang-phyogs-kyi rgya-mtsho [SHES] Északi-óceán emüneči dalai 
[MEDE] 

Déli óceán  

brag gser-gyi bya-skyibs-can lha-ma-
yin-gyi ngos [SHES] 

Nem-istenek terü-
letének Arany-ol-
talma nevű sziklá-
ja 

asurabars neretü 
ebür nemür-e-tü 
altan qada [MEDE] 

Asurapāśilā (iste-
nek) területének 
Arany-oltalma ne-
vű sziklája 

 brag gser-gyi bya-skyibs 
[RGYA, DAG] 

Arany-oltalom 
szikla 

altan sibaγun sa-
rabci-tu qada 
[MERG] 

Aranymadár-ol-
talma nevű szikla 

shing sā-la’i rgyal-po rab-brtan 
[SHES] 

Sāla fák Királya, 
Rendkívül Ke-
mény 

subaradistid nere-
tü nigen sala mo-
dun [MEDE] 

Sāla fák Királya, 
Supratiṣṭhita 

 sa-la’i rgyal-po rab-brtan 
[DAG] 

Sāla fák Királya, 
Rendkívül Ke-
mény 

masi batu sala-yin 
qaγan [MERG] 

Sāla fák Királya, 
Rendkívül Ke-
mény 

rdzing-bu dal-gyis bab-pa [SHES] Lassan-folyó ta-
vacska 

mandigi neretü 
tögürig [MEDE] 

Mandākini-ta-
vacska 

 rdzing-bu dal-gyis wthor 
[DAG] 

Lassan-folyó ta-
vacska 

döliyen-iyer čal-
qiγči kemekü čö-
görün [MERG] 

Hullámokkal cso-
bogó nevű tavacs-
ka 
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brgya-byin [SHES] Századományú qormusta [MEDE, 
MAHA] 

Qormusta  

 lha’i dbang-po brgya-byin 
[DAG] 

Istenek vezetője 
Századományú 

tngri-yin erketei 
qormusta [MERG] 

Istenek vezetője 
Qormusta 

glang-po-che rab-brtan [SHES] Rendkívül Ke-
mény elefánt 

subaradistid ne-
retü yeke ǰaγan 
[MEDE] 

Supratiṣṭhita nevű 
nagy elefánt 

shing dzambu [SHES] Jambū-fa çambu kemekü 
modun [MEDE] 

Jambū-fa 

 shing wdzam-bu [RGYA, 
MDZOD, DAG] 

Jambū-fa dzambu modun 
[MERG] 

Jambū-fa 

 dzambu briikṣa [MTHA] Jambū-briikṣa   
o-ḍyan [SHES] Oḍḍiyāna uḍiyan [MEDE] Oḍḍiyāna 
 u-rgyan gling [RGYA] Oḍḍiyāna sziget   
rdo-rje chen-po’i pho-brang [SHES] Nagy Gyémánt 

Palota 
yeke usnir-un ne-
retü qarsi [MEDE] 

Nagy Turbán Pa-
lota 

 rdo-rje gdan [DAG] Gyémánt Palota vaǰir-tu saγurin 
[MERG] 

Vajra Palota 

ri gru-wdzin [SHES, RGYA] Csónak-tartó-hegy bodala neretü 
aγula [MEDE] 

Potalaka-hegy 

   bodala / T 
ongγoča bariγči 
[MAHA] 

Potalaka(-hegy) / 
T Csónak-tartó 
(-hegy) 

spyan-ras-gzigs dbang-phyugs [SHES] Könyörületes Pil-
lantású hatalmas 

ariy-a-avalokite-
svara bodisung 
[MEDE] 

Ārya-avaloki-
teśvara bōdhi-
sattva 

sgrol-ma [SHES] Megszabadító ḏari bodisung 
[MEDE] 

Tārā bōdhisattva 

   tar-a eke / T getül-
gegči eke [MAHA] 

Tārā anya / T Vé-
delmező anya 

ri-bo-rtse lnga [SHES, RGYA, DAG] Ötcsúcsú-hegy udai neretü aγula 
[MEDE] 

Wu-tai-shan-hegy 

   tungγalaγ serigün 
aγula [MERG] 

Távolban felsejlő 
hegy 

wjam-dpal [SHES] Dicső Ifjú mançuširi bodi-
sung [MEDE] 

Mañjuśrī bōdhi-
sattva 

   manǰusiri / T man-
ǰusiri [MAHA] 

Mañjuśrī / T Mañ-
juśrī 

7.1.5.2. A Magas termetűek szigete 

SHES [f. 5v]: phyi’i rgya-mtsho’i shar phyogs-na lus wphags-po zhes bya-ba’i gling dbyibs zla-gam-du gnas-pa | 

de’i tshad ni khor-yug-la brten-pa’i bcad-kham-gyi ngos-la dpag-tshad sum-brgya-lnga-bcu dang | ngos 

gzhan-la dpag-tshad stong-phrag-drug-ste | mtha’-skor-la ni dpag-tshad stong-phrag-drug-dang sum-

brgya-lnga-bcu yod-do | de’i byang-na lus zhes bya-ba dang | lho-na lus wphags zhes bya-ba’i gling-g.yog 

gnyis yod-do |   

gling gsum-po de ni gling gzhan-pas shing tā-la bdun srid-kyis gyen-du wphags-pa’i phyir-ram | der 

skyes-pa’i mi-rnams gzugs che-zhing blta-na sdug-pa’i phyir lus wphags zhes brjod-do |  
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MEDE [ff.6v–7r]: γadaγadu yeke ḏalai-yin doronači eteged burva330 tiib buyu: tere tiib ǰarimduγ saran yosutu 

ǰarimduγ etegegsen-ü eteged inu sümir aγula-yin ǰüg qanduǰu ayu: tegün-ü čiγan-a inu γurban ǰaγun tabin 

bere buyu: busud talqas-ṯur inu ǰirγuγan mingγan bere buyu: orčin inu ǰirγuγan mingγan γurban ǰabun 

tabin bere bolai: tegün-ü umar-a inu diq-a neretü qoi emüneči eteged inu vidiq-a neretü qoi kiged qoyar 

imada qayiratu öčüken tiib buyu:   

ede γurban tiib [7r] busud tiib-üd-eče doloγan sala331 modun-u tedüi deger-e čamqayiǰu bükü-yin tulada 

burva-vidiq-a kemegdeyü: basa tende törügsen aran-u beyes anu yeke üǰesküleng-tü γuu332 bükü-yin 

tulada ber burva-vidiq-a kemen nereyiddeǰüküi:: 

FORDÍTÁS – SHES [f. 5v], MEDE [ff. 6v–7r]: A Külső-óceán keleti részén van a félhold333 

alakban elterülő Magas termetűek szigete. A sziget Külső-falra támaszkodó karéj-olda-

la334 350 jódzsana, míg a másik oldal 6 000 jódzsana és kerülete 6 350 jódzsana. A szi-

getnek két mellékszigete van: északon az (Átlagos) termetűek (szigete), délen a Magas 

termetűek (szigete).   

Úgy tartják, hogy a három szigetet [MEDE 7r] vagy azért nevezik Magas termetűek szi-

getének, mert a (rajta) lévő hét tála-fa335 a többi sziget fölé magasodik, vagy azért, mert 

az ide született élőlények alakja nagy(obb) és nemes(ebb a többi szigeten élőkénél).  

 
 tibeti magyar mongol magyar 

lus wphags-po [SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA] 

Magas termetűek 
(szigete) 

burva / burva-
vidiq-a [MEDE] 

Pūrva / Pūrva-
videha (sziget) 

 lus wphags-gling [DAG] Magas termetűek 
szigete 

doron-a ülemǰi 
bey-e-tü dvib / T 
doron-a ülemǰi 
bey-e-tü [MAHA] 

Keleti Magas ter-
metűek szigete / T 
Keleti Magas ter-
metűek (szigete) 

   ülemǰi bey-e-tü 
tib [MERG] 

Magas termetűek 
szigete 

zla-gam [SHES, DAG] félhold ǰarimduγ saran 
[MEDE, MERG] 

félhold 

 zla-ba kham-ba [MDZOD] félhold   
lus [SHES, RGYA, MDZOD, MTHA, 

DAG] 
Termet(-sziget) diq-a [MEDE] Deha(-sziget) 

   bey-e / T bey-e 
[MAHA, MERG] 

Termet(-sziget) 

lus wphags [SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

Magas termet 
(-sziget) 

vidiq-a [MEDE] Videha(-sziget) 

–––––––––––– 

330 A fordító a sziget nevét helytelenül Keletnek fordította, a szanszkrit pūrva szó alapján. Uspensky 

2006, p. 40. 
331 A megfelelő alak: tāla ‘tála (fa)’. Uspensky 2006, p. 40. 
332 Mong.: γuu-a. Uspensky 2006, p. 40. 
333 Ez a Hold nyolcadik fázisát jelöli, amely inkább a telihold alakjához van közelebb. Das 1970, p. 1099. 
334 A Hold kerekedő képének arra a vonalára vonatkozik, amely még nem kerekedett ki (nincs rá magyar 

szó, a tibeti kifejezés bcad-kham ‘harapásnyi levágva’). 
335 Latin neve: Borassus flabellis formis. 
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   ülemǰi bey-e / T 
ülemǰi bey-e-tü 
[MAHA, MERG] 

Magas termet(-szi-
get) / T Magas ter-
met(-sziget) 

shing tā-la [SHES] tāla-fa sala [MEDE] = tāla(-fa) 
   om.336/ T tala mo-

dun [MAHA] 
om. / T tāla-fa 

7.1.5.3. A Kellemetlen hang szigete 

SHES [ff. 5v–6r]: phyi’i rgya-mtsho byang-na sgra mi snyan zhes bya-ba’i gling | dbyibs gru bzhir gnas-pa | de’i 

tshad ngos re-la dpag-tshad nyis-stong | mtha’-skor-la dpag-tshad stong-phrag-brgyad-kyis wkhor-ba yod-

do | de’i nub-na sgra mi snyan zhes bya-ba dang | shar-na sgra mi snyan-gyi zla zhes bya-ba’i gling-g.yog 

gnyis yod-do |   

de-dag-tu skyes-pa’i mi-rnams-kyi longs-spyod ni rang-rang-gi dpag-bsam-gyi shing-las wbyung-ngo | mi 

de-dag wchi-ba’i zhag [6r] bdun-gyi gong-rol-tu dpag-bsam-gyi shing-las da-ste zhag bdun-nas wchi’o 

zhes-pa’i sgra mi snyan-pa wbyung-ba’am | pi-shā-tsi-ka zhes bya-ba sha-za’i skad-kyis smra-ba’i phyir 

sgra mi snyan zhes brjod-do |  

MEDE [f. 7r]: γadaγadu yeke ḏalai-yin umar-a-ḏu udira-kurau-a neretü tiib dörbelǰin yosutu buyu: tegün-ü čiγan-a 

inu talqan tutum-dur qosiyad mingγan bere bolai: orčin inu naiman mingγan bere bolai: tegün-ü ǰegün 

eteged inu kurau-a neretü qoi: baraγun eteged inu kurau-a-čandir-a337 qoi kiged qoyar öčügüked nökür 

tiib-üd buyu:   

tere tiib-ṯür: törügsen aran-u ab ali keregleküi ed tavar anu öber-ün öber-ün galvaravas modun-ača 

γaruyu: tendekin aran üküküi čaγ-tur doloγan üdür-ün urida galvaravas modun-ača ene üdür-eče doloduγar 

üdür-tür ükükü kemen maγui ḏaγun γarqu-yin tulada udira-kurau-a kemen nereyiddeǰüküi: ese bügesü 

tendekin aran basačiga ner-e-tü čidküd-ün keleber kelekü-yin tulada udira-kurau-a kemen nereyideǰüküi:: 

FORDÍTÁS – SHES [ff. 5v–6r], MEDE [f. 7r]: A Külső-óceán északi részén van a négyzet alak-

ban elterülő Kellemetlen hang szigete. A (sziget) mind (a négy) oldala 2 000 jódzsana 

és kerülete 8 000 jódzsana. Ennek (a szigetnek is) két mellékszigete van: nyugaton a 

Kellemetlen hang (szigete) és keleten a Kellemetlen hang barátja (nevű sziget).   

Minden ide születő élőlény saját Kívánságteljesítő fájától kapja gazdagságát. Úgy tart-

ják, hogy (ezeket a szigeteket) vagy azért nevezik Kellemetlen hang (szigetének), mert 

az (itt élő) emberek [SHES 6r] a haláluk előtti hetedik napon a Kívánságteljesítő fájuktól 

ezt a kellemetlen hírt hallják: „mához egy hétre meghalsz,” vagy azért (nevezik így), 

mert (az itt élők) a Húsevő Pisácsika338 nevű (éhszomjú démonok) fülsértő nyelvét be-

szélik. 

–––––––––––– 

336 MAHA: tala modun. 
337 Szkt.: kaurava. A tibeti zla jelent ‘hold’-at és ‘társ’-at is. A fordító itt hibásan a szanszkrit candra, 

vagyis ‘hold’ szót használta a ‘társ’ helyett. Uspensky 2006, p. 40. 
338 Pisácsika: alakváltó, húsevő démon, az egyik leggonoszabb és legrosszindulatúbb lény. Képes embere-

ket megszállni és különböző betegséggel, köztük elmezavarral is sújtani. 
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 tibeti magyar mongol magyar 
sgra mi snyan [SHES, RGYA, 

MDZOD, MTHA, DAG] 
Kellemetlen hang 
(szigete) 

umar-a-ḏu udira-
kurau-a neretü tiib 
[MEDE] 

Északi Uttara-
kuru nevű sziget 

   umar-a maγu 
daγutu dvib / T 
umar-a maγui339 
daγutu [MAHA] 

Északi Kellemet-
len hang szigete / 
T Északi Kelle-
metlen hang 
szigete 

   maγu daγutu 
[MERG] 

Kellemetlen hang 
(szigete) 

gru bzhi [SHES, MDZOD, DAG] négyzet dörbelǰin yosutu 
[MEDE] 

szabályos 
négyszög 

   dörbelǰin [MERG] négyszög 
sgra mi snyan [SHES, RGYA, 

MDZOD, MTHA, DAG] 
Kellemetlen hang 
(szigete) 

kurau-a [MEDE] Kurava(-sziget) 

   maγu daγutu / T 
maγui daγutu 
[MAHA, MERG 

Kellemetlen hang 
(szigete) / T Kelle-
metlen hang (szi-
gete) 

sgra mi snyan-gyi zla [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Kellemetlen hang 
barátja(-sziget) 

kurau-a-čandir-a 
[MEDE] 

Kaurava candra 
(sziget) 

   maγu daγutu-yin 
saran340 / T maγu 
nökör [MAHA ] 

Kellemetlen hang 
holdja(-sziget) / T 
Rossz barát(-szi-
get) 

   maγu daγutu-yin 
nökör [MERG] 

Kellemetlen hang 
barátja(-sziget) 

dpag-bsam-gyi shing [SHES] Kívánságteljesítő 
fa 

galvaravas modun 
[MEDE] 

Kalpavṛkṣa fa 

   galbaravas341 
modun [MAHA 

Kalpavṛkṣa fa 

pi-shā-tsi-ka [SHES] Pisácsika basačiga [MEDE] Basačiga  
sha-za’i skad [SHES] Húsevők nyelve čidküd-ün keleber 

[MEDE] 
démonok nyelve 

 srin-po [MDZOD] démon   

7.1.5.4. A Jószágban bővelkedők szigete 

SHES [f. 6r]: phyi’i rgya-mtsho’i nub-na | ba-lang spyod ces bya-ba dbyibs zlum-po | de’i thad-kar dpag-tshad 

stong-phrag-phyed-dang gsum | mtha’-skor-du dpag-tshad stong-phrag-phyed-dang-brgyad yod-do | de’i 

lho-na g.yo-ldan zhes bya-ba dang | byang-na lam mchog wgro zhes bya-ba’i gling-g.yog gnyis yod-do |    

gling de-dag-na gnas-pa’i mi-rnams shas-cher ba-lang dang rin-po-che-la long-spyod-pa’i phyir ba-lang 

spyod ces brjod-do |  

MEDE [ff. 7r–7v]: basa γadaγadu yeke ḏalai-yin örüne-de goyan-a ṯiib neretü qoi tögürig yosutu buyu: tegün-ü 

ǰüg dumdaγun inu ülibesü qoyar mingγan [7r] tabun ǰaγun bere buyu: orčin inu doloγan mingγan tabun 

–––––––––––– 

339 MAHA: maγu. 
340 MAHA: maγu daγutu-yin qani ‘Kellemetlen hang barátja’. 
341 MAHA: galbaras. 
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ǰaγun bere bolai: tere qoi-yin emüneči eteged-tür inu gasuban342 neretü qoi ömeči eteged-tür inu udira-

mandira neretü qoi kiged qoyar öčüken nökür qoi buyu:   

ede tiib-tür törügsen aran olangqin eder-ün üked-i erdenis-i edlekü-yin tulada goyana tiib kemen 

nereyiddeǰüküi: 

FORDÍTÁS – SHES [f. 6r], MEDE [ff. 7r–7v]: A Külső-óceán nyugati részén van a kerek alakú 

Jószágban bővelkedők343 szigete. Ennek átmérője 2 500 [MEDE 7r] jódzsana, kerülete 

pedig 7 500 jódzsana. Ennek (a szigetnek is) két mellékszigete van: délen a Fortélyosok 

(szigete) és északon a Kiváló úton járók (szigete).   

Úgy tartják, hogy (ezeket a szigeteket) azért nevezik Jószágban bővelkedők szigetének, 

mert az ezeken a szigeteken élők jószágban és drágakőben dúskálnak. 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

ba-lang spyod [SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

Jószágban bővel-
kedők (szigete)  

örüne-de goyan-a 
ṯiib [MEDE] 

Nyugati Godā-
nīya-sziget 

   örön-e üker ed-
legči dvib / T örö-
ne üker ed-tü 
[MAHA] 

Nyugati Marha-
tartók szigete / T 
Nyugati Marha-
tartók szigete 

   üker edlegči 
[MERG] 

Marhatartók 
(szigete) 

zlum-po [SHES, MDZOD, MTHA, 
DAG] 

kerek tögürig [MEDE, 
MERG] 

kerek 

g.yo-ldan [SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA, MERG] 

Fortélyos(-sziget) gasuban [MEDE] Gasuban(-sziget) 

   tegüs344 kelberil-
tü / T tegüs ködel-
küi [MAHA] 

Fortélyos(-sziget) 
/ T Tökéletesen 
mozgó(-sziget) 

   kelberil-tü 
[MERG] 

Fortélyos 

lam mchog wgro [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Kiváló úton járó 
(-sziget)  

udira-mandira 
[MEDE] 

Uttara-mantrina 
(-sziget) 

   degedü mör-ün345 
yabuγči / T dege-
dü mör-tü yabuγči 
[MAHA] 

Kiváló úton járó 
(-sziget) / T Kivá-
ló úton járó(-szi-
get) 

   degedü tergegür-
iyer odugči 
[MERG] 

Kiváló úton járó 
(-sziget) 

–––––––––––– 

342 Szkt.: sāṭhya. A mongol kifejezés szanszkrit eredete bizonytalan. Uspensky 2006, p. 40. 
343 A tibeti ba-lang ‘jószág, ökör’ és a longs-spyod ‘vagyon, gazdagság’ kifejezések összevonásából jött 

létre a sziget neve: Ba-lang spyod. 
344 MAHA: om. 
345 MAHA: mör-tür. 
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7.1.5.5. Kisebb szigetek 

SHES [f. 6r]: gling dang | rgya-mtsho dang | ri de-dag wog-tu dpag-tshad brgyad-khrir mtshungs-te gser-gyi sa-

gzhi-la brten-pa’i phyir-ro | dzambu-gling-gi khor-yug-na singga-la’i gling dang | gser-gling dang | zla-

ba’i gling-la sogs-pa’i gling-phran du-ma yod-pa ni dzambu-gling-du gtogs-la | gling gzhan-dag-gi gling-

phran yang de-dang mtshungs-pa nyid-do |  

MEDE [f. 7v]: basa tede tiib-üd ḏalai-yin aγulas-un iǰuγur anu doroγsida naimaγad tümeγed bere baγtaǰu amu:: 

teden-ü altan delekei-dür sitüǰü amu:: basa ene čambutiib-un orčin anu singgala tiib suvar-na tiib čandir-a 

tiib terigüten olan öčüken tiib-ün bügüde čambutiib-tur qariyatu bolqu: busud tiib-üd-ün orčin dergede 

bükün öčüken tiib-üd ber mön yosuγar teden-ü kü ṯiid-üd-tür qariyatu bolai:: 

FORDÍTÁS – SHES [f. 6r], MEDE [f. 7v]: Hogy mindezek a szigetek, tengerek és hegyek az 

Arany-földalapra tudjanak támaszkodni, szintén 80 000 jódzsanára (terjednek) lefelé.  

A Dzsambu-sziget határterületén elhelyezkedő Szinggala-sziget,346 az Arany-sziget,347  

a Hold-sziget348 és a többi (kisebb sziget) a Dzsambu-szigethez tartoznak. A többi (na-

gyobb sziget) kisebb szigetecskéi is ehhez hasonlóan (tartoznak saját szigeteikhez). 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

dzambu-gling [SHES, RGYA] Jambū-sziget čambutiib [MEDE] Jambū-sziget 
 dzambu’i gling [RGYA, 

MTHA] 
Jambū-sziget   

singga-la’i gling [SHES, RGYA] Siṃhala-sziget singgala tiib 
[MEDE] 

Siṃhala-sziget 

 singga-la [MTHA] Siṃhala(-sziget)   
gser-gling [SHES, RGYA, MTHA] Arany-sziget suvar-na tiib 

[MEDE] 
Suvarṇa-sziget 

zla-ba’i gling [SHES, RGYA] Hold-sziget čandir-a tiib 
[MEDE] 

Candra-sziget 

 zangs-gling [MTHA] Réz-sziget   
 tho-dkar-gling [MTHA] Fehér-sziget   
 kam-po-dzi [MTHA] Kambodzsa   

7.1.6. A nap, a hold és a csillagok 

SHES [ff. 6r–7r]: wdi-nas steng-du dpag-tshad bzhi-khri wphags-pa’i nam-mkha’-la dangs-shing sgrib-pa-med-la 

shin-tu brtan-pa’i rlung-gi dkyil-wkhor g.yas phyogs-su wkhor-ba-la nyi-ma dang | zla-ba dang | rgyu-

skar-la sogs-pa brten-zhing de-dag-la ni nam-mkha’-la rgyu-ba’i lha-rnams gnas-so | de-la nyi-ma’i dkyil-

wkhor ni me-shel-las grub-pa | dkyil-gyi thad-kar dpag-tshad lnga-bcu-rtsa-gcig dang | mtha’-skor-du 

dpag-tshad brgya-lnga-bcu-rtsa-gsum-gyis wkhor-zhing | wphan-du dpag-tshad drug-dang bco-brgyad-kyi 

cha yod-la |   

–––––––––––– 

346 Ceylon. 
347 Szumátra. 
348 Kis sziget a Gangesz deltájában, ma Bengál része. Das 1970, p. 1100. 
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steng-du gser-gyi kha-khyer-gyis yongs-su bskor-zhing | gser dang | dngul dang | baiḍurya dang | shel-las 

grub-pa’i lcog bzhi-dang ldan-pa | lha’i [6v] bu nyi-ma wkhor-dang bcas-pa’i gzhal-yas-khang yin-no | de 

rlung-gros-kyis bskyod-pas gling bzhi nyin-zhag gcig-la wkhor-bar byed-de |   

rang-wgros-kyis byang-du bgrod-pa’i tshe nyi-ma ring-la | de’i tshe dbyar wbyung-ngo | lhor bgrod-pa’i 

tshe nyi-ma thung-zhing | de’i tshe dgun-du wgyur-ro | lho-byang-gi dkyil-nas bgrod-pa’i tshe nyin-

mtshan mnyam-pa nyid-do | de-ltar bgrod-pa’i wod-zer-gyi dbang-gis | tsha-ba dang | grang-ba dang | 

dbyar-dgun-la sogs-pa’i dus-kyi nges-par wgyur-ro | nyi-ma des zla-ba drug byang-du bgrod-pa dang | 

zla-ba drug lhor bgrod-pa’i mtshams-la nyi-ma ldog-wjug-gi dus-tshigs zhes brjod-cing | rgyu-skar-gyi 

dkyil-wkhor lan cig wkhor-ba-la ni lo gcig ces brjod-do |   

zla-ba ni nor-bu chu-shel-las grub-pa | dkyil-gyi thad-kar dpag-tshad lnga-bcu dang | mtha’-skor-du dpag-

tshad brgya-lnga-bcu dang | wphang-du dpag-tshad drug-dang bco-brgyad-kyi cha yod-la | gser dang | 

dngul dang | baiḍūrya dang | shel-las grub-pa’i lcog bzhi-dang ldan-pa | lha’i bu zla-ba wkhor-dang bcas-

pa’i gzhal-yas-khang-ngo |   

zla-ba’i dkyil-wkhor de nyi-ma-dang nye-ba dang | ring-ba’i dbang-gis zla-ba rang-gi grib-ma’i wphel-

wgrib wbyung-zhing | de’ang cha-shas re-re wphel-ba-las ni yar-ngo wbyung-la | cha-shas bco-lnga-po 

yongs-su rdzogs-pa-la ni nya-gang zhes brjod-do | cha-shas re-re wgrib-pa-las ni mar-ngo wbyung-la | 

rang-gi grib-mas cha-shas bco-lnga-po thams-cad mi snang-bar wgrib-pa-la ni gnam-stong zhes brjod-do | 

cha-shas re-re’i wphel-wgrib-la gnam-zhag ces brjod-la | nyin-zhag-phrugs re-re-las zhag ces brjod-cing | 

de-ltar sum-cu-la zla-ba gcig ces brjod-do | skar-ma-rnams kyang nam-mkha’-la rgyu-ba’i lha’i [7r] 

gzhal-med khang-ste | rgyu rin-po-che-las grub-pa | dbyibs zlum-po | tshad shin-tu chung-ba-la rgyang-

grags gcig dang | wbring-la rgyang-grags gsum dang | shin-tu che-ba-la rgyang-grags drug-gi tshad-de | 

mtha’-skor-la ni sum-wgyur nyid-do | de-dag ni rgyal-chen-rigs bzhi-pa’i khongs-su wdu-ba’o |  

MEDE [ff. 7v–8v]: basa ende-eče dörben tümen bere ülegsen-ü deger-e köke oγtarγui-dur asuru batu türidkel ügei 

gegegen kei tögürig tebsiyerküy-e349 orčin bükü buyu: tegün-dür naran saran yabuqun odud bügüde sitüǰü 

ayu: teden-ü deger-e anu oγtarγui-ṯur yabuγčin tngri-ner saγuyu: naran sibari erdeni-ber bütügsen bolai: 

ǰüg dumdaγun inu tabin nigen bere buyu: [8r] orčin inu ǰaγun tabin γurban bere bolai: ǰuǰaγan inu ǰirγuγan 

ber-e kiged basa nigen bere-yin arban naiman qubi-ača nigen qubi buyu:  

deger-e qiǰaγar-ṯur inu altan-iyar egüdügsen daldabči-tu: altan mönggün vidur qas kiged dörben ǰüil-iyer 

bütügsen dörben oqubči-ṯu ordu qarsi ger buyu: tegün-dür tngri-yin köbegün naran nöküd-lüge-ben ayu: 

tere naran kei-yin yabudal-a düligdeǰü dörben tiib-i nigen üdür söni orčin daγusuyu:   

öber-ün yabudal-iyar emünegside yabiqui-dur üdür urtu boluyu: tende ǰun-u čaγ bolai: ümegside yabuqui-

dur üdür oqor boluγad übül-ün čaγ boluyu: umarači emüneči qoyar-un teng dumdaγun inu yabuqui-dur 

üdür söni sačuγu boluyu: teyin yabuqu-yin naran-u gerel-ün siltaγabar ǰun qalaγun übül ǰögin bolqu 

terigüten čaγ-un ilγal inu bolai: tere naran ǰirγuγan saran ümegside yabuyu: ǰirγuγan sara emünegside 

yabuyu: ede qoyar-un ǰabsar-tur naran qariqui odqui čaγ kemen nereyidüyü: yabuqui odud-un küriy-e 

nigen-te orčin daγusbasu nigen on kemekü boluyu:   

sara kemebesü čandira-gad erdeni-ber bütügsen bui: ǰüg dumdaγun inu tabin bere buyu: ǰuǰaγan inu 

ǰirγuγan bere kiged nigen bere-yin arban naiman [8v] qubi-ača nigen qubi-yin tedüi buyu: degere inu altan 

mönggün viduri qas kiged dörben ǰüil-iyer bütügsen bolai: dörben oqubčitu ordu qarsi ger-tür tngri-yin 

köbegün saran tngri nöküd-lüge-ben saγumu:   

 

–––––––––––– 

349 A megfelelő alak: ǰöbsiyereküy-e ‘(balról) jobbra fordul’. Uspensky 2006, p. 40. 
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tere saran naran-dur oyir-a qola bolqu-yin siltaγabar öberün següder-e tüitdeǰü yeke öčüken metü üǰegdeyü: 

tere nigen qubi nemebesü sara-yin sini350 kemekü bolai: arban tabun qubi daγustala üǰegdebesü tergel sara 

kemekü bolai: nigen nigen qubi baγurabasu sara-yin qaγučin kemekü bolai: öber-ün següder-iyer arban 

tabun qubi bügüde bürküǰü ülü üǰegdekü bolbasu ǰabsar kemekü bolai:: nigen qubi nemen nigen qubi 

baγuraqu-yi namsang kemen nereyidüyü: nigen üdür nigen söni-yi sasang kemen nereyidüyü: tere metü 

γučin üdür söni bolbasu nigen sara kemekü bolai: tere deger-e oγtarγui-daqi odud ber oγtarqui-dur 

yabiγčin tngri-ner-ün aqu ordu qarsi anu buyu: tede ber erdenis-iyer bütügsen tögürig yosutan buyu: tede 

odun-u angqan-u öčüken inu nigen kürüs bolai: dumdadu odun γurban kürüs bolai: masi yeke inu ǰirγuγan 

kürüs orčin inu mön čaγ-ača γurbaγad ülegü buyu: tede bügüde dörben tngri-ner-ün qad-tur toγatu bolai:  

FORDÍTÁS – SHES [ff. 6r–7r], MEDE [ff. 7v–8v]: (A Dzsambu-szigettől) felfelé 40 000 jó-

dzsana magasságban a tiszta és áttetsző (üres) térre támaszkodó szél-mandala helyezke-

dik el. Az (ezt a mandalát) jobbról megkerülő nap, hold, csillagok és hasonló (égitestek) 

az égenjáró istenek lakhelyei. A napkorong tűzkristályból351 készült, átmérője 51 jó-

dzsana, [MEDE 8r] kerülete 153 jódzsana és vastagsága 6/18 jódzsana.   

Ennek a tetején van az aranyszegéllyel övezett aranyból, ezüstből, zafírból és kristályból 

készült négytornyú [SHES 6v] mennyei palota, amely a Nap istenfi és kíséretének a lak-

helye. Ezt a szél járása mozgatja, amivel a négy szigetet egy nap alatt kerüli meg.   

Az önmozgása okozta északi (mágneses) elhajlás idején a nap(pal)ok hosszúak és ez a 

nyár ideje. A déli (mágneses) elhajlás idején a nap(pal)ok rövidülnek és az idő ekkor 

télre változik. Dél és észak metszéspontjától való (mágneses) elhajlás idején a nappal és 

éjszaka (időtartama) egyenlő. Ilyen módon az elhajló napsugár hatására a meleg és 

hideg, a nyár és a tél, valamint a többi évszak biztosan bekövetkezik. A nap hat hónapos 

északi elhajlásának és hat hónapi déli elhajlásának végén (történő) visszafordulást év-

szak(kezdet)nek352 nevezik. Amíg a csillagképek körpályáját (a nap) körüljárja (azt az 

időtartamot) évnek nevezik.   

A hold holdkristály353 drágakőből készült. Korongjának kerülete 150 jódzsana és vas-

tagsága 6/18 [MEDE 8v] jódzsana. (Itt található) a Hold istenfi és kíséretének mennyei 

palotája, amelynek négy tornya aranyból, ezüstből, zafírból és kristályból készült.   

A holdkorongnak a naphoz való közeledése vagy távolodása miatt a hold saját árnyé-

kának növekedése vagy csökkenése következik be. A (megvilágított) részek354 egymás 

–––––––––––– 

350 Szótári alak: saran yin sined. Lessing p. 674. 
351 A napkristály legendás képessége, hogy amint napfény éri, hőt bocsájt ki magából. Szerb 1977, p. 56. 
352 A tibeti tshigs jelentése ‘kapocs, ízület’, itt a téli és a nyári napfordulóról van szó. Szerb 1977, p. 56. 
353 A holdkristály a telihold sugarából készült, legendás képessége, hogy amint a telihold fénye eléri, szer-

tefoszlik. Szerb 1977, p. 57. 
354 A telihold 15 egységre van felosztva és ezek eltűnése, illetve egymásutáni megjelenése alkotja a hold 

különböző fázisait, vagyis akkor van telihold, mikor mind a 15 egység megjelenik. Szerb 1977, p. 57. 
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utáni növekedésével a növekvő (világosodó) fázis következik be, és mikor mind a 

tizenöt (megvilágított) rész beteljesedik, azt teliholdnak nevezik. A (megvilágított) ré-

szek egymás utáni csökkenésével a fogyó (sötétedő) fázis következik be, és amikor a sa-

ját árnyéka mind a tizenöt (megvilágított) részt (eltakarja és) nem láthatóvá teszi, akkor 

ezt újholdnak355 nevezik. A (megvilágított) részek növekedésének és csökkenésének (az 

időegységét) égi napnak356 nevezik és ezt az egymás után (következő) teljes napot357 pe-

dig napnak nevezik. Ennek megfelelően (ezekből a napokból) harminc alkotja a hóna-

pot. A csillagok is az égenjáró istenek [SHES 7r] mennyei palotái, amelyek anyaga drága-

kő, formája pedig kör alakú. A legkisebbek (átmérője) 1 hallótávolságnyi, a közepeseké 

3 hallótávolságnyi és a legnagyobbaké 6 hallótávolságnyi. A kerületük (az átmérő) há-

romszorosa. Ezek (a csillagok) a Négy nagy király358 (fennhatósága alá) tartoznak. 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

nam-mkha’ dangs-shing sgrib-pa-
med [SHES, RGYA] 

tiszta áttetsző tér köke oγtarγui-dur 
asuru batu türid-
kel ügei gegegen 
[MEDE] 

ellenálhatatlanul 
erősen fénylő kék 
ég 

nyi-ma [SHES, RGYA, MDZOD, DAG] nap naran [MEDE, 
MERG] 

nap 

   naran / T adiy-a359 
[MAHA] 

nap / T nap 

zla-ba [SHES, RGYA, MDZOD, DAG] hold saran [MEDE, 
MERG] 

hold 

   saran / T sumiy-
a360 [MAHA] 

hold / T hold 

rgyu-skar [SHES, RGYA] csillag yabuqun odud 
[MEDE] 

bolygók 

 rgyu-skar-gyi dkyil-wkhor 
[SHES] 

csillagkép   

nam-mkha’-la rgyu-ba’i lha-rnams 
[SHES] 

égenjáró istenek oγtarγui-ṯur ya-
buγčin tngri-ner 
[MEDE] 

égenjáró istenek 

–––––––––––– 

355 Amikor a hold és a nap együttállásban (konjunkcióban) van, vagyis vele együtt delel, akkor felénk a 

sötét oldalát mutatja, tehát ránk nézve láthatatlan (azaz újhold van). Szerb 1977, p. 58. 
356 A tibeti gnam-zhag kifejezés nem található a szótárakban, de minden bizonnyal itt a ches-grangs 

illetve ches-zhag (szkt.: tithi) szinonimája. Szerb 1977, p. 58. 
357 A teljes nap egy nappalt és egy éjszakát magába foglaló periódus. 
358 A négy istent általában mint a négy fő égtáj isteneit szokták megadni, de a szöveg erről itt nem tesz 

említést. A négy isten: Yul-wkhor-bsrungs (kelet), Wphags skyes-po (dél), Rnam-thos-bu (észak), Spyan-bzang 

(nyugat). 
359 MAHA: naran. 
360 MAHA: saran. 



 7. Forrásfeldolgozás   7.1. Az élettelen világ 

79 

 mkha’-la rgyu-ba’i rgyal-
chen bzhi ris-kyi lha-rnams 
[RGYA] 

égenjáró Négy 
nagy király 
istencsoportja 

oγtarγui-dur361 
yabuγči / T oγtar-
γui-dur yabuγči 
[MAHA] 

égenjáró / T égen-
járó 

nyi-ma’i dkyil-wkhor [SHES, MDZOD] napkorong naran [MEDE] nap 
me-shel [SHES, MDZOD] tűzkristály sibari erdeni-ber 

[MEDE] 
tűzkristály 
drágakő 

gzhal-yas-khang [SHES, MDZOD] mennyei palota ordu qarsi ger 
[MEDE] 

palota 

lha’i bu nyi-ma [SHES] Nap istenfi tngri-yin köbegün 
naran nöküd-lüge-
ben [MEDE] 

Nap istenfik 

rlung-gros [SHES] széljárás kei-yin yabudal-a 
[MEDE] 

széljárás 

bgrod-pa [SHES] mágneses elhajlás 
(deklanáció) 

yabiqui [MEDE] mágneses elhajlás 
(deklanáció) 

dkyil [SHES] metszéspont teng dumdaγun 
[MEDE] 

metszéspont 

dus-tshigs [SHES] évszak (kezdet) odqui čaγ [MEDE] évszak 
lo [SHES, RGYA, MDZOD, DAG] év on [MEDE] év 
   ǰil [MERG] / T on 

[MAHA] 
év / T év 

nor-bu chu-shel [SHES, MDZOD] vízkristály 
drágakő 

čandira-gad 
erdeni-ber [MEDE] 

holdkristály 
drágakő 

lha’i bu zla-ba [SHES] Hold istenfi köbegün saran 
tngri nöküd-lüge-
ben [MEDE] 

Hold istenfiak 

zla-ba’i dkyil-wkhor [SHES, MDZOD] holdkorong saran [MEDE] hold 
yar-ngo [SHES] növekvő fázis sara-yin sini 

[MEDE 
növő hold 

 yar-gyi ngo [MDZOD] növekvő fázis öbedegsen sara / T 
sar-a-yin sin-e 
[MAHA] 

növő hold / T 
növő hold 

nya-gang [SHES] telihold tergel sara [MEDE] telihold 
mar-ngo [SHES] fogyó fázis sara-yin qaγučin 

[MEDE] 
fogyó hold 

   qaγučin sara / T 
sar-a-yin qaγučin 
[MAHA] 

fogyó hold / T 
fogyó hold 

gnam-stong [SHES] újhold ǰabsar [MEDE] rés 
gnam-zhag [SHES] égi nap namsang [MEDE] = gnam-zhag ‘égi 

nap’ 
zhag [SHES] teljes nap sasang [MEDE] = sa-zhag ‘nap’ 
 nyin-zhag [DAG] nap edür qonoγ / T 

edür qonoγ 
[MAHA] 

nap / T nap 

   qonoγ [MERG] nap 
zla-ba [SHES, DAG] hónap sara [MEDE] hónap 
   saran / T sar-a 

[MAHA, MERG] 
hónap / T hónap 

–––––––––––– 

361 MAHA: oγtarγui-bar. 
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7.1.7. Az istenek lakhelyei 

SHES [ff. 7r–8r]: dbus-kyi ri-rab-la ni bang-rim bzhi yod-de | chu-mtshams-nas dpag-tshad khri wphags-pa ni 

bang-rim dang-po-ste | ri-rab-kyi ngos bzhi-las phyi-rol-du dpag-tshad stong-phrag-bcu-drug wphyar-ro | 

de-nas dpag-tshad khri wphags-pa ni bang-rim gnyis-pa-ste | phyir dpag-tshad stong-phrag-brgyad 

wphyar-ro | de-nas dpag-tshad khri wphags-pa ni bang-rim gsum-pa-ste | phyir stong-phrag-bzhi wphyar-

ro |   

de-nas dpag-tshad khri wphags-pa ni bang-rim bzhi-pa-ste | phyir stong-phrag-gnyis wphyar-ro | ri-rab-

kyi steng-gi mtshams bzhi-na wphang-du dpag-tshad phyed-dang lnga wphags-shing | chu-zheng-du 

dpag-tshad brgya-nyi-shu-rtsa-lnga | mtha’-skor-du dpag-tshad lnga-brgyas wkhor-ba’i lcog bzhi-la | 

gnod-sbyin gsang-ba-rnams gnas-so |   

de’i dbus-na sum-cu-rtsa-gsum-pa’i grong-khyer blta-na sdug ces bya-ba gser-gyi rang-bzhin-las grub-

pa | gyen-du dpag-tshad phyed-dang-gnyis wphags-shing | ngos re-re-la dpag-tshad nyis-stong-lnga-

brgya-pa | mtha’-skor dpag-tshad khris wkhor-ba’i lcags-ris bskor-ba yod-de | gzhi gser-gyi rang-bzhin-

las grub-pa | rin-po-che’i mdangs mi wdra-ba brgya-rtsa-gcig-gis bkra-ba | shing-bal-ltar wjam-pa yod-

do | de’i ngos bzhi-na rin-po-che’i ka-ba khri-drug-stong-gis bteg-cing | rin-po-che’i gdung dang tsam-la 

sogs-pa-dang bcas-pa’i rtsig-skyabs [7v] yod-do | de’i phyogs bzhi-na sgo chen-po bzhi-dang bcas-pa’i 

sgo grangs stong-du gcig-gis mtshan-pa dang | srang chen-po bzhi dang | srang-phran du-ma-dang bcas-pa 

yod-do | de’i sgo bzhi-na lha’i bu go-cha gyon-pa lnga-brgya-lnga-brgya bkod-de gnas-so |   

grong-khyer de’i dbus-na rnam-par rgyal-ba’i khang bzang zhes bya-ba brgya-byin-gyi pho-brang gru 

bzhi-pa dpag-tshad phyed-dang-lnga gyen-du wphags-shing | ngos re-re-la dpag-tshad nyis-brgya-lnga-

bcu-lnga-bcu yod-pa | mtha’-skor-la dpag-tshad stong-gis wkhor-ba yod-do | de-la glo-wbur-du byas-pa’i 

ba-gam khang zhes bya-ba brgya-rtsa-gcig yod | de re-re-na brtsegs-khang bdun-bdun | de re-re-na yol-

khang bdun-bdun | de re-re-na rdzing-bu bdun-bdun | de re-re-na padma’i sdong-bu bdun-bdun | padma 

re-re-la lha’i bu dang bu-mo bdun-bdun-gyis glu dang | rol-mo rnam-pa sna-tshogs-pas dga’-bar byed-pa-

dag yod-do |   

grong-khyer blta-na sdug | de’i shar phyogs-na bzhon-pa gnas-pa shing-rta sna-tshogs zhes bya-ba’i 

skyed-mos-tshal dpag-tshad stong-gis wkhor-ba’i gru bzhi-pa yod-do | de bzhin-du lho phyogs-na g.yul-

du wjug-pa’i gnas rtsub-wgyur-gyi tshal zhes bya-ba dang | nub phyogs-na spyod-lam sna-tshogs-la wjug-

pa’i gnas wdres-pa’i tshal zhes bya-ba dang | byang phyogs-na rtse-zhing rol-pa’i gnas dga’-ba’i tshal 

zhes bya-ba tshad snga-ma-dang wdra-ba yod-do |   

yang tshal de-dag-gi phyi-rol dpag-tshad nyi-shu wdas-pa-na sa-gzhi bzang-po shing-rta-can dang | rtsub-

wgyur-can dang | wdres-pa-can dang | dga’-ba-can zhes bya-ba bzhi yang tshad tshal bzhi-po-dang 

mnyam-pa yod-do |   

yang blta-na sdug-gi byang-shar mtshams-na dpag-bsam-gyi shing yongs-wdu sa-btol zhes bya-ba rtsa-ba 

dpag-tshad lnga-bcu thur-[8r]-du zug-pa | steng-du dpag-tshad brgya wphags-pa | lo-wdab-kyis dpag-

tshad lnga-bcur khyab-pa | wdod-dgu thams-cad ster-ba’i dpag-bsam-gyi shing yod-de |   

de’i wog-na lva-ba dkar-po lta-bu a-mo-li-ka’i rdo-leb ces bya-ba chu-zheng dpag-tshad lnga-bcu mtha’-

skor-du dpag-tshad nyis-brgyas wkhor-ba gru bzhi yod-do |   

blta-na sdug-gi lho-nub mtshams-na chos bzang lha’i wdun-sa zhes bya-ba dpag-tshad dgu-brgyas wkhor-

ba’i zlum yod-de | de’i dbus-na brgya-byin chos stong-pa’i gser-gyi khri bzang-po dang | de’i mtha’-ma-

na nye-dbang sum-cu-rtsa-gnyis-kyi gdan bshams-pa yod-do | de-lta-bu’i sum-cu-rtsa-gsum-gyi gnas-nas | 

dpag-tshad brgyad-khri wdas-pa’i steng-gi nam-mkhar rlung-gi dkyil-wkhor-la brten-pa rin-po-che’i gzhi-

la wthab-bral-gyi lha’i gnas yod-de | de’i tshad ni ri-rab-kyi steng-gi ngos-bas nyis-wgyur che-ba’o |          
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de’i steng-na dpag-tshad wbum-phrag-khri wdas-pa’i nam-mkhar rlung-gi dkyil-wkhor-la brten-pa’i rin-

po-che’i gzhi-la dga’-ldan-gyi lha’i gnas yod-de | de’i tshad wthab-bral-bas nyis-wgyur-gyis che-ba’o |      

de-nas dpag-tshad sum-wbum-nyi-khri wdas-pa’i steng-gi nam-mkhar rlung-gi dkyil-wkhor-la brten-pa’i 

rin-po-che’i gzhi-la wphrul-dga’i lha’i gnas-te | de’i tshad dga’-ldan-pas nyis-wgyur-gyis che-ba’o |           

de-nas dpag-tshad drug-wbum-bzhi-khri wdas-pa’i steng-gi nam-mkhar rlung-gi dkyil-wkhor-la brten-

pa’i rin-po-che’i gzhi-la gzhan-wphrul dbang-byed-kyi lha’i gnas-te | de’i tshad wphrul-dga’-bas nyis-

wgyur-gyis che-ba nyid-do |   

de man-chad ni wdod-pa’i khams-so | de’i steng-na bsam-gtan dang-po’i gnas yod-do |  

MEDE [ff. 8v–11r]: basa dumdadu sümir aγula-dur dörben dabqur negčis bolai: usun-ača [9r] degegsi nigen 

tümen bere-yin deger-e eng uridu negči buyu: sümir aγula-yin γadaγsida inu: dörben ǰüg arban ǰirguγan 

mingγan beres üleǰü amu: tegün-eče basa nigen tümen bere-yin degere nögüge negči buyu: tere negči 

γadaγsida naiman mingγan bere üleǰü amu: tegün-eče basa kü nigen tümen ber-e-yin degere γutaγar negči 

buyu: tere negči γadaγsida dörben mingγan bere üleǰü amu: tegün-eče basa nigen tümen bere-yin deger-e 

dötüger negči buyu: tere negči γadaγsida qoyar mingγan bere üleǰü amu:  

sümir aγula-yin orgil deger-e dörben nuγus-ṯur inu: dörben oqubči-tu keyid buyu: öndür inu dörben ǰarim 

bere bolai: aγui inu nigen ǰüg ǰaγun qorin tabuγad bere bui: orčin tabun ǰaγun ber-e buyu: teden-dür 

guvaniga neretü čidküd ayu:   

basa tere sümir aγula-yin orgil dumda γučin γurban tngri-ner-ün aqu sudarasun neretü balγasun buyu: tere 

balγasun-u qoriyan inu altan-iyar bütügsen öndür inu nigen ǰarim bere buyu: aγui inu nigen ǰüg-tür qoyar 

mingγan tabuγad ǰaγun bere bui: orčin inu nigen tümen bere buyu: dorodu γaǰar anu bügöde altan-iyar 

bütügsen ǰaγun nigen ǰüil busu busu [9v] önggeten erdenis-iyer önggeleǰü miralǰan bükü önggetü: modun-

u ungγaril metü ǰögelen buyu: tegün-ü dörben ǰüg inu: nigen tümen ǰirγuγan mingγan erdenis-ün tulγ-a 

buyu: tede tulγas-un deger-e erdenis-iyer kü bütügsen niriγun362 kiged sarabči-tu buyu: tegün-ü dörben 

ǰüg-tür dörben yeke qaγalγ-a-luγ-a bolǰu qaγalγas-un toγ-a inu mingγan-dur nigen dutaγu toγatan buyu: 

dörben yekes basar kiged olan öčüken basar-tu buyu: tegün-ü dörben yekes qaγalγ-a-dur inu tabuγad 

ǰaγun quyaγ-tan tngri-yin köbegün buyu:   

tere balγasun-u töb dumda qormusta tngri-yin qarsi vičan-a neretü dörbelǰin yosutu buyu: öndür inu 

dörben ǰarim bere buyu: aγui inu nidegsen eteged qoyar ǰaγun tabiγad bere buyu: orčin inu nigen mingγan 

bere buyu: tegün-dür qabirγ-a-dur bultayiǰu γaruγsan küyedi363 neretü ǰaγun nigen buyu: tede küyedi 

tutum-un deger-e doloγan čamaqantan364 keyid365 buyu: tede keyid tutum-dur doloγan doloγan qaγalγ-a 

keyid buyu: tede keyid tutm-dur doloγan naγuraγad buyu: tede naγuraγad tutm-dur doloγad linqu-a buyu: 

linqu-a tutum-un deger-e doloγad tngri-yin köbegün tngri-yin ökid eldeb naγadun ḏaγun-nuγud-iyar 

bayasulčalduqun buyu:: [10r]   

basa tere sudarasun balγasun-u dorona-či eteged-tür inu kölged-ün aqu γaǰar čadirarad neretü dörbelǰin 

γaǰar bui: aγui inu orčin mingγan bere buyu: terekü yosuγar emüneči ǰüg-tür inu qadqulduγan-dur čiγulqui 

barusag neretü γaǰar buyu: örüne-či ǰüg-tür eldeb yabudal üiles-ün čaγ-tur čiγulqui misrasag neretü γaǰar 

buyu: üme-dü ǰüg-tür inu nanda neretü bayasun čenggen naγadulčaqui oi-ṯu γaǰar buyu: teden-ü yeke 

öčüken inu niǰeged mingγan bere buyu:   

–––––––––––– 

362 Mong.: niruγun ‘hátul’. Uspensky 2006, p. 40. 
363 Valószínűleg a kínai quedi ‘erkély’ szóból ered. Uspensky 2006, p. 40. 
364 Az ujgur jabaxāna szó átbetűzése: c(e)bäx(a)nä ‘emeltes ház’. Uspensky 2006, p. 40. 
365 A szanszkrit kheṭa ‘kis város’ szóból ered. Uspensky 2006, p. 40. 
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basa tede dörben oi-ṯu γaǰar-un γadaγun qorin bere-yin čiγan-a tede kü dörben-lüge teng sačaγu radarayati 

barusayati misrayati nadirayati nereten dörben sayin γaǰar buyu:   

basa tere sudarasun balγasun-u dorona ümedü nuγuda bariǰa-dêra neretü küsel γarγaγči modun bui: tegün-

ü ündüsün inu tabin bere γaǰar-tur baγtaǰu ayu: γaǰar-un degegsi ǰaγun bere üleǰü amu: tegün-ü gesigün 

nabčin inu tabin bere-dür kürtele ayu:   

tere modun-u door-a čaγaqan nörmege366 metü ǰögelen batu gamabal neretü qabtaγai gürü buyu: aγui inu 

ǰüg dumdaγun tabin bere orčin inu qoyar ǰaγun bere-yin tedüi dörbelǰin [10v] buyu:   

basa tere sudirasun balγasun-u emüne örüne nuγuda sudaram neretü tngri-nerün čiγilqui γaǰar bui: tere 

γaǰar tögürig yosutu orčin inu yisün ǰaγun bere buyu: tegün-ü dumda qormusta tngri-yin nom nomlaqui-

dur saγuqu altan tabčang buyu:: tegün-ü orčin γučin qoyar ubindir-nar-un367 saγuqu saγurin anu buyu:        

tere metü γučin γurban tngri-ner-ün aqu tere sümir aγula-ača degegside naiman tümen bere ülegsen-ü 

deger-e köke oγtarγui-dur tögürig kei bayiǰu amu: tegün-ü deger-e erdenis-iyer bütügsen delekei-yin 

deger-e yam neretü tngri-ner-ün aqu keyid anu buyu: egün-ü čaγ inu sümir aγula-yin orgil degereki 

dörben talaqasun čaγ-un tedüi qoyar bolai:   

tegün-ü deger-e arban ǰirγuγan tümen bere nögčigsen-ü deger-e oγtarγui-dur kei tögürig-ün deger-e 

erdenis-iyer bütügsen delekei bui: tegün-ü deger-e tüsid tngri-ner-ün aqu keyid anu buyu: tegün-ü yeke 

öčüken čaγ inu yam tngri-yin γaǰar-un tedüi qoyar buyu:   

tegün-ü deger-e γučin qoyar tümen bere nögčigsen-ü deger-e oγtarγui-dur kei tögürig-ün degere erdenis-

iyer bütügsen delkei bui: tegün-dür nirmidara-di neretü tngri-ner-ün [11r] aqu keyid anu buyu: egün-ü 

yeke öčüken čaγ inu: tüsid tngri-yin γaǰar-un tedüi qoyar buyu:   

tegün-ü deger-e ǰiran tümen bere nögčigsen-ü degere oγtarγui-dur: kei tögürig-ün deger-e erdenis-iyer 

bütügsen delekei buyu: tegün-dür barinirmi-ṯavasavarti neretü tngri-ner-ün aqu keyid anu buyu: egün-ü 

čaγ inu nirmidara-di tngri-ner-ün γaǰar-un tedüi qoyar bolai:   

ene tngri-eče doroγsida amaraqui yirtinčü kemegdeyü:: egün-ü deger-e eng terigün diyan kemekü γaǰar 

oron bui: 

FORDÍTÁS – SHES [ff. 7r–8r], MEDE [ff. 8v–11r]: A (világegyetem) közepén lévő Méru-hegy-

nek négy terasza van. Az (óceán) vize [MEDE 9r] (és a hegy) találkozásától 10 000 jó-

dzsanára emelkedik az első terasz, amely a Méru-hegy négy oldalától kifelé és felfelé 

16 000 jódzsanára terjed ki. Ettől 10 000 jódzsanára emelkedik a második terasz, amely 

kifelé és felfelé 8 000 jódzsanára terjed ki. Ettől 10 000 jódzsanára emelkedik a har-

madik terasz, amely kifelé és felfelé 4 000 jódzsanára terjed ki. Ettől 10 000 jódzsanára 

emelkedik a negyedik terasz, amely kifelé és felfelé 2 000 jódzsanára terjed ki.368   

–––––––––––– 

366 Mong.: nömürge ‘ruha’. Uspensky 2006, p. 40. 
367 Szkt.: upendra. 
368 A Méru-hegy egy óriási kocka alakú test és erről a teraszok „fűrészfogak” módjára lógnak ki. A mére-

tek leírása viszont nem egyértelmű. Ha a nem vesszük figyelembe, hogy a tibeti wphyar kifejezés egyszerre je-

lenti azt, hogy ‘kifelé’ és ‘felfelé’, akkor a szöveget úgy kellene fordítani, hogy a teraszok egymás felett 10 000 

jódzsanára vannak és 2, 4, 8 illetve 16 ezer jódzsanára nyúlnak ki a hegy oldalaitól, vagyis a négy terasz össze-

sen csak 40 000 jódzsana magasságú. Viszont ha a teraszok között 10 000 jódzsana távolságot tételezünk fel és 

ha az wphyar-t egyúttal mint a vastagság jelölőjének is elfogadjuk, akkor a negyedik terasz felső lapja már 
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A Méru-hegy tetejének négy sarkán (található) 

négy torony, amelyek magassága 4,5 jódzsana, 

szélessége és hosszúsága (egyaránt) 125 jódzsana 

és kerülete 500 jódzsana. (Ezekben) lakoznak az 

Rejtőzködő ártószellemek.369 370 

 E (négy torony) között van a Harminchárom (is-

tenségek) aranyból épített, Szép Kinézetű (nevű) 

városa. Ezt egy 1,5 jódzsana magasságú, minden oldalán 2 500 jódzsana (hosszúságú) 

és 10 000 jódzsana kerületű fal övezi, amelynek alapanyaga arany, felülete százegy kü-

lönféle [MEDE 9v] drágakővel ékesített és a gyapotfa371 (terméséhez) hasonlóan lágy. 

Ennek négy oldala mentén, drágakő és más hasonlókból (készült) gerenda alapzaton 

16 000 drágakő(ből készült) oszlop emelkedik. [SHES 7v] Ennek (a falnak a) négy pont-

ján lévő négy nagy kapura ezernyi ajtó van ráépítve372 és ezekhez négy nagy út és sok 

kisebb út tartozik. Ennek (a falnak) a négy kapujában 500–500 felfegyverzett istenfi 

helyezkedik el. [MEDE 10r]   

Ennek a városnak a közepén van Századományú (isten) négyzet alakú, 4,5 jódzsana 

magas, oldalanként 250–250 jódzsana hosszú, 1 000 jódzsana kerületű lakhelye, amely-

nek neve Tökéletesen Győzedelmes Kiváló Palota. Ezen százegy (darab) erkélynek 

mondott kiugró létesítmény van. Mindegyikben hét-hét emelet, mindegyik (emeleten) 

hét-hét lefüggönyözött szoba,373 mindegyik (szobában) hét-hét tavacska, mindegyik (ta-

vacskában) hét-hét lótusz-szár van. Mindegyik lótuszon hét-hét istenfi és istenlány van, 

akik dallal, zenével és más hasonlókkal teszik boldoggá egymást.   

A Szép Kinézetű város keleti részén van a négyzet alakú, 1 000 jódzsana kerületű 

(harc)kocsi-hely, aminek neve Mindenféle Kocsik parkja. Ennek megfelelően délen van 

a csatatér, amelynek neve Fegyverek parkja. Nyugaton van a különféle tevékenységek 

lebonyolítására való hely, amelynek neve Találkozások374 parkja. Északon van az örö-

–––––––––––– 

70 000 jódzsana magasságban van, tehát maradt a „szabályos” 10 000 jódzsana, amit „csúcsnak” lehet felfogni. 

Szerb 1977, p. 59. 
369 Az isteneket és istennőket óvják meg attól, hogy lezuhanjanak a hegyről. Kongtrul 1995, p. 267. 
370 Kép forrása: Beer 1999, p. 102. 
371 Latin neve: Nucleus cadamba. 
372 A tibeti wtshang ‘igénybe vesz, használ’ arra vonatkozhat, hogy egy-egy kapu sok kisebb kapuból áll, 

hogy ne kelljen minden alkalommal az egész hatalmas ajtót mozgatni. Szerb 1977, p. 61. 
373 A tibeti yol-khang kifejezés nem szerepel a szótárakban ebben az értelemben. A szóösszetétel első 

eleme ‘függöny’ jelentésű, a második pedig a szobánál valamilyen nagyobb egységre utalhat.  
374 A tibeti wdres-pa ‘keveredés’ arra utal, hogy különféle rangú élőlények, különféle ügyekben „kevered-

nek”, azaz találkoznak egymással. Szerb 1977, p. 62. 

Szép Kinézetű város370 
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mök és élvezetek helye, amelynek neve Vidámság parkja. Mind(három) mérete az első-

höz hasonló.   

A parkoktól 20 jódzsanát kifelé haladva, kiváló termőföldek találhatóak, amelyek mére-

tei a négy park méreteivel megegyeznek. (Ezek) nevei: Kocsi, Fegyver, Találkozás és 

Vidámság.   

A Szép Kinézetű (város) északkeleti határán van a Föld Éke nevű kívánságteljesítő fa. 

Gyökerei 50 jódzsanára [SHES 8r] nyúlnak lefelé, felfelé 100 jódzsanára magasodik fel, 

lombkoronája pedig 50 jódzsanára terjed szét. Ez a minden kívánságot teljesítő fa.  

Ez alatt van a kocka alakú Amolika nevű kőlap, amely fehér gyapjú takaróhoz hasonlít. 

Szélessége és hosszúsága 50 jódzsana, (alapterületének) kerülete pedig 200 jódzsana. 

[MEDE 10v]  

A Szép Kinézetű (város) délnyugati határán van a kör alakú, 900 jódzsana kerületű 

Kiváló Tanú Istenek Fóruma nevű (hely). Ennek közepén van Századományú kiváló 

arany trónusa, amelyen (ülve) a tant prédikálja. Ezt körülveszik a társuralkodó istenségek 

harminckét trónusa. Ekként lakhelye ez (összesen) harminchárom istennek.  

Az ily módon (leírt) Harminchárom (istenek) lakhelyétől 80 000 jódzsanára felfelé,  

a felső égben lévő szél-mandalára támaszkodó drágakő alapon található a Küzdéstől 

megszabadult istenek [MEDE 11r] lakhelye. Ennek méretei a Méru-hegy tetejének oldalai-

nál kétszer nagyobbak.   

Ettől 160 000 jódzsanára felfelé, a felső égben lévő szél-mandalára támaszkodó drágakő 

alapon található az Örömteli istenek lakhelye. Ennek méretei kétszer nagyobbak a Küz-

déstől megszabadult (istenek lakhelyénél).   

Ettől 320 000 jódzsanára felfelé, a felső égben lévő szél-mandalára támaszkodó drágakő 

alapon található a Varázslatot élvező istenek lakhelye. Ennek méretei kétszer nagyob-

bak az Örömteli istenek lakhelyénél.   

Ettől 640 000 jódzsanára felfelé, a felső égben lévő szél-mandalára támaszkodó drágakő 

alapon található a Mások varázslatát uraló istenek lakhelye. Ennek méretei kétszer na-

gyobbak a Varázslatot élvező istenek lakhelyénél.   

Ezek az alsóbb (területek) a Vágybirodalomhoz (tartoznak). Ettől följebb az Első elmé-

lyülési szint található.  

 
 tibeti magyar mongol magyar 

bang-rim [SHES, MDZOD, MTHA] terasz dabqur negčis 
[MEDE] 

teraszok 

lcog [SHES, RGYA, MTHA] torony nuγu [MEDE] rét  
gnod-sbyin gsang-ba-rnams [SHES, 

MTHA] 
Rejtőzködő ártó-
szellemek 

guvaniga neretü 
čidküd [MEDE] 

Guhyaka ártó-
szellemek 
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 gnod-sbyin gsang-ba-po 
[RGYA] 

Rejtőzködő ártó-
szellem 

  

 gnod-sbyin gnas-pa [DAG] (ott) élő ártószel-
lem 

ǰangq-a [MERG] ártalmat okozó 

sum-cu-rtsa-gsum-pa [SHES, RGYA Harminchármak γučin γurban 
tngri-ner [MEDE] 

Harminchárom is-
tenek 

 sum-cu-gsum [MDZOD] Harminchárom 
(istenek) 

  

grong-khyer blta-na sdug [SHES, 
RGYA, MDZOD] 

Szép Kinézetű vá-
ros 

sudarasun neretü 
balγasun [MEDE] 

Sudarśan nevű 
város 

 grong-khyer lta-na sdug 
[MTHA, DAG] 

Szép Kinézetű 
város 

üǰesküleng quba 
neretü balγasun 
[MERG] 

Nagyon Szép 
Quba város 

shing-bal [SHES, MTHA] gyapotnövény modun-u ungγaril 
[MEDE] 

gyapotfa növénye 

 shing-bal-gyi wdab-ma 
[MDZOD] 

gyapotnövény le-
vele 

  

rnam-par rgyal-ba’i khang bzang 
[SHES, RGYA, DAG] 

Tökéletesen Győ-
zedelmes Kiváló 
Palota 

qarsi vičan-a 
[MEDE] 

Vijitavān Palota 

 khang bzangs rnam-par 
rgyal-byed [MDZOD] 

Tökéletesen Győ-
zedelmes Kiváló 
Palota 

masi ilaγuγsan ne-
retü sayin ordu 
[MERG] 

Nagyon Győze-
delmes Kiváló Pa-
lota 

 rnam-rgyal-khang bzang 
[MTHA] 

Tökéletesen Győ-
zedelmes Kiváló 
Palota 

  

ba-gam [SHES, MTHA] erkély küyedi [MEDE] erkély 
shing-rta sna-tshogs zhes bya-ba’i 

skyed-mos tshal [SHES] 
Mindenféle Ko-
csik parkja 

γaǰar čadirarad 
[MEDE] 

Caitra-ratha föld 

 sna-tshogs-pa’i skyed-mo’i 
tshal [RGYA] 

Mindenfélék 
parkja 

eldeb tergedü 
[MERG] 

Mindenféle Ko-
csik 

 skyed-mos-tshal shing-rta 
sna-tshogs-can [MDZOD] 

Mindenféle Ko-
csik parkja 

  

 shing-rta sna-tshogs-pa’i 
tshal [MTHA] 

Mindenféle Ko-
csik parkja 

  

 shing-rta sna-tshogs-can 
[DAG] 

Mindenféle Ko-
csik 

  

rtsub-wgyur-gyi tshal [SHES, MTHA] Fegyverek parkja barusag neretü 
γaǰar [MEDE] 

Pāruṣakā föld 

 rtsub-wgyur tshal [RGYA] Fegyver-park serigün bolgagči 
[MERG] 

Hideggé tevő 
(park) 

 rtsub-wgyur [MDZOD, DAG] Fegyver(-park)   
wdres-pa’i tshal [SHES, MTHA] Mindenfélék 

parkja 
misrasag neretü 
γaǰar [MEDE] 

Miśrakā föld 

 wdras-pa’i tshal [RGYA] = wdres-pa’i tshal 
‘Mindenfélék 
parkja’ 

qoliǰangqui 
[MERG] 

Mindenfélék 
(földje) 

 wdres-pa [MDZOD, DAG] Mindenféle (park)   
dga’-ba’i tshal [SHES, MDZOD, MTHA, 

DAG] 
Vidámság parkja nanda neretü γaǰar 

[MEDE] 
Nandana föld 

 dga’-ba tshal [RGYA] Vidámság-park bayasqulang-tu 
čečeglig [MERG] 

Vidámság virágos 
földje 

shing-rta-can [SHES, RGYA] Kocsival bíró 
(park) 

radarayati [MEDE] Rathāyati (föld) 
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rtsub-wgyur-can [SHES, RGYA] Fegyverrel bíró 
(park) 

barusayati [MEDE] Pāruṣayati (föld) 

wdres-pa-can [SHES, RGYA] Mindenfélével 
bíró (park) 

misrayati [MEDE] Miśrāyati (föld) 

dga’-ba-can [SHES] Vidámsággal bíró 
(park) 

nadirayati [MEDE] Nadirāyati (föld) 

 dga’-can [RGYA] Vidámsággal bíró 
(park) 

  

dpag-bsam-gyi shing yongs-wdu sa-
btol [SHES] 

Föld Éke nevű Kí-
vánságteljesítő fa 

bariǰa-dêra 
[MEDE] 

pārijata vagy 
pāriātra (fa) 

 dpag-bsam-gyi shing 
[RGYA] 

Kívánságteljesítő 
fa 

qačir-a abdaluγǰi 
čiγulγan modun 
[MERG] 

(Kívánságot) 
összegyűjtő fa 

 shing-brtol yongs-wdu 
[MDZOD] 

Mindent teljesítő   

 shing yongs wdu-sa brtol 
[MTHA] 

Mindent össze-
gyűjtő fa 

  

 shing sa-brtol yongs-wdu 
[DAG] 

Mindent kívánsá-
got teljesítő fa 

  

a-mo-li-ka’i rdo-leb [SHES, RGYA] Amolika nevű kő-
lap 

gamabal neretü 
qabtaγai gürü 
[MEDE] 

Kambala kőlap 

 rdo-leb a-mo-ni-ka [MTHA] Amonika nevű 
kőlap 

  

chos bzang lha’i wdun-sa [SHES, 
RGYA, MTHA, DAG] 

Kiváló Tanú Iste-
nek Fóruma 

sudaram [MEDE] Sudaram 
(gyülekezőhely) 

 lha’i wdun-sa chos bzangs 
[MDZOD] 

Kiváló Tanú Iste-
nek Fóruma 

sayin nom-tu 
tngri-yin qural-un 
qaǰar [MERG] 

Kiváló Tanú 
Istenek 
Gyülekezőhelye 

chos stong-pa’i gser-gyi khri bzang-
po [SHES, RGYA, MTHA] 

tan tanítására 
(szolgáló) kiváló 
arany trónus 

nom nomlaqui-
dur saγuqu altan 
tabčang [MEDE] 

tan tanítására 
(szolgáló) kiváló 
arany trónus 

wthab-bral-gyi lha’i gnas [SHES] Küzdéstől meg-
szabadult istenek 
lakhelye 

yam neretü tngri-
ner-ün aqu keyid 
[MEDE] 

Yāma istenek 
lakhelye 

 wthab-bral-gyi gnas [RGYA] Küzdéstől meg-
szabadultak 
lakhelye 

  

dga’-ldan-gyi lha’i gnas [SHES] Örömteli istenek 
lakhelye 

tüsid tngri-ner-ün 
aqu keyid [MEDE] 

Tuṣitā istenek 
lakhelye 

 dga’-ldan-gyi gnas [RGYA] Örömteliek lak-
helye 

  

wphrul-dga’i lha’i gnas [SHES] Varázslatot élve-
ző istenek lakhe-
lye 

nirmidara-di nere-
tü tngri-ner-ün 
aqu keyid [MEDE] 

Nirmāṇa-ratya 
istenek lakhelye 

 wphrul-dga’i gnas [RGYA] Varázslatot élve-
zők lakhelye 

  

gzhan-wphrul dbang-byed-kyi lha’i 
gnas [SHES, RGYA] 

Mások varázslatát 
uraló istenek lak-
helye 

barinirmi-ṯavasa-
varti neretü tngri-
ner-ün aqu keyid 
[MEDE] 

Para-nirmita-
vaśa-vartina 
istenek lakhelye 

wdod-pa’i khams [SHES] Vágybirodalom amaraqui yirtinčü 
[MEDE] 

Vágybirodalom 
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 wdod-pa spyod-pa [MDZOD] Vágybirodalom amaramaγ-un 
oron / T amara-
maγ-un oron 
[MAHA] 

Vágybirodalom / 
T Vágybirodalom 

7.1.8. Világrendszerek 

SHES [ff. 8r–8v]: de-ltar-na gling bzhi dang | ri-[8v]-rab dang | khor-yug dang | wdod-pa’i lha’i gnas drug dang | 

bsam-gtan dang-po man-chad-la ni gling bzhi-pa’i wjig-rten-gyi khams zhes bya’o |   

de gcig-nas bgrangs-pa’i stong-la ni stong chung-ngu’i wjig-rten-gyi khams zhes bya-ste | lcags-ri chen-

po gcig-gis bskor-ro | stong-chung-ngu’i wjig-rten de gcig-nas bgrungs-pa’i stong-la stong gnyis-pa bar-

ma’i wjig-rten-gyi khams zhes bya-ste | de’ang lcags-ri chen-po gcig-gis bskor-ro | de gcig-nas bgrangs-

pa’i stong-la ni stong gsum-gyi stong chen-po’i wjig-rten-gyi khams zhes bya-ste | khor-yug-du lcags-ri 

chen-po gcig-gis bskor-ro | de-la ni gling bzhi-pa’i wjig-rten-gyi khams bye-ba-phrag-brgya yod-de | de-

dag phan-tshun bkram-pa’o |   

de-dag-gi lcags-ri’i bar-na gling bar-gyi mun-pa nyin-mo dang mtshan-mo-med-par rang-gi lag-pa 

brkyan-pa’ang mi mthon-ba yod-do |   

de-la bsam-gtan dang-po ni gling bzhi-pa’i wjig-rten-dang tshad mnyam-mo | de’i steng-na bsam-gtan 

gnyis-pa yod-de | stong chung-ngu’i wjig-rten-dang tshad mnyam-mo | de’i steng-na bsam-gtan gsum-pa’i 

gnas yod-de | stong gnyis-pa bar-ma’i wjig-rten-dang tshad mnyam-mo | de’i steng-na bsam-gtan bzhi-pa 

yod-de | stong gsum-gyi wjig-rten-dang tshad mnyam-mo |   

de-dag-gi bar-thag-gi tshad ni wog-ma wog-ma-bas nyis-wgyur-gyis wphags-so | de-dag ni gzugs-kyi 

khams zhes bya’o |   

gzugs-med-pa’i khmas-la ni gnas gzhan logs-pa-med-de | der skye-ba ni gang-du shi-ba de nyid-du 

gzugs-med-pa’i ting-nge-wdzin-dang ldan-par skye-ba’i phyir-ro | snod-kyi wjig-rten bshad-pa’i skabs 

dang-po’o |  

MEDE [ff. 11r–12r]: ene eng terigün ḏiyan-ača doroγsida dörben tiib-üd doloγan altan aγula sümir aγula orčin 

bükü temür aγula amaraqui yirtinčü delekei ǰirγuγan tngri-ner ele ig turi gun diran-ača375 inaγsi bügüde-yi 

dörben tiib-tü yirtinčü kemegdeyü:   

ene metü nigen-eče toγalaǰu mingγan bolbasu nigen öčüken mingγan yirtinčü kemekü boluyu: eden-ü 

orčin nigen yeke qoriyan büseleǰü ayu:: ene öčüken mingγan yirtinčü nigen-eče toγalaǰu mingγan bolbasu 

nögüge dumda-du mingγan yirtinčü kemekü bolai: egün-ü orčin nigen yeke qoriyan büseleǰü ayu:: ene 

dumdadu mingγan yirtinčü-yi nigen-eče toγalaǰu mingγan bolbasu γurban mingγan yeke minγan yirtinčü 

kemekü bolai: egün-ü [11v] ber orčin nigen yeke qoriyan büseleǰü amu:: egün-ü dotor-a dörben tiib-tü 

yirtinčü ǰaγun költi buyu:   

ede bügüde ǰüg tegsi ilegen bolai: eden-ü qoriyan-u ǰaγur-a ǰaγur-a kü qarangγus bui: tere qarangγus-tur 

üdür ber söni ber öber-ün γar-iyar suγalbasu376 ber ülü üǰegdeyü:  

basa dörben ḏiyan-u tngri-eče eng trigün ḏiyan-daqi tngri-ner-ün γaǰar-un čaγ inu dörben tiib-tü yirtinčü-

yin tedüi bolai: tegün-ü degere nögüge ḏiyan kemekü tngri-ner-ün γaǰar bui: tegün-ü čaγ inu öčüken  

 

–––––––––––– 

375 A megfelelő alak: eng terigün diyan-ača ‘Első elmélyülési szint’. Uspensky 2006, p. 40. 
376 Mong.: suγulqu ‘kiterjed’. Uspensky 2006, p. 40. 
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mingγan yirtinčü-lüge sača buyu: tegün-ü degere γutaγar ḏiyan kemekü tngri-ner-ün γaǰar bui: tegün-ü 

čaγ inu dumda mingγan yirtinčü-lüge sača buyu: tegün-ü deger-e dötüger ḏiyan kemekü tngri-ner bui: 

egün-ü čaγ inu γurban mingγan yeke mingγan yirtinčü-lüge sača buyu:   

ede dörben diyan-u ǰabsar-un čaγ inu dorodus-ača degedü qoyar-iyar ülegü öndür bolai: ede dörben-i 

öngge-tü yirtinčü kemegdeyü::   

öngge ügei yirtinčü-yin oron eden-eče öber-e busu oron-dur ügei buyu: tere öngge ügei yirtinčü-dür 

törürün amitan qamiγa ükübesü mön tende büged: öngge ügegün-ü ḏiyan inu olbasu tende törükü-yin 

tulada bolai: eden-iyer eng terigün bülüg saba yirtinčü-yi nomlan [12r] daγusba: edüge amitan ele 

yirtinčü-yi nomlasuγai: 

FORDÍTÁS – SHES [ff. 8r–8v], MEDE [ff. 11r–12r]: Ekként a négy szigetet, a Méru-hegyet,  

a Külső-falat és az Első elmélyülési szintig a Vágybirodalmi istenek hatos csoportjával 

együtt Négy szigetű világának nevezik.377   

Ebből ezret számolva az Ezer (világot tartalmazó) kis világegyetem nevű (világrend-

szert) is egy hatalmas Vas-hegy öleli körül. Ebből az Ezer (világot tartalmazó) kis világ-

egyetemből ezret számolva (kapjuk meg) az Ezerszer ezer (világot tartalmazó) középső 

világegyetemet, amelyet szintén egy hatalmas Vas-hegy övez. Ebből (ismét) ezret szá-

molva (kapjuk meg) az Ezerszer ezerszer ezer (világot tartalmazó) [MEDE 11v] nagy ezer 

világegyetemet, amelyet a Külső-fal(at alkotó) nagy Vas-hegy öleli körül. Ebben (össze-

sen) 1 millió Négy szigetű világ található.   

Ezeknek (a rendszereknek a) Vas-hegyei között nincs sem nappal, sem éjszaka, ezért a 

szigetek közötti sötétségben az (ember) saját kezét sem látja.   

Az Első elmélyülési szint (nagysága) a Négy szigetű világ méretével egyezik meg. 

Efölött van a Második elmélyülési szint, aminek mérete az Ezer (világot tartalmazó) kis 

világegyetem méretével egyezik meg. Az e fölött található Harmadik elmélyülési szint 

méretei az Ezerszer ezer (világot tartalmazó) középső világegyetem méreteivel egyez-

nek meg. Efölött van a Negyedik elmélyülési szint, aminek mérete az Ezerszer ezerszer 

ezer (világot tartalmazó) nagy ezer világegyetem méretével egyenlő.   

A (négy elmélyülési szint) közötti (távolság) mérete (mindig) az egymás(t követőknek 

a) húszszorosa. Mindezeket a Formabirodalom foglalja magába.   

A Formanélküli birodalomban nincs olyan lakhely, mint (a másik két birodalomban), 

ezért az ide születők, ahol meghaltak (onnan) ebbe a formanélküli meditációba [MEDE 

12r] születnek.378 Az első fejezet (vége), amely az edény-világról (szóló) magyarázatot 

tartalmazza.  

 

–––––––––––– 

377 Azaz minden egyes világrendszer különböző számú, de azonos egységekből épül fel.  
378 A mind magasabb régiókba születők különféle meditációkat végeznek, innen kapják a nevüket. 
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 tibeti magyar mongol magyar 
gling bzhi-pa’i wjig-rten-gyi khams 

[SHES, RGYA, MDZOD, MTHA] 
Négy szigetű vi-
lágegyetem 

dörben tiib-tü 
yirtinčü [MEDE] 

Négy szigetű vi-
lágegyetem 

   dörben dvip-ün 
yirtinčü-yin oron / 
T dörben dvip-ün 
yirtinčü-yin oron 
[MAHA] 

Négy szigetű vi-
lágegyetem / T 
Négy szigetű vi-
lágegyetem 

stong chung-ngu’i wjig-rten-gyi 
khams [SHES, RGYA, MDZOD] 

Kis ezer világ-
egyetem 

öčüken mingγan 
yirtinčü [MEDE] 

Kis ezer 
világegyetem 

 stong spyi-phud-kyi wjig-
rten-gyi khams [MDZOD, 
DAG] 

Ezer legmagasabb 
világegyetem 

oroy-yin mingγan 
yirtinčü-yin 
oron379 / T uridu 
mingγan yirtinčü-
yin oron [MAHA] 

Első ezres világok 
/ T Első ezres 
világok 

 stong dang-po [MTHA] Első ezer (világ-
egyetem) 

degeǰi mingγan 
yirtinčü-yin oron 
[MERG] 

Első ezres világok 

stong gnyis-pa bar-ma’i wjig-rten-gyi 
khams [SHES, RGYA, MDZOD] 

Második ezres 
középső világ-
egyetem 

nögüge dumda-du 
mingγan yirtinčü 
[MEDE] 

Második középső 
ezres világegye-
tem 

 stong gnyis-pa [MTHA] Második ezer 
(világegyetem) 

dumda-yin qo-
yar380 mingγan 
yirtinčü-yin oron / 
T nököge ǰaγuradu 
mingγan yirtinčü-
yin oron [MAHA] 

Kétezres középső 
világok / T Máso-
dik ezres középső 
világok 

 stong bar-ma’i wjig-rten-gyi 
khams [DAG] 

Középső ezres vi-
lágegyetem 

dumda-tu ming-
γan yirtinčü-yin 
oron [MERG] 

Középső ezres vi-
lágegyetem 

stong gsum-gyi stong chen-po’i wjig-
rten-gyi khams [SHES, 
MDZOD, DAG] 

Három ezres nagy 
ezres világegye-
tem 

γurban mingγan 
yeke minγan 
yirtinčü [MEDE] 

Három ezres nagy 
ezres világegye-
tem 

 stong gsum-gyi wjig-rten-
gyi khams [RGYA] 

Három ezres vi-
lágegyetem 

γurban mingγan 
yeke minγan yir-
tinčü-yin oron / T 
γurban mingγan 
yeke minγan yir-
tinčü-yin oron 
[MAHA, MERG] 

Három ezres nagy 
ezres világegye-
tem / T Három ez-
res nagy ezres vi-
lágegyetem 

 stong gsum-pa [MTHA] Három ezer (vi-
lágegyetem) 

  

bsam-gtan dang-po [SHES, RGYA] Első elmélyülés eng trigün ḏiyan 
[MEDE] 

Első dhyāna 

   angq-a samadi-
yin oron / T uridu 
diyan-u oron 
[MAHA] 

Első samādhi 
szint / T Első 
dhyāna szint 

bsam-gtan gnyis-pa [SHES, RGYA] Második elmélyü-
lés 

nögüge ḏiyan 
[MEDE] 

Második dhyāna 

–––––––––––– 

379 MAHA: nigen mingγan-u yirtinčü-yin oron ‘Egyezres világegyetem’. 
380 MAHA: qoyaduγar dumda. 
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   qoyaduγar sama-
di-yin oron / T nö-
köge diyan-u oron 
[MAHA] 

Második samādhi 
szint / T Második 
dhyāna szint 

bsam-gtan gsum-pa [SHES, RGYA] Harmadik elmé-
lyülés 

γutaγar ḏiyan 
[MEDE] 

Harmadik dhyāna 

   γutaγar samadi-
yin oron / T γuta-
γar diyan-u oron 
[MAHA] 

Harmadik samā-
dhi szint / T Har-
madik dhyāna 
szint 

gzugs-kyi khams [SHES, MDZOD, 
RGYA] 

Formabirodalom öngge-tü yirtinčü 
[MEDE] 

Formabirodalom 

   öngge-yin oron / 
T dürsü-tü-yin 
oron381 [MAHA] 

Formabirodalom / 
T Formabiroda-
lom 

gzugs-med-pa’i khmas [SHES, 
MDZOD, RGYA] 

Formanélküli bi-
rodalom 

öngge ügei yirtin-
čü-yin oron 
[MEDE] 

Formanélküli bi-
rodalom 

   öngge ügey-yin 
oron / T dürsü 
ügey-yin oron382 
[MAHA] 

Formanélküli bi-
rodalomban / T 
Formanélküli bi-
rodalom 

7.2. Az élők világa 

7.2.1. Az élőlények felosztása 

Az élőlények felosztásának többféle rendszerezése is ismert.383 A következőkben a tibeti és a 

mongol buddhizmust megelőző idők lényeinek vázlatos bemutatása található a teljesség igé-

nye nélkül, kiemelve egy-egy jellegzetes szereplőt.  

7.2.1.1. Az élők világa Tibetben a buddhizmus megjelenése előtt 

Az ősi tibeti hit az általános samanisztikus elképzeléseknek megfelelően, alapvetően három 

részre, azaz az alvilági alsó, a földi középső és a mennyei felső részre osztja a világot. Ezek-

ben léteznek a lények különböző fajtái. 

 Az alsó, a kígyók világa,384 a föld belsejében és a vizekben élő csúszómászók, főként 

kígyók, titkos kincset őrző vízi szörnyek birodalma. Legnagyobb hatalmú lakói a klu-k, akik 

–––––––––––– 

381 MAHA: öngge-tü-yin oron. 
382 MAHA: öngge ügey-yin oron. 
383 Birtalan 2006, Farkas–Szabó 2002. 
384 Tib.: wog-klu. 
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alakjukat is képesek változtatni, testük általában a kígyóéhoz ha-

sonló, fejük pedig lehet hal, béka, skorpió, vagy ember. Szerepük 

kettős, ők az ellentétek megtestesítői. Veszélyesek, ugyanakkor 

hasznosak. Egyik fontos szerepük a hasznos ásványok és titkos ta-

nítások őrzése, emiatt könnyen tudták őket az indiai nāgá-val azo-

nosítani.385 További fontos tevékenységük az időjárás irányítása, és 

különféle betegségekkel is képesek az embereket és állatokat sújtani. 

Itt élnek még a gnyan-ok is, akik a fák, sziklák urai. Nevüket a hoz-

zájuk kapcsolt betegség is őrzi, ugyanis a himlő tibeti neve „gnyan”.386387 

 A sa-bdag-ok egy-egy terület felett uralkodnak, ábrázolásuk változatos. 

Lehetnek embertestűek és állatfejűek (általában egér, patkány, mormota) is, de 

gyakori, hogy zsákos, botos vagy bárányon ülő öregembernek ábrázolják. Sze-

repük a házépítés folyamán és a ház állapotának megőrzésében van. Az itt élő 

lények többsége semleges, lehetnek pozitív vagy negatív szerepkörben, de van-

nak kifejezetten gonosz lények, mint például a gyerekekre veszélyes sri lények, akiket később 

Padmasambhava tett a buddhizmus szolgálóivá.388  

 A középső a btsan szellemek birodalma:389 a btsan-ok a 

levegő manapság is rettegve tisztelt démoncsoportja, vadászok 

alakját öltik magukra, vörösek, fegyverzetben, páncélban lova-

golnak vörös lovaikon, királyukkal az élen.390 Aki magányosan 

találkozik velük a hegyekben, arra nyilakat zúdítanak, és halálos 

betegségbe esik. A tibeti btsan szó ‘erő’-t jelent, ezért gyakran 

szerepel a tibeti királyok nevének egyik elemeként mint ‘védel-

mező’. A középső világ egyben az emberek világa is. A szint áb-

rázolása ilyenkor nem vörös színű, hanem sárga, amely az emberekre utal,391illetve gnyan-

okra, akik ebben az esetben az ég és a föld között, vagyis ebben a középső világban élnek.392 

–––––––––––– 

385 A kígyók a legrégebbi sámánállatok és -istenek közé tartoznak. Sok tulajdonságot megőriztek a korai 

indiai szimbolizmusból is. Gyakran szivárványként ábrázolják őket, mivel ők jelentik a hidat, amely összeköti a 

felső eget az emberi világgal. Ők a megújulás szimbólumai, mert a bőrük levedlésével az új életet és a visszaté-

rést jelképezik. A sámánok sohasem esznek kígyót, ha megtennék, akkor megennék a saját istenüket. Szilágyiné 

2006, pp. 30–31. 
386 Kép forrása: Beer 1999, p. 72. 
387 Kép forrása: http://vector-images.com/clipart.php?id=24336 (2011. 06. 05.). 
388 Hoffmann 2001, pp. 127–136. 
389 Tib.: bar-btsan. 
390 A perzsa zoroasztriánus vallásban a hősök továbbélő lelkei is ilyen alakot öltenek. 
391 Kép forrása: http://www.sorigastro.fr/en/pulses_evil.html (2011. 06. 05.). 

Klu386 

 
Sa-bdag387 

Btsan391 
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 A fölső, az istenek világa.393 Az eget és mennyet a mongolokhoz hasonlóan a tibetiek is 

nagy becsben tartják. A Menny királyát sokféle természetfölötti lény veszi körül. A lha iste-

nek csoportja az embert oltalmazó hegyi istenségek csoportjába tartozik, ezért sok hágón kő-

rakás található a tiszteletükre. A dmu szellemek neve a zsang-zsung „ég” szóból ered és szo-

rosan kapcsolódik a világ szintjeinek bejárására szolgáló dmu-kötélhez.394 Az isteni lények 

között él a hatalmas sasszerű khyung madár, aki a kígyó szellemek örök ellensége,395 ezért 

könnyen azonosítható volt az indiai garuda madárral.396 Itt élnek még a the’u-rang-ok a fél-

karú, féllábú, félszemű lények, akik különféle légköri jelenségeket személyesítenek meg.  

A mennyekben élnek a bdud szellemek is, akik a buddhizmus hatására az ördögök szintjére 

alacsonyodtak.397 

7.2.1.2. Az élők világa Mongóliában a buddhizmus megjelenése előtt 

A buddhizmus megjelenése előtt a mongolok elképzeléseiben a lények két szinten élhettek.  

A saját világukban, vagyis az emberek világában és a rajtuk túli, vagyis az istenek és szelle-

mek világában. Eredendően nem volt köztük különbség, egyik sem rendelkezett jó vagy rossz 

tulajdonsággal, a negatív erők csak később jelentek meg.398  

 A hármasosztatú világ megjelenésekor az isteni szféra felső- és alsóvilágra oszlott, az 

emberek középső világa pedig számos állat, gazdaszellem és néhány ártalmas szellemlény 

lakhelyévé vált.  

 A felső világ a tngri-k világa. A tngri elnevezés eredetileg természeti jelenséget vagy 

meg nem személyesített égboltot jelentett. Az animisztikus elképzelések hatására az ég min-

denható urát jelentette, de nem ő volt az egyetlen isten, csak a tiszteletben ő állt a legmaga-

sabb fokon. Később összefoglalóan általában az égi isteneket jelölte ez a kifejezés. Az istenek 

–––––––––––– 

392 Kelényi 2003, p. 13.  
393 Tib.: steng-lha. 
394 Tib.: dmu-thag. A kötél mint az ég és a föld, a szellemi és fizikai világok közötti kapcsolat szimbólu-

máról lásd Sárközi 1998. 
395 Az ellenségeskedés ősi időkre vezethető vissza, hiszen a természetben is ellenségei egymásnak a ma-

darak és a kígyók. A madár a vadász, a kígyó pedig a zsákmányállat. A garuda alakját általában a Nappal és a 

tűzzel azonosítják, míg a nāgá-k a vizet szimbolizálják. 
396 A garuda mind a hindu, mind a buddhista hagyományban nagyon népszerű lény. Számos legenda 

fűződik a születéséhez és tetteihez. Az eredeti indiai garuda egy óriás madár volt, akit később emberi testtel, de 

madár fejjel, karommal, csőrrel és szárnnyal is ábrázoltak. A tibeti istenvilágba a bön vallásból került, ahol a 

fényt és a sötétséget két madár szimbolizálta, akik később egybeolvadtak és egy lényként testesítették meg a tűz 

szellemét. Az ősi hitvilágban kegyetlen, rosszindulatú lény volt, ezért mai alakja ellentmondásos és összetett.  
397 Tóth 2004, p. 4. 
398 Birtalan 2006, p. 251. 
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a különböző törzsekben különböző neveken, eltérő számban és felosztásban, valamint eltérő 

funkciókkal jelennek meg.399 A közvetítő az isteni és az emberi világ között a sámán lett.  

 A hierarchiában őket követik a qan, majd a noyon szellemek, akiknek a szerepe nagyon 

hasonló, ők az emberi tevékenységek és a természeti jelenségek urai. Eredetüket tekintve ők 

az istenek leszármazottai. 

 A eǰen-ek a felsőbbrendű lények hierarchiájának legalsó fokán állnak és öt nagyobb 

csoportra lehet osztani őket. Első csoportjukba tartoznak a hegyek, hágók vagy bármilyen 

kiemelkedő képződmény eǰen-jei, azaz gazdái. A burját sámánokat a hegyekben temették el, 

belőlük azután eǰen-ek lettek. Általában emberi alakjuk van, például az Altáj-hegynek egy 

idős asszony a gazdája. Ezeket a területeket óvó eǰen-ek számára lovat áldoztak, mert ha vala-

mivel megsértették a területüket, könnyen megsértődtek és szerencsétlenséget hoztak a törzs-

re. A második csoportba a vizek eǰen-jei tartoznak, akik tavak és folyók gazdái. Ők nem azo-

nosak a luus-okkal, bár őket is gyakran ábrázolják kígyó alakban. A harmadik csoportot a fák 

gazdái alkotják. A mongolok az egyedülálló nagy fákat, vagy a szerteágazó lombkoronájú 

fákat tartják nagy tiszteletben, amelyek legfőképp termékenységi rítusokhoz kapcsolódnak.  

A legnagyobb tiszteletben az úgynevezett Sokágú fa400 áll, amely a 12–13. században kiala-

kult mongol birodalom legfontosabb jelképe lett. Ez alatt tartották a nagyobb törzsi ünnepsé-

geket, kánválasztást, temetést és hasonlókat. A negyedik csoportba a házi- és vadállatok eǰen-

jei tartoznak. Az ötödikbe pedig a különböző tárgyak (kés, íj, nyíl, tűzkő és hasonlók) gazdái. 

Az olyan tárgyaknak, amelyeket három generáció megőrzött, az utolsó tulajdonosa válik a 

tárgy gazdájává. 

 A gazdaszellemek kultusza összekapcsolódik az ősök kultuszával is, mivel a qan-okkal 

és az noyon-okkal ellentétben, ők az ősök szellemeiből származnak, nem istenektől. Hasonló 

szerepet töltenek be a sámánokhoz, mivel ők közvetítik az emberek kívánságait az istenek 

felé. Tiszteletükre emelt oboγ-nál fordulnak hozzájuk az emberek szerencséért utazáskor, 

egészség vagy termékenység kérdésében.401 Minden eǰen uralkodója Fehér Öreg,402 egy ter-

mészeti istenség. 

 A emberi világban élő gazdaszellemek már A mongolok titkos történeté-ben megjelen-

nek, és a misszionáriusok későbbi feljegyzéseiben is a mongol hitvilág legfontosabb jelensé-

geiként szerepelnek. Ezek a szellemek jóindulatúak, mikor megfelelően áldoznak nekik, de 

azonnal ártószellemé válnak, ha megsérti őket bárki. Ezt a kölcsönhatást az emberek és a szel-

–––––––––––– 

399 Birtalan 2001, pp. 1048–1050. 
400 Mong.: saγlaγar. 
401 Birtalan 2001, pp. 976–978. 
402 Mong.: čaγan ebügen. 
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lemek között sokféle előírás szabályozza. Az is lehetséges, 

hogy egy vallási közbenjáró (sámán, láma, molla) hatására az 

ellenséges szellemek ismét jóindulatúakká váljanak.403 404 

 Az ártalmas szellemlények általában az animizmus hit-

világából vonultak be a panteonba. Legtöbbjükről nehéz el-

dönteni, hogy idegen származású-e, más hiedelemvilágból 

vonult-e be a mongol mitológiába. Többségük valószínűleg 

az ősi belső-ázsiai hitvilág emlékei, amelyek valamilyen for-

mában minden belső-ázsiai nép képzeletvilágában fellelhe-

tők.405 Közéjük tartozik az ada, egy női démon, aki többféle 

alakot tud ölteni (állat, ember és védőistenség alakjában is 

megjelenhet) általában kisalakú, nagyszájú lény. Ez a démon 

a 3–5 éves gyerekekre, illetve a nőkre veszélyes. Ide sorolha-

tó még egy másik női démon, a maγu sibaγun is, aki vámpír-

ként az erdők mélyén lesi áldozatait.406Az egyébként szép lány 

hosszú, vörös, réz vagy csont csőrét kendővel eltakarja és az 

erdőben alvó emberek vérét kiszívja majd megeszi belsősé-

geiket.407 Az aliban-ok olyan lidércek, akik a pusztákban él-

nek és embereket megrémítő tüzeket gyújtanak. Áldozataikra 

betegséget hozó dahul-lá láthatatlan lelkek, szegény embe-

rek, szüzek vagy fiatalasszonyok válhatnak haláluk után.408  

 Ehhez a csoporthoz tartoznak a tibeti eredetű tejireng-

ek,409 a tibetihez hasonló szerepkört betöltő luus-ok, illetve 

az ember megrontására törő čidkür, simnusz és mangusz410is. 

Ezek a szellemlények javarészt a felsőbb isteni világokból 

kerültek át, vagy átváltozásra képes emberi lélekből alakultak 

ki. Ennek megfelelően gazdájuk életétől és haláltól függően 

–––––––––––– 

403 Birtalan 2006, pp. 255–260. 
404 Kép forrása: Birtalan 2001, p. 1075. 
405 Lőrincz 1975, p. 192. 
406 Kép forrása: Birtalan 2001, p. 1076. 
407 Iván 1998, p. 40. Ártalmas madárrá az a haldokló és később meghaló fiatal lány válik, akinek az apja a 

lány agonizáléása közben tűzszerszámot szorít annak kezébe, vagy akinek a temetéskor az apja tűzszerszámot 

dob a sírjába. Lőrincz 1975, p. 160. 
408 Lőrincz 1975, p. 160. 
409 Tib.: the’u-rang.  
410 Kép forrása: Birtalan 2001, p. 1075. 

Aliban404 

 

Simnusz406 

 

 
Tejireng410 



 7. Forrásfeldolgozás   7.2. Az élők világa 

95 

lehettek jó szándékúak vagy ártalmasak. 

A negatív alakok eredetileg a harcos no-

mádok, uralkodók, ellenséges területek 

emberi ellenségeinek megtestesítői vol-

tak. Ezek az emberi ellenségek a későb-

biekben állatok vagy félig állat–félig em-

beri lényekké váltak.411 

 Az állatok közül többen a tériomorf elképzelések emlékeit őrzik. Még abban az időben 

kerültek be az azóta már többnyire feledésbe merült mítoszokba, amikor még az istenek 

többsége állat-isten volt, akikből később aztán a nemzetségek ősei, esetleg totemállatai lettek. 

Ilyen mitikus állat az óriás sün,412 aki okosságával vált ki az istenek csoportjából és segített 

helyrehozni a hibát, amit valamelyik isten követett el, vagy az óriás kígyó,413 aki egyértel-

műen gonosz és nem tévesztendő össze a luus-okkal. Ő az, aki kíméletlen harcot folytat az 

óriás madár414 ellen, meg akarja ölni annak fiókáit. Valószínű, hogy a buddhizmus előtti mon-

gol mitológia is ismerte az óriási, mitikus madár alakját, de később ez a madáralak annyira 

összeolvadt az Indiából érkező garuda alakjával, aki szintén örökös küzdelmet folytatott a 

nāga alakban megjelenő gonosz ellen, hogy lehetetlen megkülönböztetni őket.415  

 Az alsó világ a legősibb elképzelések szerint a ktonikus, azaz föld alatti lények lakhe-

lye, de több olyan szellemlény él itt, akik az emberek világában is megfordulnak. Ilyenek 

például az erlig démonok, a szellemvilág küldöttei az emberek világában, akiket a lelkekért 

menesztenek.416 

 Az alvilág mint büntető szféra megjelenése a második megtérés idején, a 16. század 

után alakult csak ki.417 Az indo-tibeti pokolfajták ezután nemcsak a buddhista szövegekben, 

hanem a sámán szövegben is megjelennek.418 

–––––––––––– 

411 A kép forrása: Beer 1999, p. 72. 
412 Mong.: zarya azarga. 
413 Mong.: abarga mogoy. 
414 Mong.: han herdig, garudi. 
415 Lőrincz 1975, p. 159. Az indiai mitológiában a Nap szimbóluma volt, később Visnu hátasállata lett.  

A mongol eposzokban szerepe ambivalens, mert megjelenik mint a hősök mágikus segítője is és mint a meg-

testesült gonosz is, aki elrabolja a háziállatokat. Birtalan 2001, p. 987. 
416 A mongol mitológiáról és lényeiről bővebben lásd Birtalan 2001. 
417 A burját rendszer nemcsak a buddhista hatást tükrözi, hanem a cári Oroszország adminisztratív rend-

szerét is, különböző hivatalnokkokal, kémekkel, besúgokkal. Birtalan 2006, p. 254. 
418 Birtalan 2006, pp. 254–259. 

Garuda411 
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7.2.1.3. Az élőlények felosztása a buddhizmusban 

A buddhizmusban a világot benépesítő lényeket a Vágy-, a Forma- vagy a Formanélküli biro-

dalom valamelyikébe sorolják attól függően, hogy mennyire kötődnek az anyagi természetű 

jelenségekhez. A Vágybirodalomba tartoznak a pokollakók, az éhszomjú démonok, az állatok 

és az emberek, az istenek közül pedig a Vágybirodalmi istenek hat csoportja. A Formabiroda-

lomban összesen tizenhét istencsoport lakik, a Formanélküli birodalomba pedig négy isten-

csoport. 

SHES [f. 9r]: da ni bcud-kyi sems-can bshad-pa-la | de-la sems-can-gyi rigs ni drug-ste | dmyal-ba dang | yi-dags 

dang | dud-wgro dang | mi dang | lha-min dang | lha’o |   

de-dag-gi ming-gi don ni | lus dmyal-zhing gtubs-pas-na dmyal-ba’o | kha-zas yid-la btags-pas-na yi-

dags-so | dud-cing wgro-bas-na dud-wgro’o | yid shas-che-bas-na mi-ste | manuṣa’i don-to | lus dang 

longs-spyod phal-cher lha-dang wdra yang cu-zad dman-pa’am | chad med-pas-na lha-ma-yin-te | asu-ra’i 

don-to | tshangs-pa’i lus-las skyes-pa dang | bde-pa-la rol-pa dang | mchod-par wos-bas-na lha-ste | deva’i 

don-to |  

MEDE [f. 12r]: ede amitan ele bügüde-yi čiγulγabasu ǰirγuγan ǰüil bolai: tamu birid aduγusun kümün asuri tngri 

kiged ǰirγuγan bui:   

ede ǰirγuγan-i yakin teyin nereyidbe kemebesü: beyes-i anu tobraγ boltala qimalaγdaqu-yin tulada tamu 

kemen nereyiddeǰüküi: γaγča qoγalai-ban engeskü-yin tulada biriyen kemen nereyiddeǰüküi:: tögürin 

yabuqu-yin tulada aduγusun kemen nereyiddeǰüküi: yekengki sedkil-tü-yin tulada kümün kemen 

nereyiddeǰüküi: enedkeg-čilebesü manusa kemekü-yin tayilbur inu bolai: bayan ed tavar olangki tngri-

ner-lüge sača bügetele: öčügüken door-a bükü-yin tulada asuri kemen nereyiddeǰüküi:: asuri-nar 

kemebesü darasun ügei kemekü bolai:: esrun tngri-yin bey-e-eče törügsen-ü tulada ǰirγalang-iyar ǰirγaqu-

yin tulada taqiγdaqu yosutu-yin tulada tngri kemen nereyiddeǰüküi:: enedkeg-čilebesü diu-a kemekü-yin 

tayilbur inu bolai: 

FORDÍTÁS – SHES [f. 9r], MEDE [f. 12r]: Most a lé-élőlények (felosztásának) magyarázata 

következik. Az élőlényeknek hat osztálya van: pokollakó, éhszomjú démon, állat, em-

ber, nem-isten és isten. Neveiket a következők miatt kapták. (A pokolban élők) testét 

szabdalják és vagdalják, ezért nevezik apró darabokra vágottnak (a pokollakókat). Az éh-

szomjú démonok (kizárólag csak) elméjükkel képesek elérni az ételt, ezért kapták ezt a 

nevet. (Az állatokat) hajlott járásuk miatt nevezik hajlottan-járónak. (Az emberek) nagy 

része (rendelkezik) értelemmel, ezért nevezik embernek, (amely a szanszkrit) maṇuṣa 

(fordítása). (A nem-istenek) teste és bősége többnyire az istenekéhez hasonló, de kicsit 

rosszabbak (náluk), illetve szünet nélkül (harcban állnak velük), ezért nevezik nem-

istennek őket, (amely a szanszkrit) asura (fordítása). (Az istenek onnan kapták nevüket, 

hogy) tiszta testből születnek, boldog jólétben élnek és nagy tiszteletnek örvendenek. 

(Nevük a szanszkrit) deva (fordítása). 
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 tibeti magyar mongol magyar 
dmyal-ba [SHES, MDZOD, MTHA, 

DAG] 
pokollakó tamu [MEDE, MAHA, 

MERG] 
pokol 

yi-dags [SHES] éhszomjú démon birid [MEDE, MAHA, 
MERG] 

preta  

 yi-dvags [MDZOD, 
MTHA, DAG] 

éhszomjú démon   

dud-wgro [SHES, MDZOD, MTHA, 
DAG] 

állat aduγusun [MEDE, 
MAHA, MERG] 

állat 

mi [SHES, MDZOD, MTHA, DAG] / 
manuṣa [SHES] 

ember / maṇuṣa kümün [MEDE, MAHA, 
MERG] / manusa [MEDE] 

ember / maṇuṣa 

lha-min [SHES, MDZOD, MTHA] / 
asu-ra [SHES] 

nem-isten / asura asuri [MEDE, MERG] asura 

 a-su-rā [MTHA] asura asuri / T tngri-busu 
[MAHA] 

asura / T nem-
isten 

 lha-ma-yin [DAG nem-isten    
lha [SHES, MDZOD, MTHA, DAG] / 

deva [SHES] 
isten / deva tngri [MEDE, MAHA, 

MERG] / diu-a [MEDE] 
isten / deva 

7.2.2. A poklok 

A hinduizmusban az eredeti hármas felosztású világban nem szerepelt még külön az istenek 

és pokollakók világa. Amikor később elkülönültek a szférák, korábbi erényes tettei révén 

Yāmá-t, az elsőszülött embert tették meg az emberek bírájává. Eredetileg ő is az istenek kö-

zött élt a mennyekben, de később lakhelye átkerült az alvilágba és kialakult köré a poklok bo-

nyolult rendszere. Ez a rendszer került át a buddhista világfelfogásba is.  

 Buddhista hatásra a poklok ezután nemcsak a buddhista írásokban, hanem a népvallási 

iratokban, könyörgésekben is megjelentek. Ekkor kezdték el terjeszteni azokat a képesköny-

veket, amelyek a pokolban átélhető kínokat festik le szemléletesen, hogy a hívőket ezen ke-

resztül térítsék el a buddhizmus törvényeivel ellentmondó tettekről.419 Ezekből a képekből 

egy borzalmas alvilág képe rajzolódik ki, ahol a bűnösöket mindenféle kínzásnak vetik alá, 

azonban ezek a képek modern színezetet adnak a sokszor ezer-kétezer éves szövegeknek. 

Megjelennek bennük a mindennapi élet tárgyai, s kirajzolódik a mongol puszta élete. Az em-

bereket a valóságban is használatos üstökben főzik, a vadászatokon használatos fegyverekkel 

lövik le. A régebbi képeken nyilat, lábas puskát használnak, míg egy modernebb könyvben 

már a gépfegyver is megjelenik. Látható, hogy ugyanúgy szántják a bűnös nyelvét, ahogy a ti-

betiek és a mongolok a földet. Gerebeneznek, drótot húznak – mind-mind egy-egy életből vett 

jelenet.420 

–––––––––––– 

419 Birtalan 2006, pp. 253–254. Bővebben lásd Sárközi 2003, pp. 99–111, és Bethlenfalvy–Sárközi 1975, 

pp. 87–115.  
420 Sárközi 2003, p. 110. 
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 A tibeti Holtak Urát421 az indiai alvilágisten-

nel, Yāmá-val azonosítják. Tibetben ijesztő, bikafejű 

alakként ábrázolják, így az is lehet, hogy a tibeti ha-

lálisten nem indiai eredetű, mivel az indiai Yāmá-t 

hasonló alakban nem írták le és nem is ábrázolták. 

Szerepe szerint a Holtak Ura az, aki dönt a halott kö-

vetkező születéséről. Ezt a fajta ítélkezést nagy való-

színűséggel Belső-Ázsiából vették át.422 

 Az istenség segítői állatfejűek: kutya-, majom- 

és madárfejűek. Az ítélet alkalmával a Holtak Ura 

belenéz egy tükörbe, mely megmutatja az elhunyt 

bűneit és erényeit. A halottat a jó és rossz belső istenek423 kísérik az útján.424 Mérleget is em-

lítenek, melynek az egyik serpenyőjébe fehér, míg a másikba fekete köveket helyeznek. A ha-

lott további sorsa ezeknek a köveknek a mennyiségétől függ.425 A rendszerezett bön vallás, 

melyre igen erősen hatottak a nyugati tanok, lényegében nagyon hasonló leírással szolgál a 

Holtak Uráról és a pokolról. 

 A mongol alvilág ura Erlig kán, aki sok más szellemhez hasonlóan a felső vagy középső 

régióból származik. Eredetileg a jóindulatú qan istenekhez tartozott, de csalás következtében 

az alvilágba kényszerült, így lett ő az alvilág qan-jainak vezetője.426 Más elképzelés szerint 

szent szerzetes volt, akit hamisan lopással vádoltak és kivégeztek, vagy rablók fejezték le, így 

bikafejű démonná változott. A démont Yamandag427 legyőzte és emiatt a pokolba került. Áb-

rázolásában keveredik a két alak,428 így a tibeti mintát követve bika-fejű, ijesztő istenségként 

jelenik meg. A világteremtési mítoszokban előfordul, hogy – mint az eredendő gonosz meg-

testesítőjét – a felső világ uralkodójával, Századományúval állítják szembe.429 Neve a török 

nyelvekből magyarázható: er ‘férfi’, erlig ‘férfias’. A szibériai török népek mitológiájában 

–––––––––––– 

421 Tib.: Gshin-rje. 
422 Kép forrása: http://blood-luna.ovh.org/artykuly/gshinrdzie.html (2011. 06. 07.). 
423 Tib.: lhan-cig skyes-pa’i wdre. 
424 Ők a jó és rossz Daéná zoroasztriánus alakjaira emlékeztetnek, akiknek az volt a feladatuk, hogy az 

elhunytat fogadják. Ez a tanítás még az Avesztá-ban (i.e. I. évezredben keletkezett szent könyv, a zoroasztrizmus, 

más néven párszi vallás híveinek, Zarathusztra követőinek könyve) is megtalálható csakúgy, mint a közép-perzsa 

szövegekben. 
425 A jó és rossz szellemek valamint a fekete és fehér kövek az iráni dualizmusra utalnak. Más jellegzetes-

ségek egyiptomi hatást mutatnak. Hoffmann 2001, pp. 210–211. 
426 Lőrincz 1975, p. 144.  
427 Szkt.: Yamāntaka. 
428 Birtalan 2001, p. 982. 
429 Birtalan 2001, pp. 981–982. 

Holtak Ura422 
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ugyanezen a néven szerepel, funkciója is ugyanaz.430 Csak a buddhizmus hatására helyezték 

Yāmá-hoz hasonlatos szerepkörbe.431  

 A mongol folklór gyakorta ostobának és könnyen becsaphatónak ábrázolja Erlig kánt, 

ami a halál legyőzését szimbolizálja. Hatalma így az alvilágban sem korlátlan, mivel az ügyes 

sámánok, ravasz szerzetesek ki tudják menteni karmai közül a hozzá került lelkeket.432  

 A pokol ábrázolása sajátos hierarchiát mutat, amelyben az ördögök csoportjai, Erlig kü-

lönféle rendű és rangú segítői, rokonai is megtalálhatók.433 Az alvilág pontos helye nemzetsé-

genként eltérő lehet.434  

7.2.2.1. A forró poklok 

SHES [ff. 9r–10r]: de-la dmyal-ba ni wdzam-bu’i gling wdi’i wog-tu dpag-tshad stong-phrag nyi-shu gzhal-ba’i 

bong stong-na dpag-tshad stong-phrag nyi-shu-pa gru bzhir gnas-pa’i lcags-las grub-pa me wbar-ba yod-

de | de-na tsha-ba’i dmyal-ba brgyad rim-pa bzhin-du | yang-sos dang | thig-nag dang | bsdus-wjoms 

dang | ngu-wbod dang | ngu-wbod chen-po dang | tsha-ba dang | rab-tu tsha-ba dang | mnar-med-pa-

rnams-so |   

wdi-ltar yang-sos ni | sems-can de-dag sngon-gyi las-kyi mthus lag-na mtshon-cha sna-tshogs thogs-nas 

phan-tshun dud-grar wdu-shes-pas mtshon-cha-rnams wdegs-te | de-dag dum-bu dum-bur byas-pas | 

brgyal-ba-ltar gnas-pa-na | nam-mkha’-las yang sos-par gyur-cig ces bya-ba’i sgra wbyung-ste | sems-can 

de-dag yang legs-par sos-pa dang | phan-tshun-du wthab-par byed-la | tshe’i tshad ni rgyal-chen-ris bzhi’i 

lha’i tshe gcig-la | zhag gcig-tu brtsis-pa’i rang-gi lo lnga-brgya thub-par sdug-bsngal myong-ngo |             

thig-[9v]-nag ni dmyal-ba’i srung-ma-rnams-kyis sems-can de-dag-gi lus-la thig nag-po btab-nas | sbyi-

bo-nas rkang-pa’i mthil-gyi bar-du sog-le me wbar-ba dang | sta-re-rnams-kyis gsheg-par byed-pa-na las-

kyi stobs-kyis stod gsheg-pa-na smad sos-par wgyur-la | smad gshegs-pa-na stod sos-par wgyur-ba-dag 

yod-de | tshe’i tshad ni sum-cu-rtsa-gsum-pa’i lha’i tshe gcig-tu brtsis-pa’i rang-gi lo stong thub-par sdug-

bsngal myong-ba-dag yod-do |   

bsdus-wjoms ni | sems-can de-dag lcags-kyi tho-bas brdung-ba dang | lcags-kyi ri lug-gi gdong-pa wdra-

ba-dag-gi bar-du rnam-par wjoms-shing wtshir-bar bjed-de | phyir gyed-ba-na rang-sos-par wgyur-la | 

yang wjoms-par byed-pa’i sdug-bsngal myong-ste | wthab-bral-pa’i lha’i tshe gcig-la | zhag gcig-tu brtsis-

pa’i rang lo nyis-stong thob-par wgyur-ro |   

ngu-wbod ni lcags-kyi sa-gzhi me wbar-bas wjigs-te | nags thibs-por zhugs-pa-na me wbar-ba-ste | de-dag 

lo mang-por sreg-pa dang | las-kyi dbang-gis lce dpag-tshad stong yod-pa’i khva dang rmig-pa lcags-las 

grub-pa’i glang-gis drud-pa’i lcags-kyi thong-gshol me wbar-bas rmod-par byed-pa-dag yod-de | tshe’i 

tshad ni dga’-ldan-pa’i lha’i tshe gcig-la zhag gcig-du brtsis-pa’i rang-gi lo bzhi-stong thub-pa yin-no |      

–––––––––––– 

430 Iván 1998, p. 24. 
431 Birtalan 2006, pp. 254–255. 
432 Az egyik legismertebb pokoljárás-történet Molon szerzetes nevéhez fűződik, aki anyja bűnös lelkét 

menti ki az alvilágból. A műről bővebben lásd Iván 2001. 
433 Lőrincz 1975, p. 145. 
434 A burját mitológia szerint Erlig egy sárga palotában lakik a Fekete-tenger partján, a kalmük mitológia 

szerint pedig egy 16 vasfalú palotában. Birtalan 2001, p. 982.  
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ngu-wbod chen-po ni de-lta-bu-la de-bas sdug-bsngal nyis-wgyur-gyis che-ba | tshe-tshad ni wphrul-dga’-

ba’i lha’i tshe gcig-la zhag gcig-du brtsis-pa’i rang-gi lo brgyad-stong thub-pa yin-no |  

tsha-ba ni | lcags-kyi khang-ba me wbar-ba sum-rim-gyi nang-na sreg-cing wtshed-par byed-de | tshe’i 

tshad ni gzhan-wphrul dbang-byed-pa’i lha’i tshe gcig-la [10r] zhag gcig-tu brtsis-pa’i rang-gi lo khri-

drug-stong thub-pa yin-no |  

rab-tu tsha-ba ni de-bas sdug-bsngal nyis-wgyur che-ba-ste | tshe’i tshad ni bar-gyi bskal-pa phyed thub-

bo |   

mnar-med-pa ni lcags-kyi khang-pa’i nang-na lus me-lce gcig-tu wbar-zhing sdug-bsngal myong-ste 

tshe’i tshad ni bar-gyi bskal-pa gcig thub-bo |  

MEDE [ff. 12r–14r]: ede ǰirγuγan-ača tamu kemebesü ene çambutiib-un qoyar tümen ber-e-yin ǰüg door-a köndei-

dür ayu: temür-iyer bütügsen ulayitala törün bükü γal-tu dörbelǰin yosutu nigen eteged inu qosiyad 

tümeged bere-ṯü buyu: tede naiman qalaγun [12v] tamus ǰergeber orosiǰu amui:: angqan-u degereki tamu-

yin nere inu sanaču kemegdeyü: mongγolčilabasu basa edeger kemekü bolai:: nögüge tamu kidasudar 

kemegdeyü: mongγolčilabasu qara ǰiruqai-tu kemekü bolai:: γutaγar tamu-yin nere sanggun kemegdeyü: 

mongγolčilabasu qoriǰu jančiqui kemekü bolai: dötüger tamu oru-oru neretü buyu: mongγolčilabasu 

gegen ukilaγči kemegdeyü:: tabtaγar tamu maqa-oru-oru neretü buyu: mongγolčilabasu yekede gegen 

ukilaγči kemegdeyü:: ǰirγuduγar tamu tabin ner-e-tü buyu: mongγolčilabasu qalaγun kemekgdeyü 

doloduγar tamu bara-tabin ner-e-tü buyu: mongγolčilabasu ülemǰi qalaγun kemegdeyü: naimaduγar ayis 

neretü tamu buyu: mongγolčilabasu amul ügei kemegdeyü:   

ene naiman tamu-ača sanču tamu kemebesü tende törügsed amitan-u urudu ǰayaγan nigül-ün küčün-iyer 

γar-taγan eldeb meses bariǰu nigen nigen-dür esergü tesergü dayisun metü üǰegdeyü: keseg keseg boltala 

meses-iyer čabčilduǰu üküdküyü: tende basa oγtarγuy-ača basa edegetügei kemeküi ḏaγun γarγabasu: tede 

amitan basa sayitur edegeǰü mön yosubar čabčilduyu: teden-ü nasun-u čaγ inu čatur maqaraça neretü 

tngri-yin nigen ǰaγaγan daγubasu: teden-ü nigen qonoγ bolai: tere üdür söni-ber sanaǰu [13r] tabun ǰaγun 

od-tur ǰobayu::   

nögüge kidasudar tamu kemebesü: tere tamu-daqi ragsas-nuγud ireǰü tendekin amitan-u bey-e-dür anu 

qara ǰiruqai deledčü oroy-ača köl-ün ula-dur kürtele badaran bükü kirüges-iyer sükes-iyer qaγadayu: tede 

qaγaldarun urida ǰayaγan-u küčüber čegeǰi inu qaγalaqui-dur dorγsida inu bütüyü: dorγsida qaγalqui-dur 

čegeǰi inu bütüyü: eden-ü nasun-u čaγ inu isdira-vasdiris tngri-yin nigen ǰayaγan bolbasu ene tamu-yin 

nigen üdür söni-ber toγalaǰu mingγan od-tur kürtele ǰobayu::   

γutaγar sanggun tamu kemebesü: tende törügsed amitan-i temür aγulas-iyar ǰančiγad qonin-u qangsiyar-

dur adali qoyar temür aγulas-un ǰaγur-a ǰančin qabčiγuldayu: tede aγulas ǰayilbasu ǰiči edegeǰü basa kü 

ǰančiγulta ǰobaγun buyu: teden-ü nasun-u čaγ inu yam tngri-yin nigen ǰayaγan daγubasu teden-ü nigen 

üdür söni buyu: tere üdür söni-ber toγalaǰu qoyar mingγan od nasulayu:   

dötüger oru-oru tamu kemebesü γal sitan büküi törüme temür delekey-eče ayuǰu ǰuǰaγan siγuman oi-dur 

buruγuduyu: tende ber olan od-ṯur kürtele tülegdeyü: basa tede amitan-u kelen inu nigül kilinčes-ün 

küčün-iyer mingγan bere-yin tedüi yeke bolǰu tegün-ü deger-e temür ebür turuγu-t [13v] temür-iyer 

bütügsen anǰasun čirčü olan-ṯan gičgegden435 buyu: teden-ü nasun-u čaγ inu tüsid tngri-yin nigen ǰayaγan 

daγubasu teden-ü nigen üdür söni boluyu: ene üdür söni-ber toγalaǰu dörben mingγan od nasulayu::            

tabtaγar maqa-oru-oru tamu kemebesü tere metü ǰobalang-ača qoyar-iyar ülegüi ǰobalang yeketü boluyu:  

 

–––––––––––– 

435 Mong.: giǰigdekü ‘szánt’. Uspensky 2006, p. 41. 
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amitan-u čaγ inu nirmidaradi tngri-ner-ün nigen ǰayaγan daγubasu eden-ü nigen edür söni boluyu: ene 

edür söni-ber toγalaǰu dörben mingγan od nasulayu::   

»tabtaγar maqa-oru-oru tamu kemebesü: tere metü ǰobalang-ača qoyar-iyar ülegüi ǰobalang yeketü 

boluyu: amin-u čaγ inu nirmidaradi tngri-ner-ün nigen ǰayaγan daγubasu eden-ü nigen üdür söni bouyu: 

tere üdür söni-ber toγalaǰu naiman mingγan od-tur kürtele nasulaǰu ǰobayu:«436   

ǰirγuduγar taban tamu kemebesü: γurban dabqur-iyar egüdügsen γal sitan büküi ger-ün dotor-a činaγdan 

siraγdan ǰoban buyu: teden-ü nasun-u čaγ inu vasavarti tngri-yin nigen ǰayaγan daγus-basu teden-ü nigen 

üdür söni boluyu: tere üdür söni-ber tolγan437 ču nigen tümen ǰirγuγan mingγan od nasulayu:   

doloduγar bara-tabin tamu kemebesü: [14r] tegün-eče ber ǰobalang qoyar-iyar ülegüi buyu:egün-ü čaγ inu 

ǰarim andira-galab-tur kürtele nasulayu::   

naimaduγar ayis tamu kemebesü: temür-iyer egüdügsen ger-ün dotor-a bey-e inu nigen keseg γal bolun 

situǰu ǰobayu: egün-ü nasun-u čaγ inu nigen andira-galab-tur kürtele nasulayu:: 

FORDÍTÁS – SHES [ff. 9r–10r], MEDE [ff. 12r–14r]: A poklok a Dzsambu-sziget alatt 20 000 

jódzsana mélyen (találhatók). Ezek a vasból készült lángoló tüzes lakhelyek mintegy 

1 000 (jódzsana) kiterjedésen, 20 000 jódzsana (alapterületű) négyszögletes (formában 

rendeződnek el). A nyolc forró pokol sorrendben a következő: Újraéledő, Fekete vonal, 

Összezúzó, Síró-rívó, Nagyon síró-rívó, Forró, Nagyon forró, Soha meg nem nyugvó.  

 Az Újraéledő (pokolban) az élőlények korábbi tetteik hatására kezükben mindenféle 

fegyvert tartanak és ide-oda hajladoznak. Eltompult érzékelésük folytán fegyvereiket 

egymásra emelik és apró darabokra szabdalják egymást, míg össze nem rogynak ájultan. 

Ekkor az égből „Éledjetek újjá!” – ilyen hang hallatszik és a lények újra élednek, hogy 

(folytathassák) ide-oda hajladozva harcukat (egymás ellen).438   

Életidejüket (úgy számolhatjuk ki, hogy) a Négy nagy király birodalmában élő istenek 

egész életidejét véve egyetlen napnak (az ebben a pokolban élőknek) [MEDE 13r] 500 

évig tartó szenvedést kell elviselniük.439 

 A Fekete [SHES 9v] vonal (pokolban) a pokol őrei fekete vonal(akat) húznak a lények 

testére, majd fejüktől a talpukig tüzesen lángoló fűrészekkel és baltákkal darabokra vág-

ják őket. Tetteik ereje által (testük) felső (részeit) darabolják, közben az alsók meggyó-

gyulnak. (Ehhez hasonlóan) míg (testük) alsó (részeit) darabolják, a felső részük gyógyul  

 

–––––––––––– 

436 A megjelölt szakasz indokolatlan ismétlése. Az egyetlen különbség a két rész között az életkor korri-

gálása 4-ről 8 000-re. 
437 Mong.: toγalaqu ‘számol’. Uspensky 2006, p. 41. 
438 Ebbe a pokolba kerülnek az öngyilkosok, gyilkosok és a becstelen orvosok, akik a betegeik halálát 

okozták, valamint a zsarnokok. Bethlenfalvy–Sárközi 1975, p. 93. 
439 Ezek a számok az ott élők maximális élethosszát jelentik, de ha az illető korábbi rokonai és barátai 

erényes életet élnek, akkor elérhető az idő előtti halál, ami persze innen a megszabadulás. Szegedi 2001a, p. 1. 
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Újraéledő pokol (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 101.) 

 

 
Fekete vonal pokol (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 101.) 
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 meg.440 Az életidejüket (úgy számolhatjuk ki, hogy) a Harminchárom istenek egész élet-

idejét egyetlen (napnak) véve (az ebben a pokolban élőknek) 1 000 évig tartó szenve-

dést kell elviselniük. 

 Az Összezúzó (pokolban) a lényeket hatalmas vaskalapáccsal ütlegelik és birka-arcú 

vashegyek között nyomják össze, préselik őket.441 Ezt követően parancs (hallatszik) és a 

(lények) újra életre kelnek maguktól, hogy utána újra az összepréselés szenvedését kell-

jen megtapasztalniuk. (Az életidejüket úgy számolhatjuk ki, hogy) a Küzdéstől megsza-

badult istenek egész életidejét egyetlen napnak véve (az ebben a pokolban élők) 2 000 

évet érnek meg. 

 A Síró-rívó (pokolban az elítélteket) lángolóan tüzes vasfölddel rémisztgetik és sötét 

erdőbe terelik, ahol hosszú évekig égetik őket. Tetteik ereje által (ebben a pokolban kí-

nozza őket) egy ezer mérföld hosszú nyelvű varjú, egy vaspatás ökör pedig lángoló 

[MEDE 13v] vasekével szántja őket.442 Az életidejüket (úgy számolhatjuk ki, hogy) az 

Örömteli istenek egész életidejét egyetlen napnak véve (az ebben a pokolban élők) 

4 000 évet érnek meg. 

 A Nagyon síró-rívó (pokolban az előző pokolhoz) hasonló szenvedéseket (élnek át az 

elítéltek) csak (ezek a kínok) kétszer olyan nagyok.443 Az életidejüket (úgy számolhat-

juk ki, hogy) a Varázslatot élvező istenek egész életidejét egyetlen napnak véve (az 

ebben a pokolban élők) 8 000 évet érnek meg. 

 A Forró (pokolban) háromemeletes lángoló vasházban égetik és sütik (a lényeket).444  

Az életidejüket (úgy számolhatjuk ki, hogy) a Mások varázslatát uraló istenek egész  

 

–––––––––––– 

440 Ebbe a pokolba azok kerülnek, akik életük során nem viseltettek kellő tisztelettel szüleik, Buddha és a 

szerzetesek iránt. Bethlenfalvy–Sárközi 1975, p. 93. 
441 Ebben a pokolban összegyűjtik a lényeket, és amikor mind együtt vannak, a pokol őrei két kecskefejű 

hegy közé szorítják őket. Abban a pillanatban, mikor a két hegy összeér, a lények összes testnyílásából vér-

folyam tör elő. Ilyen módon préselik még őket juh-, ló-, elefánt-, oroszlán- és tigrisfejű hegyek közé. Azután újra 

összegyűjtik és egy hatalmas vasgép között úgy sajtolják őket, ahogyan a cukornádat szokták. Végül megint 

összeterelik az elítélteket, akikre hatalmas vastömböket hullatnak, melyek a vastalajhoz szegezve ütik őket és 

vagdalják testüket. Kiontott vérük ekkor is folyamként hömpölyög. Tshong-kha-pa 1985, p. 118.  

Itt szenvednek azok, akik a tant semmibe vették, lebecsülték. Ide jutnak azok a szerzetesek, akik a meg 

nem tartott szertartásokért pénzt vettek fel. A tolvajokat vasmozsarakban őrlik, üllőkön kalapálják. Ide jutnak 

azok is, akik csalárd módon kereskedtek, a súlyokat megkönnyítették, a mércéket megrövidítették, valamint 

azok, akik szemetet, döglött állatokat vetettek a közútra. Bethlenfalvy–Sárközi 1975, p. 94. 
442 Itt azok szenvednek, akik földi életükben börtönbe kerültek, megzavarták az ivóvizek tisztaságát, zú-

golódtak az időjárás ellen, és azok, akik elpazarolták az ételt. Bethlenfalvy–Sárközi 1975, p. 94. 
443 Ez az eretnekek pokla. Bethlenfalvy–Sárközi 1975, p. 95. 
444 Ebben a pokolban az őrök beleültetik a foglyokat egy hatalmas méretű, lángoló és forró rézüstbe, amely-

ben úgy sütik őket, mintha halak lennének. Közben egy tüzes vascölöppel a talpuktól a fejük tetejéig átszúrják őket, 
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Összezúzó pokol (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 101.) 

 

 
Síró-rívó pokol (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 101.) 
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Nagyon síró-rívó pokol (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 103.) 

 

 
Forró pokol (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 103.) 
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 életidejét egyetlen [SHES 10r] napnak véve (az ebben a pokolban élők) 16 000 évet érnek 

meg.* 

 A Nagyon forró [MEDE 14r] (pokolban az előző pokolhoz) hasonló szenvedéseket (élnek 

át az elítéltek) csak (ezek a kínok) kétszer olyan nagyok.445 Az életidejük egy fél köztes 

kalpa. 

 A Soha meg nem nyugvó (pokolban az elítéltek) egyetlen tüzes lángcsóvaként égnek el 

és szenvednek egy vasházban.446 Életidejük egyetlen köztes kalpa. 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

tsha-ba’i dmyal-ba [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA] 

Forró pokol qalaγun tamus 
[MEDE]  

Forró pokol 

 tsha-dmyal [DAG] Forró pokol qalaγun tamu [MAHA, 
MERG] 

Forró pokol 

 dmyal chen-po [MDZOD] Nagy pokol   
yang-sos [SHES, RGYA, MDZOD, 

MTHA, MERG] 
Újraéledő (pokol) sanaču / basa edeger 

[MEDE] 
Saṁjīva / Újraéle-
dő (pokol) 

   basa edegekü / T basa 
edegegči [MAHA] 

Újraéledő (pokol) / 
T Újraéledő (pokol) 

   dakin edegegči 
[MERG] 

Újragyógyuló (po-
kol) 

–––––––––––– 

amitől szájukban, mindkét szemükben, fülükben, orrlyukaikban és a legapróbb nyílásaikban is lángnyelvek lo-

bognak. Ezek után a felhevített vastalajon hátukra fektetik, majd állandóan forgatva testüket lángoló, tüzes vas-

kalapáccsal ütik, darabolják. Tshong-kha-pa 1985, p. 98. 

Ez a hamis próféták pokla. Bethlenfalvy–Sárközi 1975, p. 97. 
445 A Nagyon forró pokolban három-hegyű vasvillákkal döfik át az élőlények testét oly módon, hogy a 

villa jobb és bal hegye a két vállukat szúrja át, míg a középső a fejük tetejét szakítja át. Testüket így kitámasztva 

szájukból és a többi testnyílásukból lángnyelvek csapnak ki. Ezután az elítélteket forró és lángoló vasak közé 

szorítják és egy hatalmas rézüstben megfőzik. Az így teletöltött üstben olyan mélyre nyomják őket, hogy még a 

fejük is elmerüljön. Így főzik őket lentről, föntről és minden irányból, míg bőrük, húsuk és vérük elég és csak 

csupasz csontvázuk marad. Ekkor az öntudatukat vesztett lényeket a földre helyezik, ahol bőrük, húsuk és vérük 

újra megjelenik testükön. Így megint a forró üstbe kényszeríthetik őket. Tshong-kha-pa 1985, p. 97. 

Itt nyerik el büntetésüket azok, akik állatokat sütöttek meg, hogy megegyék. Bethlenfalvy–Sárközi 1975, 

p. 96. 
446 A pokol keleti részén a sok száz jódzsanán át egyre nagyobb területen lángoló földön, egy tűzben álló 

erdőbe terelik az elítélteket, ahol bőrük, húsuk, inaik és csontjaik fokozatosan elégnek. Mikor a tűz már a csont-

velőjükig ér, olyanok lesznek, mint a mécses kanóca, mert testüket mindenfelől tűz nyaldossa körül. A többi 

irányban is hasonló kínok várnak a lényekre, így mind a négy irányban az égetés szakadatlan szenvedését kell 

átélniük. Fájdalmas kiáltásaik nyomán is kizárólag megértés születhet a többi lényben. Ebben a pokolban egyéb 

szenvedésekkel is kínozzák az elítélteket. Vaspor közé helyezett, izzó vastéglákon ugráltatják őket. Szájukból ki-

húzzák nyelvüket és száz karó segítségével kifeszítik, mint a marhabőrt úgy, hogy egyetlen ránc sem marad rajta. 

Vastalajon hanyatt fektetik őket, majd egy vasfogóval szétfeszítik szájukat és egy lángoló ágyúgolyót vagy ol-

vasztott rezet öntenek bele, melyek szájukat, torkukat és beleiket elégetve az alsóbb részeken jutnak ki testükből. 

Tshong-kha-pa 1985, p. 97.  

Ide kerülnek azok, akik Buddhát gyalázták, megsértették a tanítást vagy szerzetesek vérét ontották. Beth-

lenfalvy–Sárközi 1975, p. 98. 
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Nagyon forró pokol (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 105.) 

 

 
Soha meg nem nyugvó pokol (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 106.) 
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thig-nag [SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

Fekete vonal (po-
kol) 

kidasudar / qara ǰiru-
qai [MEDE] 

Kāla-sūtra / Fekete 
vonal (pokol) 

   qar-a siruqai-tu (=si-
γumtu)447 / T qara 
kemǰey-tü448 [MAHA] 

Fekete csíkos (po-
kol) 

   qar-a siqui-tu [MERG] Fekete vonás (po-
kol) 

bsdus-wjoms [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Összezúzó (po-
kol) 

sanggun / qoriǰu jan-
čiqui [MEDE] 

Saṁghāta / Össze-
zúzó (pokol) 

   qoriyan tebsi449 / T 
qoriǰu ebdegči450 
[MAHA] 

Összezúzó (pokol) 
/ T Összezúzó (po-
kol) 

   mörgüčin ebdegči 
[MERG] 

Összezúzó (pokol) 

ngu-wbod [SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

Síró-rívó (pokol) oru-oru / gegen uki-
laγči [MEDE] 

Raurava / Síró-rívó 
(pokol) 

   ukilaqui / T ukilaqui 
[MAHA] 

Síró-rívó (pokol) / 
T Síró-rívó (pokol) 

   ukilaqui daγudaγči 
[MERG] 

Síró-rívó (pokol) 

ngu-wbod chen-po [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Nagyon síró-rívó 
(pokol) 

maqa-oru-oru / yeke-
de gegen ukilaγči 
[MEDE] 

Mahā-raurava / 
Nagyon síró-rívó 
(pokol) 

   yekede451 ukilaqui / T 
yekede ukilaqui 
[MAHA] 

Nagyon síró-rívó 
(pokol) / T Nagyon 
síró-rívó (pokol) 

   yeke ukilaqui daγu-
daγči [MERG] 

Nagyon síró-rívó 
(pokol) 

tsha-ba [SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

Forró (pokol) tabin / qalaγun 
[MEDE] 

Tāpana / Forró 
(pokol) 

   om.452 / T qalaγun 
[MAHA, MERG] 

om. / T Forró (po-
kol) 

rab-tu tsha-ba [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Nagyon forró 
(pokol) 

bara-tabin / ülemǰi 
qalaγun [MEDE] 

Mahā-tāpana / Na-
gyon forró (pokol) 

   om.453 / T masi qala-
γun [MAHA, MERG] 

om. / T Nagyon 
forró (pokol) 

mnar-med-pa [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Soha meg nem 
nyugvó (pokol) 

ayis / amul ügei 
[MEDE] 

Avīci / Soha meg 
nem nyugvó (po-
kol) 

   om.454 / T amun ügei 
[MAHA] 

om. / T Soha meg 
nem nyugvó (po-
kol) 

   ayus tamu [MERG] Avīci pokol 

–––––––––––– 

447 MAHA: siγumtu. 
448 A kemǰey-tü kifejezés jelentése ismeretlen; MAHA: qar-a dusul ‘fekete csepp’. 
449 MAHA: daruγči. 
450 MAHA: quriǰu ǰančiγči. 
451 MAHA: yeke. 
452 MAHA: qalaγun. 
453 MAHA: masi qalaγun. 
454 MAHA: ayus tamu. 
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7.2.2.2. A maradék poklok 

Az egyes szövegek között jelentős eltérések mutatkoznak a poklok számát illetően,. A korai 

leírásokban mindössze nyolc pokolról beszélnek, míg a későbbi szövegekben ez a szám már 

nyolc forró és nyolc hideg pokolra, valamint az ezekhez tartozó különböző számú alpoklokra 

növekszik. Ezeknek az alpokloknak vagy maradék pokloknak a száma általában 128, mivel 

minden forró pokol sarka körül négy-négy helyezkedik el. A részletesebb pokolleírások mind 

a 128 maradék pokol bemutatását tartalmazzák, de általánosabb, hogy ezeket a poklokat négy 

nagyobb csoportba osztják és csak ezekről írnak, majd hozzá teszik, hogy ezekben a maradék 

poklokban a hozzá tartozó főpokolhoz hasonló kínzásokat hajtanak végre.455 

SHES [ff. 10r–10v]: tsha-ba’i dmyal-ba brgyad-pa de-dag-gi nye-wkhor-ba ngos re-re-na dmyal-ba lhag-pa gzhan 

bzhi-bzhi gnas-pas bcu-drug yod-pa ni | wdi-lta-ste |   

de-dag-gi phyi-rol-na me-ma-mur-gyi wongs-du pus-mo nub-pa-tsam yod-de | de-la sems-can dmyal-ba-

pa de-dag wgro-ba-na rkang-pa’i pags-pa dang | sha dang khrag-dag kyang gzho-ba-tu bsregs-te | rus-pa 

wba’-zhig lus-shing | yang rkang-pa bteg-pa-na slar sha skye-ba-dag yod-do |   

de brgal-ba-na ro-myags-kyi wdam zhes bya-ba mi gtsang-ba’i wdam-rdza-ba rked-pa nub-pa-tsam yod-

de | de-la dmyal-ba-pa-dag wgro-ba-na srin-bu mchu rnon zhes bya-ba lcags-kyi mchus rus-pa’i bar-du 

zad thal-du wbigs-pa-dag yod-do |   

de-dag-gi phyir-rol-na lan mtshon-cha’i skor zhes bya-ba yod-de | dang-po spu-gri bdal-ba’i thang zhes 

bya-ba spu-gri gyed-shing tsham go-mtshams med-par gtams-pa’i thang yod-de | de-la wgro-ba-na lus 

dum-bu dum-bur byed-pa-dag yod-do | de-las thar-ba-na ral-gri’i lo-ma’i nags-tshal zhes bya-ba nags-

tshal yal-ga ral-gri so-rnon-po-dag rlung-gis bskyod-pa-na dmyal-ba-pa de-dag-gi lus dum-bu dum-bur 

byed-pa-dag yod-do | de-dang nye-ba-na lcags-kyi khyim che-ba-can wjigs-su rung-ba-dag-gis sems-can 

de-dag-gi lto-ba-rnams dbral-zhing rgyu lto-rnams za-ba-dag yod-do | de ma bzod-par [10v] nags-kyi ril 

bros-nas shal-ma-ri’i sdong-po-la wdzegs-pa-na | sdong-po-las skyes-pa’i lcags-kyi tsher-ma sor bcu-drug 

yod-pa go-mtshams med-par skyes-pas | sems-can de-dag-gi sha dang | khrag dang | pags-pa-rnams tsher-

ma de-dag-gi lce-mo-la sgos-te | rus-pa dang | rgyus-pa wba’-zhig lus-par byed-do | de ri de’i steng-du 

wdzegs-pa-na | bya-khva-ta wdab wjigs zhes bya-bas de’i mig phyung-zhing klad-pa brtol-nas za-ba-dag 

yod-de | de ma bzod-par thur-du wbab-par byed-de | thur-du wbab-pa-na khyi de-dag-gis gson-po kho-nar 

za-bar byed-do | yang ma bzod-par ri-la wdzegs-par byed-de | de-dag-la ni mtshon-cha’i skor zhes gcig-tu 

bgrang-ngo |   

de-las thar-ba-na thal-tshan-gyi chu-bo rab-med ces bya-ba khro-chu khol-ba-la sems-can dmyal-ba-pa 

de-dag brgal-pa-na gting ma rnyed-par zangs chen-por chu bskol-ba’i nang-du wbras-kyi nyag-ma 

wtshed-pa bzhin-du wtshed-par byed-pa-dag yod-do | de-dag-la ni nye-wkhor-ba’i dmyal-ba zhes bya’o |  

MEDE [ff. 14r–15r]: tede naiman qalaγun tamus-un oyir-a orčin anu nigen eteged-čin dörbeged: ülegüi tamu 

bükü-yin tulada arban ǰirγuγan udasad neretü tamu buyu:   

 

–––––––––––– 

455 A 128 maradék pokol tibeti és mongol neve, valamint azok magyar fordítása a 4. számú függelékben 

olvasható.  

A forró poklokat leíró rész képein gyakran megjelennek a maradék pokol kínjai is.  
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tere dörben ali bui kemebesü teden-ü γadaγun ebüdüg-če baγtaǰu čoγsiγsan γal-tu nurma bui: tere nurmas-

ṯur tamu-daqi tede amitan getülǰü odqui baur456 köl-ün arasun miqan čisun inu kengsigüretele tülegdeǰü 

γaγča yasun qočurču basa köl-iyen ergübesü miq-a anu ǰiči törüǰü ǰobaqun buyu:   

tegün-ü čiγan-a nögčibesü güdamaγ-dig neretü burtaγ-un balčiγ büseler-eče baγtaqu buyu: tere balčiγ-tur 

tamu-daqi tede amitan getülǰü odurid tegün-ü dotor-a bükün tičeng-güd-i neretü qoroqai temür qosiγu-

bar-iyan teden-ü yasun-dur kürtele nebtelǰü ǰobaqun buyu::   

tegün-ü γadaγun udasun neretü meses-ün ayimaγ bui: eng uridu inu köseren tira-marag neretü kiliken-dür 

qirγaγur-iyar čula ügei457 degegsi qanduγulun [14v] bayiγuluγsan yeke keger bui: tegün-dür tamu-daqi 

tede amitan nögčiǰü odurun beyes anu keseg keseg boltala kerčigden ǰobaqun buyu: tegün-eče tonilbasu 

tegün-ü čiγan-a asibadira-vag neretü qurča ildü nabčitu oi bui: tere oi-yin modun key-e ködölgegdebesü 

gesigün-deki qurča ildüs-iyer tamu-daqi tede amitan-u bey-e anu ayima458 boltala küskelegden ǰobaqun 

buyu: tegün-ü dergede ayuqu metü temür ariyatu noqad bui: tede noqad tedekin amitan-u kebelis-i anu 

aγudalǰu: gesel dotor-a γarγaǰu ideyü: tegüs-iyen daγusun yadarun oi-ṯu aγula-dur buruγu-duyu:459 tere 

aγulan-dur arban ǰirγuγan imuγu-yin460 tedüi urtu temür örgesün-iyer čula ügei ǰigüre urγaγsan ayismali 

modun bui: tere modun-dur abariǰu γarqu bolun tede amitan-u miqan čisun arasun anu örgesün-ü üǰügür-e 

turču qočorču γaγča sirbusun yasun anu qočuruyu: tere aγula-yin deger-e kürbesü tende ayuqu metü ǰigür-

tü temür qosiγuta461 keriyes teden-ü nidün anu čoqiǰu γarγaγad ekin anu čuγalǰu ideyü: tegüni daγusun 

yadaǰu basa kü uruγu baγuγu: baγubasu tendekin noqad amidu-yi büged tatalaǰu ideyü: basa kü tegüni 

daγusun yadaǰu aγula-dur γarču ǰobalang-ud üǰeyü: ede bügüde mese-yin ayimaγ kemekü nigen toγatu 

[15r] bolai::   

egün-eče tonilbasu vaidirai neretü olum ügei bučalun bükü siremün-ü mören bui: tere mören-dür tede 

amitan getülür-ün iruγar olun yadaǰu bučalγaγsan yeke toγoγan-u dotor-a γaγčaqan tuturγ-a činaqu metü 

činaγdaγu:   

ede bügüde-yin ner-e udasda kemekü tamu bolai::  

FORDÍTÁS – SHES [ff. 10r–10v], MEDE [ff. 14r–15r]: A nyolc forró pokol szomszédságában, 

minden egyes oldalnál négy-négy különböző maradék pokol található. Összesen tizen-

hat (ilyen pokol helyezkedik el minden egyes szinten).   

(A forró poklok) külső oldalán fekszik a Parázsban térdig gázoló (pokol), ahol a pokol-

lakóknak járás közben lábuk bőre, húsa elég, vérük kiömlik és csak csontjaik maradnak 

meg. Ekkor lábuknál fogva felemelik őket és a hús visszanő (testükre).   

(Ezzel a pokollal) szemközt (helyezkedik el) a Rothadó testek mocsara nevű (pokol), 

ahol (az elítéltek) egy mocsokkal teli ürülék-ingoványban (gázolnak) derékig (elmerül-

ve). Az (itt) átmenő pokollakókat az Élescsőrű férgek vascsőrükkel csontjukig döfkö-

dik.   

–––––––––––– 

456 Az odqui-tur kifejezés elírása ‘mikor elindulnak’. Uspensky 2006, p. 41. 
457 Mong.: čulγui (=čulu ügei) ‘szakadatlan’. Uspensky 2006, p. 41. 
458 Az ayimaγ szó elírása ‘kis darab’. Uspensky 2006, p. 41. 
459 Mong.: buruγulqu ‘rohan’. Uspensky 2006, p. 41. 
460 Mong.: imaγu ‘ujjnyi’. Uspensky 2006, p. 41. 
461 Mong.: qosiγu-tu. Uspensky 2006, p. 41. 
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(Ezen a poklon) túl fekszik a Fegyverekkel teleaggatott út nevű (pokol). (Az elítéltek) 

először a Borotvákkal fedett láp nevű (részhez érnek). Ezen a lápon borotvák hevernek 

mindenfelé, amik szakadatlan [MEDE 14v] halálra rémítik (az elítélteket), mert amikor át-

haladnak, (a lápot megtöltő borotvák) apró darabokra szaggatják testüket. Amikor innen 

menekülnének, a Borotva-levelű erdőhöz érnek, ahol a szél fújja a fák éles borotva-ágait, 

amelyek (újra) apró darabokra szaggatják az pokollakók testét. (Az erdő) közelében áll 

egy félelmetes és hatalmas vasház, ahol a lények hasát lenyúzzák. (Aki képes innen) ki-

jutni, annak hasát megeszik. Innen a tűrhetetlen [SHES 10v] (fájdalomtól) visszamenekül-

nek az erdőbe és a selyemgyapotfákra másznak. A fákból azonban tizenhat ujjnyi vastag 

vastövisek állnak ki. A tövisek nyelve keresztüldöfi húsukat, vérüket, bőrüket, csak a 

csontjaik és izmaik maradnak meg. (Azután) egy hegyre másznak, ahol a (Szem)kivájó 

félelmetes varjú (él), aki kivájja (az elítéltek) szemét, (csőrével) egészen az agyukig fúr 

és megeszi azt. Ezután a tűrhetetlen (fájdalomtól menekülve) egy dombra másznak, ahol 

kutyák (tépik szét) a még élőket, majd megeszik őket. Elviselhetetlen (fájdalmukban 

újra) a hegyre mászatják őket. Ezeket (a helyeket) a (kínzáshoz használt) hasonló fegy-

verek miatt sorolják egy (maradék pokolba). [MEDE 15r]  

Ettől (a pokoltól) megmenekülve a Gázló nélküli gőzölgő folyamhoz (érnek). Amikor 

az elítéltek átkelnének a forró vízen, a meder alját el nem érve úgy főzik őket, mint ha-

talmas rézüstben a rizst.   

Ezeket hívják maradék pokloknak. 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

dmyal-ba lhag-pa [SHES]  maradék pokol udasda [MEDE] upavicāra 
 nye-wkhor-ba’i dmyal-

ba [MDZOD, MTHA, 
DAG] 

mellékpokol orčin toγorin tamu 
[MERG] 

mellékpokol 

 lhag-ma’i gnas [RGYA, 
MDZOD] 

maradék pokol   

me-ma-mur-gyi wongs-du pus-
mo nub-pa-tsam [SHES] 

Parázsban térdig 
gázoló (maradék 
pokol) 

čoγsiγsan γal-tu 
nurma [MEDE] 

Izzó parazsas (ma-
radék pokol) 

 me-ma-mur pus-mo 
nub-pa-tsam [RGYA] 

Parázsban térdig 
elmerülő (mara-
dék pokol) 

γal-un nurman-u γuu 
[MERG] / T γal nur-
man-tu [MAHA] 

Izzó parazsas árok 
(maradék pokol) / T 
Parazsas árok (ma-
radék pokol) 

 me-ma-mur [MDZOD, 
MTHA] 

Égő parazsas 
(maradék pokol) 

  

 me-ma-mur-gyi wobs 
[DAG] 

Égő parázsas 
árok (maradék 
pokol) 

  

ro-myags-kyi wdam [SHES, DAG] Rothadó testek 
mocsara (mara-
dék pokol) 

güdamaγ-dig [MEDE] Rothadó testek mo-
csara (maradék po-
kol) 
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 ro-myags skyag-pa’i 
wdam-rdzab [RGYA] 

Rothadó testek 
ürülék mocsara 
(maradék pokol) 

burtaγ balčiγ sibar 
[MERG] 

Szenny-mocsár 
(maradék pokol) 

 ro-myags [MDZOD] Hulla-mocsár 
(maradék pokol) 

  

 ro-myag-wdam [MTHA] Hulla-mocsár 
(maradék pokol) 

  

srin-bu mchu rnon [SHES] Élescsőrű férgek  tičeng-güd-i neretü 
qoroqai [MEDE] 

Tīkṣṇakūṭa férgek 

 wbu-chu rnon-po 
[RGYA] 

Zavarosvízi féreg om.462 / T qurča qo-
siγu-tu qoroqai ke-
mekü [MAHA] 

om. / T Élescsőrű 
féreg 

 wbu-ma chu-rnon 
[MDZOD] 

Zavarosvízi féreg   

lan mtshon-cha’i skor [SHES] Fegyverekkel te-
leaggatott út (ma-
radék pokol) 

γadaγun udasun 
[MEDE] 

Fegyverekkel tele-
aggatott (maradék 
pokol) 

 spu-gri’i sogs gtams-
pa’i lam-po che [RGYA] 

Fegyverekkel és 
más hasonlókkal 
teli főút (maradék 
pokol) 

  

 spu-gri gtams-pa’i lam-
po-che [MDZOD] 

Fegyverekkel teli 
főút (maradék 
pokol) 

  

 spu-gri’i lam [MTHA] Fegyveres út 
(maradék pokol) 

  

spu-gri gyed-shing tsham go-
mtshams med-par gtams-
pa’i thang [SHES] 

Borotvákkal fe-
dett láp 

tira-marag [MEDE] Āstīrṇamārga (láp) 

ral-gri’i lo-ma’i nags-tshal 
[SHES, MDZOD] 

Borotva-levelű 
erdő 

asibadira-vag 
[MEDE] 

Asipattravana 
(erdő) 

 lo-ma ral-gri lta-bu’i 
nags-khrod [RGYA] 

Borotva-levelű 
erdő 

om.463 / T ildün nabči 
[MAHA] 

om. / T Borotva-le-
velű 

 ral-gri’i lo-ma [MTHA] Borotva-levelű ildün nabčitu oi 
[MERG] 

Borotva-levelű er-
dő 

 ral-gri’i lo-ma-can-gyi 
nags-tshal [DAG] 

Borotva-leveles 
erdő 

  

shal-ma-ri’i sdong-po [SHES] śalamali-fa ayismali [MEDE] ayaḥśalamalīvana 
(fa) 

 lcags-kyi shal-ma-li 
[RGYA] 

vas śalamali-fa temür-ün464 modun 
ṡalmari oi / T temür 
modun ṡalmari-yin 
oi [MAHA] 

vas śalamali-fa 
erdő / T vas 
śalamali-fa erdő 

 lcags-kyi shing shal-
ma-li [MDZOD] 

vas śalamali-fa salmali-yin oi 
[MERG] 

śalamali-erdő 

 shalmā-li’i nags [MTHA] śalamali-erdő   
 shal-ma-li’i tshal [DAG] śalamali-liget   
bya-khva-ta wdab wjigs [SHES] (Szem)kivájó 

félelmetes varjú 
temür qosiγuta ke-
riyes [MEDE] 

vascsőrű varjú 

–––––––––––– 

462 MAHA: qurča qosiγutu kemegdekü qoroqai. 
463 MAHA: ildün nabči oi ‘Borotva-levelű erdő’. 
464 MAHA: temür. 
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 kha lcags-kyi mchu-
can-rnams [MTHA] 

vascsőrű varjúk temür qosiγu-tu ke-
riy-e kemegdekkü / T 
qosiγu-tu keriy-e 
kemekü465 [MAHA] 

vascsőrű varjú / T 
vascsőrű varjú 

 khva lcags-kyi mchu-
can-rnams [MDZOD] 

vascsőrű varjúk   

khyi [SHES] kutyák noqad [MEDE] kutyák 
 khyi sre-bo [RGYA, 

MDZOD] 
tarka kutyák   

thal-tshan-gyi chu-bo rab-med 
[SHES] 

Gázló nélküli gő-
zölgő folyam 
(maradék pokol) 

vaidirai [MEDE] Vaitaraṇī (maradék 
pokol) 

 chu-bo rab-med thal 
chu khol-mas gang-ba 
[RGYA] 

Gőzölgő vízzel 
teli gázló nélküli 
folyam (maradék 
pokol) 

olum ügei mören 
[MERG] 

Gázló nélküli folyó 
(maradék pokol) 

 rab-med [MDZOD] Gázló nélküli 
(maradék pokol) 

  

 chu-bo rab-med 
[MTHA] 

Gázló nélküli fo-
lyam (maradék 
pokol) 

  

 chu-klung rab-med 
[DAG] 

Gázló nélküli fo-
lyó (maradék po-
kol) 

  

7.2.2.3. A hideg poklok 

A hideg poklok – érthető okokból – inkább az északi buddhizmusban váltak a pokolleírtások 

állandó részévé. Bemutatásuk messze nem olyan aprólékos és kidolgozott, mint a forró 

pokloké, éppen ezért több leírás a kisebb poklok közé sorolja őket. A szövegek általában csak 

neveiket említik és az okokat, hogy egyes csoportok miként kapták elnevezéseiket hangjuk, 

bőrszínük, bőrfelszínük hideg okozta változása után.  

SHES [10v–11r]: grang-ba’i dmyal-ba brgyad ni | tsha-ba’i dmyal-ba brgyad-kyi byang-gi thad-na rim-pa bzhin-

du gnas-te | chu-bur-can dang | chu-bur rdol-pa-can dang | so tham-tham-pa dang | a-chu zer-ba dang | 

kyi-hud zer-ba dang | utpala-ltar gas-pa dang | padma-ltar gas-pa dang | padma chen-po-ltar cher gas-

pa’o |   

de-la chu-bur-can ni wkhyags-pa’i phreng-ba wkhrigs-pa’i nang-du skyes-te | ha-cang grang-bas lus-la 

chu-bur rdol-pa ni chu-bur rdol-pa-can zhes bya-ste | tshe’i tshad ni yul ma-ga-dha’i bre-bo-che’i khal 

brgyad-cus gang-ba’i til-gyis sbyang-ba-nas lo brgya-brgya-na til re-re phyung-bas til de-dag zad-pa-na 

chu-bur-can-gyi tshe zad-do |   

chu-bur rdol-pa-can ni ha-cang grang-bas lus-[11r]-kyi chu-bur-rnams rdol-nas chu-ser wdzag-pa-ste | 

tshe’i tshad ni snga-ma-bas nyi-shu-wgyur-gyis ring-ngo |  

so tham-tham-ba ni ha-cang grang-bas so bsdams-nas bsron-pa-ste | tshe’i tshad ni chu-bur-rdol-ba-bas 

kyang nyi-shu-wgyur-gyis ring-ngo |  

–––––––––––– 

465 MAHA: kemegdekü. 
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a-chu zer-ba ni grang-bas smre sngas-su de-skad wdon-pa-ste | tshe’i tshad ni so-tham-tham-pas kyang 

nyi-shu-wgyur-gyis ring-ngo |   

kyi-hud zer-ba ni grang-bas nyen-nas ngu-zhing smre sngags wdon-pa-ste | tshe’i tshad ni a-chu zer-ba-

bas kyang nyi-shu-wgyur-gyis ring-ngo |  

utpala-ltar gas-pa ni ha-cang grang-bas lus utpala’i wdab-ma-ltar du-mar gas-pa-ste | tshe’i tshad ni kyi-

hud zer-ba-bas kyang nyi-shu-wgyur-gyis ring-ngo |   

padma-ltar gas-pa ni shin-tu grang-bas padma’i wdab-ma-ltar du-mar gas-pa-ste | tshe’i tshad ni utpala-

ltar gas-pa-bas kyang nyi-shu-wgyur-gyis ring-ngo |  

padma chen-po-ltar cher gas-pa ni lus de-bas kyang cher rnam-pa du-mar gas-pa-ste | tshe’i tshad ni 

padma-ltar gas-pa-bas kyang nyi-shu-wgyur-gyis ring-ngo | 

MEDE [ff. 15r–16r]: naiman küiten tamu kemebesü naiman qalaγun tamus-un ǰüg umar-a anu ǰergeber buyu: tede 

naiman-u neres anu arbud: nirar-bud lobid ebaba ququi udbal badm-a maqa-badma kemekü bolai::     

ede naiman-ača arbud tamu kemebesü erike metü niγču büküi möilsün-ü466 dotor-a törüǰü: ülemǰi ǰögin 

ider küčün-iyer bey-e-dür čoburiγud467 γaruyu: tegün-ü tulada ene tamu-yin ner-e-yi mongγolčilabasu 

čoburiγu-tu kemegdeyü: egün-ü nasun-u čaγ inu magd ulus-un yeke sim-iyer nayan ačimaγ bolγaǰu 

dügürgebesü dügürgeküi nigen kömürke-yi küčün-iyer dügürgeǰü ǰaγuγad od-tur nigen günǰid γarγaǰu: 

tere günǰid daγubasu arbud tamu-yin nasun ber barayu::   

nögüge nirar-bud tamu kemebesü asuru masi ülemǰi ǰögin-ü tonara468 čoburiγud inu: nebčiǰü sir-a usun 

čuburqu-yin tulada ene tamu-yin ner-e inu mongγolčilabasu čoburiγud [15v] nebčigsen kemekü neretü 

bolai: egün-ü nasun inu arbud tamu-ča qoribar ülegü nasulayu::  

γutaγar labad469 tamu kemebesü: asuru taγaraγsan-ačaγan sidüben ǰaγuǰu qataγulǰin ayu: tedün-ü tulada 

ene tamu-yin ner-e inu mongγolčilabasu sidüben ǰaγuγsan kemegdeyü nasun-u čaγ inu nirarbud tamu-ača 

qoribar ülegü urtu nasulayu::   

dötüger ebaba470 tamu kemebesü: asuru taγaraγsan-čaγan atatai kemen qayilayu: tegün-ü tulada ene tamu-

yin ner-e inu mongγolčilabasu: atatai471 tamu kemegdeyü: nasun inu labad tamu-ača qoribar ülegü 

nasulayu::   

tabtaγar ququi tamu kemebesü asuru ǰögin-i daγusun472 yadaǰu ay-a ququi kemen enerin ungsiyu: egün-ü 

tulada ene tamu-yin ner-e inu mongγolčilabasu ay-a ququi tamu kemegdeyü: nasun inu ababa-ača473 

qoribar ülegü urtu nasulayu::   

ǰirγuduγar udbal tamu kemebesü ǰögin-e köldegdeǰü bey-e inu udbal čečeg-ün nabči metü qaγarayu: 

tegün-ü tulada ene tamu-yin ner-e inu mongγolčilabasu udbal metü qaγaraγsan kemegdeyü: nasun inu 

ququi tamu-ča qoribar ülegü urtu nasulayu::  

–––––––––––– 

466 Mong.: mölsü ‘jég’. Uspensky 2006, p. 41. 
467 Mong.: čöbürigüü ‘vízhólyag’. Uspensky 2006, p. 41. 
468 A ǰögin-ü tonara kifejezés jelentése a tibeti alapján: ‘a hideg okozta’, de a tonara szó jelentése isme-

retlen. Uspensky 2006, p. 41. 
469 Ennek a hideg pokolnak szanszkritul aṭaṭa a neve, a szövegben használt labad kifejezés eredete isme-

retlen. Uspensky 2006, p. 41. 
470 Ennek a hideg pokolnak szanszkritul huhuva a neve, a szövegben használt ebaba kifejezés inkább az 

előző pokol szanszkrit nevére hasonlít. Uspensky 2006, p. 41. 
471 A pokol névnek az eredete a szanszkrit aṭaṭa, amely itt a harmadik hidegpokol neveként szerepel. 
472 Mong.: daγaγaqu ‘elvisel’. Uspensky 2006, p. 41. 
473 A korábban előfordult szanszkrit ebaba név változata. Uspensky 2006, p. 41. 
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doloduγar badm-a tamu kemebesü ǰögin-e köldegdeǰü bey-e inu lingqu-a čečeg-ün nabči metü olan 

angγida qaγarayu: tegün-ü tulada ene tamu-yin ner-e inu mongγolčilabasu badm-a metü qaγaraγsan 

kemegdeyü: [16r] nasun inu ubdal tamu-ača qoribar ülegü urtu nasulayu:   

naimaduγar badm-a tamu kemebesü tegün-eče ber ülemǰi bey-e inu olan angγida qaγarayu: tegün-ü tulada 

ene tamu-yin ner-e inu mongγolčilabasu linqu-a metü yekede qaγaraγsan kemegdeyü: nasun inu badm-a 

tamu-ača qoribar ülegü urtu nasulayu::  

FORDÍTÁS – SHES [ff. 10v–11r], MEDE [ff. 15r–16r]: A hideg pokolból (összesen) nyolc van, 

amelyek a nyolc forró pokoltól északra helyezkednek el. Ezek a Vízhólyagos, Kifakadó 

vízhólyagos, Fogvacogtató, Jajveszékelő, Jajongó, Utpala-ként474 széthasadó, Padma-

ként475 széthasadó, Nagy padma-ként476 nagyon széthasadó (hideg poklok).  

A Vízhólyagos (pokolban) mint egy megfagyott füzérsor együtt ülnek (az elítéltek).  

A nagy hideg miatt a testükön keletkezett hólyagok kifakadnak, ezért nevezik Kifakadó 

vízhólyagosnak a (második hideg poklot). Az életidejüket úgy számolhatjuk ki, hogy 

veszünk Magadha országában egy 80 khal-t477 befogadni képes edényt, és megtöltjük 

szezámmaggal, majd száz évenként kiveszünk egy-egy szem szezámmagot: mire elfogy 

a szezám, annyi ideig élnek a Vízhólyagos pokolban.  

A Kifakadó [MEDE 15v] vízhólyagos (pokolban) a szörnyű hideg miatt a testükön [SHES 11r] 

lévő hólyagok kifakadnak és a genny kifolyik belőlük. Életidejük az előző (pokolbelie-

kének) a hússzorosa.  

A Fogvacogtató (pokolban) az elviselhetetlen hideg miatt (az elítéltek) foga összekoccan 

(míg csak) a sima (ínyük marad). Életidejük a Kifakadó vízhólyagosénak hússzorosa.      

A Jajveszékelő (pokolban) a hideg miatt (ilyen hangon) jajveszékelnek (az ott szenve-

dők). Életidejük a Fogvacogtatóénak hússzorosa.  

A Jajongó (pokolban) a hideg okozta szenvedések miatt jajonganak (az elítéltek). Élet-

idejük a Jajveszékelő hússzorosa.  

Az Utpala-ként széthasadó (pokolban) a nagy hideg miatt (a lények) teste a kéklótusz 

virágához hasonlóan sokfelé hasad. Életidejük a Jajongó (pokollakókénak) hússzorosa.   

A Padma-ként széthasadó (pokolban) a nagy hideg miatt (a lények) teste a lótusz virá-

gához hasonlóan sokfelé hasad. [MEDE 16r] Életidejük az Utpala-ként széthasadó (pokol-

beliekének) hússzorosa.  

A Nagy padma-ként nagyon széthasadó (pokolban) a (lények) teste az előzőnél is több 

részre hasad. Életidejük a Padma-ként széthasadó (pokollakókénak) hússzorosa. 

–––––––––––– 

474 Kéklótusz. 
475 Lótusz. 
476 Nagy lótusz. 
477 1 khal ≈ 12 kg. 
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Vízhólyagos, Kifakadó vízhólyagos, Fogvacogtató poklok (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 108.) 

 

 
Jajveszékelő, Jajongó, Utpala-ként széthasadó, Padma-ként széthasadó, Nagy padma-ként széthasadó poklok  

(A kép forrása: Sárközi 2003, p. 108.) 
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 tibeti magyar mongol magyar 
grang-ba’i dmyal-ba [SHES, 

RGYA, MDZOD] 
hideg pokol küiten tamu [MEDE, 

MAHA, MERG] 
hideg pokol 

 grang-dmyal [MTHA, 
DAG] 

hideg pokol   

chu-bur-can [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Vízhólyagos 
(pokol) 

arbud / čoburiγu-tu 
[MEDE] 

Arbuda / Vízhólya-
gos (pokol) 

   čuburi-tu478 / T čö-
börigütü [MAHA, 
MERG] 

Csöpögő (pokol) / T 
Hólyagos (pokol) 

chu-bur rdol-pa-can [SHES, 
MDZOD, MTHA] 

Kifakadó vízhó-
lyagos (pokol) 

nirar-bud / čoburi-
γud nebčigsen 
[MEDE] 

Nir-arbuda / Kifa-
kadó vízhólyagos 
(pokol) 

 chu-bur brdol-ba 
[RGYA] 

Kifakadó vízhó-
lyagos (pokol) 

om.479 / T čöbörigüd 
nebčiregsen [MAHA] 

om. / T Kifakadó 
vízhólyagos (pokol) 

 chu-bur rdol-ba [DAG] Kifakadó vízhó-
lyagos (pokol) 

čöbörigüü 
delgeregči [MERG] 

Kifakadó 
vízhólyagos (pokol) 

so tham-tham-pa [SHES, DAG] Fogvacogtató 
(pokol) 

labad / sidüben ǰa-
γuγsan [MEDE] 

Aṭaṭa / Fogvacog-
tató (pokol) 

 so tha-tham-pa [RGYA] Fogvacogtató 
(pokol) 

om. / T sidüben qal-
čiginaqui [MAHA] 

om. / T Fogvacog-
tató (pokol) 

 so thams-thams-pa 
[MDZOD, MTHA] 

Fogvacogtató 
(pokol) 

sidün-yin qabči 
kiγaγči [MERG] 

Fogvacogtató (po-
kol) 

a-chu zer-ba [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Jajveszékelő 
(pokol) 

ebaba / ababa / ata-
tai tamu [MEDE] 

Hahava (pokol) 

   om.480 / T om.481 
[MAHA] 

om. / T om. 

   daduγi kemegči 
[MERG] 

Jajveszékelő (pokol) 

kyi-hud zer-ba [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Jajongó (pokol) ququi / ay-a ququi 
tamu [MEDE] 

Huhuva / Jajongó 
(pokol) 

   om.482 / T qoqoi 
tetegei kemekü 
[MAHA] 

om. / T Jajongó (po-
kol) 

   qoqoi kemegči 
[MERG] 

Jajongó (pokol) 

utpala-ltar gas-pa [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Utpala-ként szét-
hasadó (pokol) 

udbai / udbal metü 
qaγaraγsan [MEDE] 

Utpala / Utpala-ként 
széthasadó (pokol) 

   udbal-a metü qaγa-
raqu / T udbala metü 
qaγaraγsan [MAHA] 

Utpala-ként szét-
hasadó (pokol) / T 
Utpala-ként szétha-
sadó (pokol) 

   udbala metü qaγa-
raγǰu [MERG] 

Utpala-ként szétha-
sadó (pokol) 

padma-ltar gas-pa [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Padma-ként szét-
hasadó (pokol) 

badm-a tamu / 
badm-a metü qaγa-
raγsan [MEDE] 

Padma pokol / 
Padma-ként szét-
hasadó (pokol) 

–––––––––––– 

478 MAHA: čöbörigütü. 
479 MAHA: čöbörigüü delgereküi. 
480 MAHA: qalaγlan kemekü qoγorlaqu. 
481 MAHA: tatai kemekü. 
482 MAHA: ay-a qoqoi kemekü qalaγuluqu ‘Fájdalmában jajongó’. 
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   linqu-a metü qaγara-
qu / T om.483 [MAHA] 

Padma-ként szétha-
sadó (pokol) / T om. 

   linqu-a metü qaγa-
raγǰu [MERG] 

Luunaka-ként szét-
hasadó (pokol) 

padma chen-po-ltar cher gas-pa 
[SHES] 

Nagy padma-ként 
nagyon széthasa-
dó (pokol) 

badm-a tamu / 
linqu-a metü yekede 
qaγaraγsan [MEDE] 

Padma pokol / 
Padma-ként szétha-
sadó (pokol)  

 padma cher gas-pa 
[RGYA] 

Nagy padma-ként 
széthasadó (po-
kol) 

linqu-a metü yekede 
qaγaraqu484 / T 
badma metü yekede 
qaγaraγsan [MAHA] 

Luunaka-ként na-
gyon széthasadó (po-
kol) / T Luunaka-
ként nagyon szétha-
sadó (pokol) 

 padma-ltar cher gas-pa 
[MDZOD, MTHA, DAG] 

Padma-ként na-
gyon széthasadó 
(pokol) 

linqu-a metü yekede 
qaγaraγǰu [MERG] 

Luunaka-ként na-
gyon széthasadó 
(pokol) 

7.2.2.4. Az átmeneti poklok 

Az átmeneti poklok száma mindenkinek a saját karmája által létrehozott számú, így lehet csak 

egy, de lehet több is. Osztályaik nincsenek. Hogy hol találhatók ezek a poklok, nem meghatá-

rozható, mivel lehetnek folyamban, hegyekben, félelmetes sivatagban, föld alatt és az embe-

rek világában. A pokolban élők életideje nem meghatározható.485  

SHES [f. 11r]: nyi-tshe-ba’i sems-can dmyal-ba ni mi’i yul-gyi thang stong-pa-la nyin-zhag re-la mtho-ris-kyi 

bde-ba dang | dmyal-ba’i sdug-bsngal wdres-mar myong-ba-dag yod-do |  

de-ltar-na tsha-ba’i dmyal-ba brgyad dang | grang-ba’i dmyal-ba brgyad dang | nyi-tshe-ba dang | nye-

wkhor-ba-ste | dmyal-khams bco-brgyad ces bya-bar grags-so |  

MEDE [f. 16r]: barading-γar tamu kemebesü: kümün-ü γaǰar keb keger-e ayu: tede törügsed amitan nigen üdür 

söni-dür tngri-yin ǰirγalang tamu-yin ǰobalang qoličaqu kürten buyu:   

teden-iyer naiman qalaγun tamu naiman küiten kü tamu bara-dingγar kemekü üdürčin nasulaγči tamu 

udasad neretü oyir-a orčin büküi tamu kiged arban naiman tamu kemen aldarsiǰuqui:: 

FORDÍTÁS – SHES [f. 11r], MEDE [f. 16r]: Az átmeneti élőlénypokol (azt jelenti, hogy a lé-

nyek) az emberi világ egy üres pusztájában egy-egy napra egyszerre átélik a magas egek 

boldogságát és a poklok szenvedéseit.  

Ekként a nyolc forró pokol, a nyolc hideg pokol, az átmeneti poklok és a maradék pok-

lok (alkotják) a tizennyolc poklot. 

–––––––––––– 

483 MAHA: badma metü qaγaraγsan. 
484 MAHA: yeke linqu-a metü qaγaraqu. 
485 Sgam-po-pa 1989, p. 69. Maudgalyāna, Śāntarakṣita és Rna-ba che-ba-rigs történetei az átmeneti pok-

lokról az 1, 2. és 3. számú függelékben olvashatók.  
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Átmeneti poklok (Kép forrása: Sárközi 2003, p. 108.) 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

nyi-tshe-ba’i sems-can dmyal-ba 
[SHES, RGYA, MDZOD, DAG] 

átmeneti élőlény-
pokol 

barading-γar tamu 
[MEDE] 

pratyekanaraka 
pokol 

 nyi-tshe’i dmyal-ba-dag 
[MTHA] 

átmeneti poklok keseg bosaγ tamu 
[MERG] 

átmeneti pokol 

7.2.3. Az éhszomjú démonok 

Az éhszomjú démonok létformája csak egy fokkal jobb a pokolbéliekénél. Az eredetileg ‘el-

hunyt’, ‘nemrég elhunyt ember visszajáró lelke’ jelentésű préta [szkt.: preta] a buddhista dog-

matikában olyan lényt jelöl, akit folyton éhség és szomjúság gyötör, melyet különböző okok 

miatt képtelen kielégíteni. Általános ábrázolásuk is innen ered, mivel rendszerint hatalmas 

hassal és vékony apró végtagokkal rajzolják meg őket.  

 Ez a preta fogalom az idők folyamán kitágult, a legkülönbözőbb népi hiedelmek gyűjte-

ménye lett. Az éhszomjú démonok fajtáinak szaporodása az északi buddhizmusban folytató-

dott és egyes szövegek azt állítják, hogy alakjuk és számuk végtelen. Többféle osztályozás 

létezik rendszerezésükre.486 Általában két nagy csoportra osztják őket, amelyben az egyik cso-

portot kizárólag az éhszomjú démonok királya, Halál Ura alkotja, míg a másikat a tőle kiáradt 

démonok sokasága. A buddhista szövegek egy része ezeket a kiáradt démonokat további há-

rom nagyobb csoportba osztja fel, attól függően, hogy külső, illetve belső akadály, esetleg 

maga az étel és az ital akadályozza őket a táplálék megszerzésében. Ez utóbbi csoportot to-

vábbi két kisebb alcsoportra szokták osztani, a tüzesnyelv-füzéresekre és a mocsokzabálókra. 

–––––––––––– 

486 Bethlenfalvy–Sárközi 1975, p. 99.  
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Wphags-pa bla-ma négy nagyobb csoportot különít 

el, oly módon, hogy ketté bontja a szokásos felosztás 

harmadik nagyobb csoportját.  

SHES [ff. 11r–11v]: yi-dags ni grong-khyer rgyal-po’i khab-kyi 

wog-tu dpag-tshad lnga-brgya wdas-pa-na yi-dags-kyi 

grong-khyer ser-skya zhes bya-ba yod-de | de-na yi-

dags-kyi gtso-bo chos-kyi rgyal-po gshin-rje zhes bya-

ba wkhor sum-cu-rtsa-drug-dang bcas-pa yod-do |   

de-dag kyang phyi’i sgrib-pa-can zhes bya-ba zas-skom-

[11v]-gyi sgra-tsam yang mi thos-pa dang |  

nang-gi sgrib-pa-can zhes bya-ba zas cung-zad rnyed 

kyang kha khab-mig-ltar chung-bas mi tshud-pa dang | 

chud487 kyang mgrin-pa rta-rnga-ltar phra-bas mi shong-

ba dang | shong yang lto-ba ri’i gtos-ltar yangs-pas mi 

khengs-pa dang | khengs kyang rkang-ba wjag-ma-ltar 

phra-bas mi theg-pa’i sdug-can dang |  488 

zas-skom-gyi sgrib-pa-can zhes bya-ba zas dang | skom-

dag mthong yang gshin-rje mtshon-cha thogs-pas bsrungs mi thob-pa dang |   

zas-skom nyid-kyi sgrib-pa-can zhes bya-ba zas dang | skom zos-shing wthungs-pa-rnams lcags-kyi thu-

lum me wbar-ba dang | khro-chu khol-mar gyur-nas nang-khrol-dang bcas-te |   

zang thal-du wbyin-pa bzhir wdus-so | de-dag ni yi-dags gnas-na gnas-pa’o |   

tshe’i tshad ni zla-ba re-la zhag gcig-tu brtsis-pa’i rang-lo lnga-brgya thub-la | mi’i lo khri-lnga-stong 

thub-bo |   

kha-wthor-ba ni mi’i yul-na gnas-pa’i yi-dags rdul-khrod-kyi sha-zar bgrong-ba-la sogs-pa-rnams-so |  

MEDE [ff. 16r–16v]: birid-ün aqu γaǰar an uračagaras balγasun-u door-a tabun ǰaγun bere sögčibesü: gabili neretü 

birid-ün balγasun bui: tere balγasun-dur birid-ün qan anu erlig qan kemekü neretü γučin ǰirγuγan ǰüil 

birid-lüge nigen-e ayu:   

tede bügüde-yi: quriyabasu dörben ǰüil boluyu:   

nigen ayimaγ inu γadana tüidügči-tü kemekü bolai: tede birid idekü uuqu-yin ner-e inu ber čikin-dür anu 

ülü sonostayu::  

basa nigen ayimaγ doton-a tüidügči-ṯü kemekü birid bui: tere büged öčüken idegen olbasu aman anu 

ǰegün-ü sübe-yin tedüi-yin tulada [16v] ülü baγtayu: ker ber baγtabasu ber qoγolai anu mören-ü489 

kilγasun-u tedüi narin-u tulada ülü nögčiyü: ker ber nögčibesü ber kebeli anu aγula-yin qormai metü 

yeke-yin tulada ülü dügürüyü: daqi dügürbesü ber köl anu deresün metü narin-u tulada ḏaγan yadaǰu 

ǰobaqun buyu::  

basa nigen ayimaγ anu umdaγan idegen-dür tüidügči-tü kemekü birid bui: tede birid idekü uuqu-yi 

üǰebesü ber mese bariγsad yam-a neretü čidküd saqiǰu ülü ögteyü:   

 

–––––––––––– 

487 = tshud. 
488 Kép forrása: Sárközi 2003, p. 109. 
489 Mong.: morin, ojrát: mörin ‘ló’. Uspensky 2006, p. 41. 

Preta488 
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basa nigen ayimaγ umdaγan idegen-ü kü tüidügči-tü kemekü birid bui: tere birid-ün idegsen idegsen anu 

sitamal keseg temür boluγad uuγsan umdaγan anu bučalγaγasan sirmed usun bolǰu gesel dotor-a selte 

nebtes daγuǰu ǰobaqui kiged dörben buyu:   

ene kemebesü oron γaǰar-ṯaγan aqu birid kemekü bolai::  

nasun inu kümün-ü nigen sara-yi nigen üdür söni bolγan toγlaǰu tabun ǰaγun od ayu: kümün-ü on-iyar 

toγlabasu nigen tümen tabun mingγan nasulayu::   

kümün-ü γaǰar-a butaraǰu γaruγsan üküger-ṯür aqun490 bisači kemekü čidküd bügüde birid-tür toγatu bui:: 

FORDÍTÁS – SHES [ff. 11r–11v], MEDE [ff. 16r–16v]: Az éhszomjú démonok Sárgás városa 

Királyi székhely491 város alatt 500 mérfölddel helyezkedik el. Ebben (a városban) él az 

éhszomjú démonok vezetője, Halál Ura tankirály és 36 (éhszomjú démon) kísérete.492     

(Az első csoportba tartoznak) a Külsőleg akadályozottak,493 akik az ételnek és italnak 

[SHES 11v] még a nevét sem hallják.   

(A második csoportba tartoznak) a Belsőleg akadályozottak, akik a következő szenvedé-

seket élik át: (ha) találnak is egy kevéske (ételt) képtelenek [MEDE 16v] azt lenyelni tűfok-

nyi vékony torkuk miatt. Ha mégis képesek lenyelni, a ló farkának (szőréhez) hasonlóan 

szűk torkukon nem megy le (az étel). Ha mégis lejut a falat, hegynyi széles gyomrukat 

akkor sem képesek megtölteni vele. Ha mégis megtöltik, akkor zsenge fűszálhoz hason-

ló gyenge lábaik képtelenek elbírni (testüket).   

(Az harmadik csoportba tartoznak azok, akiknek az) Étel és ital jelent akadályt. (Ők) az 

ételt és italt meglátják ugyan, de azt a Halál Urának fegyveresei őrzik, ezért nem érhetik el. 

(A negyedig csoportba tartoznak azok, akiknek) Maga az étel és ital az akadály. Ők meg-

eszik az ételt, megisszák az italt, de az lángoló vasgolyóvá és olvasztott fémmé válik 

(bennük) belső szerveikkel együtt.494  

Nagyjából ebbe a négy csoport szokták őket osztani. Ők mind az éhszomjú démonok 

lakhelyén élnek.  

Életidejüket (úgy számíthatjuk ki, hogy) az emberek egy hónapját egyetlen napnak véve 

(a démonok) összesen ötszáz évet élnek meg, ami emberi években 51 000 évet jelent.      

Néhányan közülük emberek világában élő éhszomjú démonok, szemétdombon (élő) 

húsevő (démonok) és ehhez hasonlók.  

–––––––––––– 

490 A szótári alak: aquuna. Lessing, p. 60. 
491 Rājagṛha: Magadha állam fővárosa. 
492 A harminchat éhszomjú démon tibeti és mongol neve, valamint magyar fordításuk és képeik a 6. szá-

mú függelékben láthatók. 
493 A tibeti sgrib szószerinti jelentése: ‘elsötétít, elhomályosít’. 
494 Akiknek maga az étel és az ital jelent akadályt, két csoportra lehet osztani: a tüzesnyelv-füzéresekre, 

akik amint ettek-ittak, rögtön elégnek, és a mocsokzabálókra, akik vizeletet, ürüléket és saját húsukat nyesegetve 

táplálkoznak. Sgam-po-pa 1989, p. 72. 
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 tibeti magyar mongol magyar 
yi-dags [SHES, RGYA, MDZOD] éhszomjú démon birid [MEDE, 

MAHA, MERG] 
preta  

 yi-dvags [MTHA, DAG] éhszomjú démon   
grong-khyer ser-skya [SHES, 

RGYA, DAG] 
Sárgás város gabili [MEDE] Kapila (város) 

   qabaliγ kemegtei 
balγasun [MERG] 

Kapila nevű város 

chos-kyi rgyal-po gshin-rje 
[SHES, RGYA] 

Halál Ura tanki-
rály 

erlig qan [MEDE] Erlig Kán 

 rgyal-po gshin-rje 
[MDZOD, MTHA, DAG] 

Halál Ura király yama-a495 / T erlig 
[MAHA] 

Yāma / T Erlig 

   erlig qaγan 
[MERG] 

Erlig Kagán 

phyi’i sgrib-pa-can [SHES, RGYA, 
DAG] 

Külsőleg akadá-
lyozott (éhszomjú 
démon-csoport) 

γadana tüidügči 
[MEDE] 

Külsőleg akadályozott 
(éhszomjú démon-
csoport) 

   γadaγatu tüideger-
ten [MERG] 

Külsőleg akadályozott 
(éhszomjú démon-
csoport) 

nang-gi sgrib-pa-can [SHES, 
RGYA, DAG] 

Belsőleg akadá-
lyozott (éhszomjú 
démon-csoport) 

doton-a tüidügči 
[MEDE] 

Belsőleg akadályozott 
(éhszomjú démon-
csoport) 

   dotoγatu tüideger-
ten [MERG] 

Belsőleg akadályozott 
(éhszomjú démon-
csoport) 

zas-skom-gyi sgrib-pa-can 
[SHES, RGYA, DAG] 

Étel és ital által 
akadályozott (éh-
szomjú démon-
csoport) 

umdaγan idegen-
dür tüidügči 
[MEDE] 

Étel és ital által aka-
dályozott (éhszomjú 
démon-csoport) 

   idegen umdaγan 
tüidegerten 
[MERG] 

Étel és ital által aka-
dályozott (éhszomjú 
démon-csoport) 

zas-skom nyid-kyi sgrib-pa-can 
[SHES] 

Maga az étel és 
ital által akadá-
lyozott (éhszomjú 
démon-csoport) 

umdaγan idegen-ü 
kü tüidügči 
[MEDE] 

Maga az étel és ital ál-
tal akadályozott (éh-
szomjú démon-cso-
port) 

 sgos khung-kyi sgrib-
pa-can [RGYA] 

Magukat akadá-
lyozó (éhszomjú 
démon-csoport) 

  

rdul-khrod-kyi sha-za [SHES] szemétdombon 
(élő) húsevő (éh-
szomjú démon)  

bisači [MEDE] bisači (éhszomjú dé-
mon)  

 dur-khrod-kyi sha-za 
[RGYA] 

temetőben élő hús-
evő (éhszomjú dé-
mon) 

miq-a idesiten / T 
miq-a idegči 
[MAHA] 

húsevő (éhszomjú 
démon) / T húsevő 
(éhszomjú démon) 

–––––––––––– 

495 MAHA: erlig. 
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7.2.4. Az állatok 

Az állatok mind a tibetiek, mind a mongolok életében mindig jelentős szerepet töltöttek be. 

Az éghajlathoz és a domborzati viszonyokhoz jól alkalmazkodott házi- és vadon élő állatok 

biztosították a táplálkozáshoz, a ruházkodáshoz, a gyógyászathoz és a kereskedelemhez nél-

külözhetetlen javakat.  

 Az állatok nem csak a mindennapi megélhetés fontos kellékei. Mivel az emberek a leg-

közvetlenebbül az állatvilágot érzékelték maguk körül, ezért a természeti jelenségek mögött is 

állatokat sejtettek és az ismeretlen jelenségeket állatok képére gyúrták. Így jöttek létre a téro-

morf elképzelések és ide vezethető vissza a totem ősök állatkultusza is,496 vagyis az, hogy a ti-

betiek és a mongolok is egy-egy adott állatban vagy állat alakú lényben határozták meg ősei-

ket.497  

 A valós vagy mitikus állatok gyakran megjelennek különböző irodalmi alkotásokban is, 

de arányaiban jóval kevesebb történet foglalkozik a jószágokkal, mint a vadállatokkal, vagy a 

mitikus lényekkel. A mitikus lények akkor váltak a két kultúra részévé, mikor a buddhizmus 

különböző irányzatai elérték Tibetet, később pedig a mongolokat. Szóbeli és írásbeli hagyo-

mányaikat a valós, misztikus, mágikus és hibrid állatok sokasága töltötte meg. A lények nagy 

része – végeláthatatlan panteont alkotva – több állat, vagy állat és ember tulajdonságait egye-

sítette.  

 A különféle hagyományokban előforduló állatmotívumok az adott emberi közösséget 

kapcsolták össze az élőhelyükkel, a jelenükkel, múltjukkal, valamint meghatározták az adott 

közösség magatartási normáit táplálkozásra, viselkedésre, házasságra stb. vonatkozó tabuk 

formájában.498 

 A buddhizmusban az állatok olyan érző lényekként jelennek meg, akik bár intellektuális 

képességeikben különböznek az emberektől, de a szenvedést ugyanúgy átérzik. Állati létfor-

mába születni egyet jelent az emberi létben megtapasztalható szenvedés többszörösének átélé-

sével. Ha nem az egymástól elszenvedett bántalmak, akkor az ember, vagy más lények okozta 

fájdalom, kizsákmányolás és hasonlók kínjait kell megtapasztalniuk. A legsúlyosabb büntetés 

mégis a tudatlanságuk, mivel ők maguk nem tudják, miért is történik ez velük, tehetetlenek 

sorsukkal szemben és csak ösztöneik hajtják őket a túlélésben. 

 A buddhista történetekben gyakran jelennek meg buddhák és bódhiszattvák állatok alak-

jában, hogy így mutassák be az emberekből hiányzó együttérzést és jóindulatot. 

–––––––––––– 

496 Lőrincz 1975, pp. 8–9. 
497 Ezek a totemősök rendszerint meghatározott állatfajták vagy sajátos zooantropomorf lények. 
498 Szilágyiné 2006, p. 5.  
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SHES [f. 11v]: dud-wgro ni phal-cher phyi’i rgya-mtsho’i nang-na chang-gi sbang-ma-ltar byings-na gnas-te | 

sems-can che-bas chung-ba za-ba dang | chung-bas che-ba za-bas phan-tshun wjigs-pa-dang bcas-pa | 

rgya-mtsho’i rlabs-kyis g.yengs-pas gnas ma nges-pa-dag yod-do | kha-wthor-ba ni mi’i yul dang | lha’i 

yul-na yod-pa-rnams-so |   

tshe’i tshad ni mchog-tu ring-ba klu’i rgyal-po-rnams lta-bu bar-gyi bskal-par gnas-pa’o | thung-pa ni 

sbrang-bu-la sogs-pa yud-tsam gcig-go |   

de-dag-gi lus-kyi tshad ni nges-pa med-do |  

MEDE [ff. 16v–17r]: aduγusun kemebesü olangqin inu γadaγadu ḏalai-yin dotor-a darasun-u čöb metü dügürčü 

ayu: tede [17r] aduγusun yeke öčüken bügüdeger esergü tesergü nigen nigen-iyen ideldükü-yin tulada 

ayuqui ǰobalang-tu boluγad ḏalai-yin dolγiyan-a daγuγdaǰu γaγča γaǰar-a orosin aqu anu ügei buyu: basa 

kümün-ü γaǰar-a tngri-ner-ü γaǰar-a bükün ede aduγusun kemebesü butaraγsad aduγusun kemekü bolai:     

amin-u čaγ inu ai urtu nasulaγči luus-un qad metü bolbasu nigen andira-galab nasulayu: oqor nasulaγči 

anu simuγul metü qoromqan ǰaγur-a üküküi-ber buyu:   

eden-ü bey-e-yin čaγ anu maγad ügei bolai:: 

FORDÍTÁS – SHES [f. 1v], MEDE [ff. 16v–17r]: Az állatok többsége általában a Külső óceán-

ban él, sör cefréjéhez hasonló (zavaros vízben). A [MEDE 17r] nagyobb lények megeszik 

a kisebbeket, a kisebbek a nagyobbakat, így tartva állandó félelemben egymást. Az óceán 

hullámai mozgatják őket, ezért lakhelyük bizonytalan. Egy részük az emberek világában 

és az istenek világában él.  

A leghosszabb életidejűek a kígyókirályhoz hasonlóan egy köztes kalpát érnek meg, a 

legrövidebb (életidejűek) pedig a röpködő és más rovarokhoz hasonlóan egyetlen szem-

pillantást csupán.   

A testük mérete nem meghatározható. 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

dud-wgro [SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

állat aduγusun [MEDE, 
MAHA, MERG] 

állat 

phyi’i rgya-mtsho [SHES, RGYA] Külső-óceán γadaγadu ḏalai 
[MEDE] 

Külső-óceán 

 rgya-mtsho chen-po 
[MDZOD] 

Nagy-óceán   

7.2.5. Az emberek 

Ha a buddhista világábrázolásokat nézzük, látható, hogy a Méru-hegy teljes egészét az iste-

nek, nem-istenek és más szellemek lakhelyei foglalják el, vagyis az emberek világa nem az 

univerzum közepeként jelenik meg. Az emberi élőhelyek csupán a külső óceánban fekvő szi-

getekre korlátozódik.  
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 A buddhista szemlélet ennek ellenére az összes többi fölé helyezi az emberi létformát, 

mivel kizárólag emberként érhető el a megvilágosodás. Ezért nevezik a nehezen megszerez-

hető emberi testet „kincses emberi test”-nek.499 

SHES [11v–12r]: mi-rnams ni gling bzhi gling-g.yog brgyad de bcu-gnyis dang gling-phran-rnams-na gnas-so | 

tshe’i tshad [12r] ni dzambu-gling-pa-rnams-kyi bskal-pa dang-po’i mi-rnams ni tshe-lo dpag-tu med-pa 

yin-la | de-nas rim-gyis wgribs-nas | deng-song500 ni tshe-lo drug-cu-pa dang | de-nas rim-gyis wgribs-

nas | ma wongs-pa-na tshe-lo bcu-pa’i bar-du wgyur-la | yang mang-du wphel-bar wgyur-bas nges-pa 

med-do | byang-gi sgra mi snyan-pa ni tshe-lo stong-du nges-so | shar-gyi lus wphags-po-ba ni tshe-lo 

lnga-brgya-pa’o | nub-kyi ba-lang spyod-pa ni tshe-lo phyed-dang-sum-brgya-pa’o | sgra mi snyan-pa ma 

gtogs-pa-la ni bar-ma dor wchi-ba yod-do |   

longs-spyod ni | byang-gi sgra mi snyan-pa-rnams ma rmos ma btab-pa’i wbras sālu’i zas dang | dpag-

bsam-gyi shing-las gos dang rgyan wbyung-la | gling gzhan gsum ni sha dang wbru-rnams za-zhing | nor 

dang rin-po-che-la sogs-pa-la longs-spyod-do |  

lus-kyi tshad ni dzambu-gling-pa’i lus-kyi tshad rang-gi khru bzhi-pa yin-la | shar-gyi lus wphags-bo-pa 

ni dzambu-gling-pa’i khrus gzhal-ba’i khru brgyad dang | nub-kyi ba-lang spyod-pa ni khru bcu-drug 

dang | byang-gi sgra mi snyan-pa ni khru sum-cu-rtsa-gnyis-dang ldan-pa yin-la |   

mi-rnams-kyi gdong yang rang-rang-gi gling-gi dbyibs-su gnas-so |  

gling-g.yog-rnams ni rang-rang-gi gling-gi gtso-bo’i mi-rnams-kyi lus phyed-phyed-dang ldan-no zhes 

zer-ro | 

MEDE [ff. 17r–17v]: kümün kemebesü dörben yeke tiib naiman öčüken tiib-lüge bolǰu arban qoyar tiib-üd kiged 

orčin büküi öčüken qoi-dur ayu:   

eden-ü amin-u čaγ anu yirtinčü sayi bayiγsan čaγ-tur ene čambutiib-ün kümün-ü nasun-u toγ-a sanabasu 

ülü bolqu bülügei:: tendeče ǰüb ǰüb baγuraǰu edüge kemebesü ǰaγun nasulaqu čaγ bolǰu amu egün-eče ber 

ǰüb ǰüb baγuraǰu mön-e qoyin-a arban nasulaqu čaγ boloyu:: tende basa nemeǰü bolqu-yin tulada ene ṯiib-

ün kümün-ü nasun-u čaγ maγad busu buyu::   

ümedü udir-a-kurau-a tiib-dekin ülegü dutaγu ügei ǰöb mingγan nasulayu: dorona-ḏu buriva tiib-ün 

kümün qoyar ǰaγun tabin nasulayu:: örüne-ḏu [17v] gönam ṯiib-ün kümün tabun ǰaγun nasulayu:: udira-

kurau-a tiib-ṯekin-eče busud nasun-u čaγ-un inaγun ükükün-ber boluyu::   

eden-ü ǰaruqui ed kemebesü udira-kuru-a tiib-ṯekin-ü idegen anu öbesün urγuγsan tuturγan-i idegeleyü: 

eldeb čimeg-üd kiged degel qubčasun anu galvaravas modun-ača γaruyu:: nögüge γurban tiib-ṯekin-ü 

idegen anu miqan kiged tariyan idegeleyü: ǰarurun aduγusun kiged erdenis terigüten-i ǰaruyu:   

beyes-ün čaγ anu čambutiib ḏiyan-u bey-e öber-ün dörben toqai501 bolai: burva tiib-ṯekin-ü bey-e anu 

čambutiib-ün kümün-ü naiman toqai bolai: gönan tiib-ṯekin-ü bey-e anu arban ǰirγuγan toqai bolai: udira-

kurau-a tiib-ṯekin-ü bey-e anu γučin qoyar toqai bolai:   

niγur-un dürsü anu öber öber tiib-ün yosun-dur adali bolai:   

naiman öčüken tiib-üd-ün kümün-ü bey-e anu öber-ün yeke tiib-ün kümün-ü bey-e-yin ǰarim bolai: kemen 

ügüleldüd::  

–––––––––––– 

499 Szegedi 2001b, p. 6. 
500 = deng-sang.  
501 Mong.: toqui ‘könyök’ (hosszmérték). Uspensky 2006, p. 41. 
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FORDÍTÁS – SHES [ff. 11v–12r], MEDE [ff. 17r–17v]: Az emberek a négy (nagy) szigeten és 

a nyolc kisebb szigeten, vagyis tizenkét nagyobb és (több) kisebb szigeten élnek.  

A [SHES 12r] a Dzsambu-szigeten élő emberek életideje az első kalpában mérhetetlen. Ez 

később lecsökken, így napjainkban már hatvan év (általában) az emberek életkora, de ez 

is tovább fog csökkenni, míg végül el nem éri a tíz évet. Ezt követően újra nőni fog (az 

életidő), így váltakozik örökké (a két periódus).   

Az északi Kellemetlen hang (szigetén) az életidő mindig ezer év, a keleti [MEDE 17v] 

Magas termetűek (szigetén) ötszáz év, a nyugati Jószágban bővelkedők (szigetén) pedig 

kétszázötven év. A Kellemetlen hang (szigetén) kívül (az összes többi szigeten) lehetsé-

ges az idő előtti halál.  

Javak tekintetében az északi Kellemetlen hang (szigetén) a földművelést nem igénylő 

szálu rizst fogyasztják és a Minden kívánságot teljesítő fa látja el őket ruhákkal és ék-

szerekkel. A többi három szigeten húst és gabonát fogyasztanak, javaikat pedig a va-

gyon, a drágakövek és hasonlók jelentik.502  

Testméretük a Dzsambu-szigeten saját könyöküket (véve alapul) négy (könyök). A ke-

leti Magas termetűek (szigetén) a Dzsambu-szigeten használt könyökmértékkel számol-

va nyolc (könyök magasak). A nyugati Jószágban bővelkedők (szigetén) tizenhat kö-

nyök (magasak), az északi Kellemetlen hang (szigetén) pedig harminckét könyök (ma-

gasak).  

Az emberek arca olyan alakú, amilyen a sziget, amelyen élnek.  

A (nyolc) kisebb szigeteken (élő emberek) teste fele akkora, mint a nagy szigeten élőké, 

(ahova a kisebb sziget tartozik).  

 
 tibeti magyar mongol magyar 

mi [SHES, MDZOD, DAG] ember kümün [MEDE, 
MAHA, MERG] 

ember 

gling bzhi [SHES, MDZOD, DAG] négy sziget dörben yeke tiib 
[MEDE] 

négy nagy sziget 

   dörben töb [MERG] négy központi 
(sziget) 

gling-g.yog brgyad [SHES] nyolc kisebb szi-
get 

naiman öčüken tiib 
[MEDE] 

nyolc kisebb 
sziget 

 gling-phran brgyad 
[MDZOD] 

nyolc kisebb szi-
get 

  

–––––––––––– 

502 MTHA: A Dzsambu-szigeten, a Magas termetűek szigetén és a Jószágban bővelkedők szigetén külön-

böző színű ruhákat hordanak az emberek, az északi szigeten viszont kizárólag fehér ruhában járnak. A három 

szigeten selyemből, vászonból és fonálból font nehéz szövésű ruhákat viselnek, az északi szigeten és a Vágybiro-

dalomban élők a Kívánságok fájának kérgét használják, mely vékony, kellemes a viselete és könnyű. Kong-sprul 

1982, p. 201. 
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gling-phran-rnams [SHES] kisebb szigetek öčüken qoi [MEDE] kisebb félsziget 
dzambu-gling-pa-rnams [SHES] Jambū-szigeten 

élők 
čambutiib-ün kümün 
[MEDE] 

Jambū-szigeti 
ember 

 lho’i wdzambu-gling-pa 
[MDZOD] 

déli Jambū-szige-
ten élők 

  

byang-gi sgra mi snyan-pa [SHES, 
MDZOD] 

északi Kellemet-
len hangúak 

ümedü udir-a-kurau-a 
tiib-dekin [MEDE] 

északi Uttara-
kuru szigetiek 

shar-gyi lus wphags-po-ba [SHES] keleti Magas ter-
metűek 

dorona-ḏu buriva tiib-
ün kümün [MEDE] 

keleti Pūrva-
szigeti emberek 

 shar-gyi lus wphags-pa 
[MDZOD] 

keleti Magas ter-
metűek 

  

nub-kyi ba-lang spyod-pa [SHES, 
MDZOD] 

nyugati Jószágban 
bővelkedők 

örüne-ḏu gönam ṯiib-
ün kümün [MEDE] 

nyugati Godā-
nīya-szigeti em-
berek 

ma rmos ma btab-pa’i wbras 
sālu’i zas [SHES] 

földművelést nem 
igénylő sālu rizs 

öbesün urγuγsan tu-
turγan [MEDE] 

magától növő rizs 

7.2.6. A nem-istenek 

A buddhista filozófusok igyekeztek saját rendszerükbe beemelni a hindu mitológiából örökölt 

összes lényt, ám ezek besorolása nem egységes a különféle irányzatokban. Jelen szöveg pél-

dául egy hatodik létformába, a Vágybirodalom lakói közé sorolja a nem-isteneket, más helye-

ken viszont az istenek, vagy az állatok között szerepelnek.503  

 A buddhista nem-istenek neve a szanszkrit asura szóból ered, amely ‘ellenisten’-t vagy 

‘nem-isten’-t jelent. Ezek a nem-istenek a hinduizmus gonosz asurá-iból alakultak ki, akiket 

Indra letaszított a Méru-hegy tetejéről, mivel őt ünnepelve túlzásba vitték az italozást. A nem-

istenek a hegy üregeiben élnek azóta is és állandó harcban állnak az istenekkel, akik közül 

kitaszították őket. A sok háború ellenére Indra együttérzést táplál irántuk, mivel felesége az 

egyik nem-isten lánya. 

 Alapvető tulajdonságaik – a harag, a kevélység és a harciasság – a buddhizmusban is 

megmaradtak. A nyugati irodalomban gyakran félisteneknek, vagy titánoknak fordítják őket, 

utalva ezzel arra a harcra, amit hasonlóan a görög mitológiához, az istenekkel vívnak egész 

életükben.  

SHES [ff. 12r–13v]: lha-ma-yin ni ri-rab-kyi chu mtshams-nas dpag-tshad khri-chig-stong mar gzhal-ba’i khong 

seng-na | wod-ldan zhes bya-ba’i grong-du lha-ma-yin-gyi dbang-po sgra-gcan-wdzin zhes bya-ba wkhor-

dang bcas-pa yod-do | de-nas dpag-tshad khri-chig-stong gzhal-bar skar-phreng-can zhes bya-ba’i grong-

na lha-ma-yin mgul-phreng-can zhes bya-ba-la khor-dang bcas-pa yod-do | de-nas dpag-[12v]-tshad khri-

chig-stong gzhal-bar brtan-pa’i grong-khyer-na lha-ma-yin-gyi dbang-po rab-gnon zhes bya-ba wkhor-

bang bcas-pa yod-do | de-nas dpag-tshad khri-chig-stong gzhal-ba-na zab-pa’i grong-du lha-ma-yin-gyi 

dbang-po thag-zangs-ris zhes bya-ba wkhor-dang bcas-pa yod-la |   

–––––––––––– 

503 Szegedi 2001a, p. 3.  
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de ni lha-ma-yin-kyi dbang-po brgya-byin-la wgran-par bzod-de | grong-khyer ni gser-ldan zhes bya-ba 

dang | pho-brang ni gtan-can zhes bya-ba dang | dpag-bsam-gyi shing ni tsi-ta-pa-li dang | wdun-sa ni nor-

bzang dang | rdo-leb ni bzang-po dang | tshal ni kun-dga’ dang | rab-dga’ dang | dga’-ba dang | kun-tu rab-

dga’ zhes bya-ba bzhi dang | sa-gzhi ni kun-dga’am dang | rab-dga’am dang | dga’am dang | kun-tu rab-

dga’am zhes bya-ba yod-do | g.yul-ngor spyod-pa’i glang-po-che ni bzod-par dka’-ba dang | skyed-mos-

tshal-du spyod-pa’i glang-po-che ni ti-se gangs-brtsegs zhes bya-ba dang | rta’i rgyal-po ni brag-wdzings 

zhes bya-ba yod-do |   

lha-ma-yin de-rnams ni sum-cu-rtsa-gsum-pa’i lha-rnams dang | lha-ma-yin-gyi bu-mo dang | lha’i bdud-

rtsi’i phyir rtsod-cing wthab-pa’i don-du | ri-rab-kyi khong seng-nas wthon-te | gser dang | dngul dang | 

baiḍūrya dang | shel-las byas-pa’i go-cha sra-pa-rnams gyon-cing | ral-gri dang | mdung dang | wphang-

mdung dang | mda’-gzhu-rnams thogs-pa’i dpung-gi tshogs yan-lag bzhis bskor-ba’i lha-ma-yin-gyi 

rgyal-po sgrag-can-wdzin dang | mgul-phreng-can dang | rab-gnon dang | thag-zangs-ris-rnams res-wga’ 

ni gong-ma-dag wong-la | res-wga’ ni thams-cad wong-bar byed-de | de’i tshe lha’i dbang-po brgya-byin-

gyis srung-ma lnga-las | dang-po dkar-po-la da-gar-[13r]-kha’i504 klu rgyal-po rol-pa’i mtsho-la gnas-pa-

rnams-kyis lha-ma-yin-gyi dmag de-dag dang | g.yul-wgyed-cing zlog-par byed-do | klu-dag-gis ma thu-

ba-na | klu de-dag srung-ma gnyis-pa lag-na gzhong thogs-kyi lha-rnams-kyi gnas-su song-ste | de-dag-

dang bcas-nas g.yul-wgyed-par byed-do | de-dag-gis kyang ma thub-na | de-dag gnyis-ka srung-ma gsum-

pa lag-na phreng thogs-kyi lha-rnams-kyi gnas-su song-ste | de-dag-dang bcas-nas g.yul-wgyed-par byed-

do | de-dag-gis kyang ma thub-na srung-ma bzhi-pa rtag myos-kyi lha-rnams-kyi gnas-su song-ste | de-

dag-dang bcas-nas g.yul-wgyed-par byed-do | de-dag-gis kyang ma thub-na de-dag srung-ma lnga-pa 

rgyal-po chen-po bzhi’i lha-rnams-su song-zhing | de-dag-dang bcas-nas g.yul-wgyed-par byed-de | rgyal-

po chen-po bzhi dpung-gi tshogs yan-lag bzhi rin-po-che sna-tshogs-kyi go-cha sra-ba gyon-zhing | 

mtshon-cha sna-tshogs thogs-nas | wthabs-pas phal-cher ni rgyal-po chen-po bzhi rgyal-bar wgyur-ro | 

gal-te de-dag-gis kyang ma thub-na de-dag sum-cu-rtsa-gsum-du song-ste | lha’i dbang-po mkhyen-par 

mdzod-cig | bdag-cag srung-ma lnga-po-dag-gis lha-ma-yin-gyi dmag bzlog-par ma nus-na lha-ma-yin-

rnams bzlog-pa’i dus-la bab-bo zhes smras-pa dang | lha-rnams-kyi dbang-po brgya-byin-gyis de-ltar 

shes-nas g.yul-ngor spyod-pa’i glang-po-che rab-brtan-la zhon-nas sum-cu-rtsa-gsum-pa’i lha-rnams-pa-

la smras-pa | grogs-po-dag shes-par gyis-shig | lha-ma-yin-gyi dmag ri-rab-kyi steng-du wkhod-kyis | go-

cha-rnams gyon-la shing-rta-rnams long-shig | lha-ma-yin dang g.yul-ba bgyi-[13v]-bar bya’o | zhes 

bsgo-te | de-nas sum-cu-rtsa-gsum-pa’i lha’i bu-rnams-kyis rin-po-che-las byas-pa’i go-cha-rnams gyon-

zhing | mtshon-cha-rnams thogs-te | shing-rta sna-tshogs-can-gyi tshal-nas shing-rta dang | bzhon-pa-

rnams blang-nas rtsub-wgyur-gyi tshal-du zhugs-te | lus dang shes-pa rtsub-par byas-nas | grong-khyer 

blta-na sdug-nas wthon-te | lha-ma-yin-rnams-dang thab-par byed-do | de’i tshe lha-ma-yin-rnams rgyal-

na ni lha-ma-yin-rnams-kyis lha-rnams grong-khyer blta-na sdug-gi nang-du wded-par byed-do | lha-

rnams rgyal-na ni rol-mtsho dang-po’i bar-du wded-par byed-do | de-ltar wthab-pa-na lha dang lha-ma-

yin de-dag mgo dang rkeng-pa chad-na wchi-bar wgyur-la | yan-lag dang nying-lag chad-pa ni slar skye-

bar wgyur-ro |   

de-yang wjig-rten-na sangs-rgyas bcom-ldan-wdas dang | rang-sangs-rgyas dang | wkhor-los sgyur-ba’i 

rgyal-po wbyung-ba’i dus-kyi tshe ni lha-ma-yin-rnams lha-la wthab-bar mi sems-so | gal-te wthab-par 

byed-na’ang lha-rnams rgyal-bar wgyur-ro | wjig-rten-na dge-bar spyod-pa mang-na ni lha-rnams rgyal-

–––––––––––– 

504 = do-gar-kha. 
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bar wgyur-ro | mi dge-bar spyod-pa mang-na ni lha-ma-yin-rnams rgyal-bar wgyur-ro | de-bas-na dge-bar 

spyod-pa-rnams-la lha-rnams srung-bar byed-par wgyur-ro |  

MEDE [ff. 17v–19v]: asuri-nar kemebesü: sümir aγula-yin ǰüg dumda nigen tümen nigen mingγan bere-yin door-a 

köndei-dür bayati neretü balγasun-dur raqu neretü asuri-nar-un qan anu nöküd-lüge-ben nigen-e tende 

ayu:: tendeče basa nigen tümen nigen mingγan bere-yin door-a köndei-dür nagsa-dirmala [18r] neretü 

balγasun-dur suvaraban neretü asuri-nar-un qan anu nöküd-lüge-ben nigen-e ayu:: tendeče basa kü nigen 

tümen nigen mingγan ber-e-yin door-a dirtan neretü balγasun-dur talačanagči neretü asuri-nar-un qan anu 

nöküd-lüge-ben nigen-e ayu:: tendeče basa kü nigen tümen nigen mingγan ber-e-yin door-a gambara 

neretü balγasun-dur vimačidiri neretü asuri-nar-un qan nöküd-lüge-ben nigen-e ayu::   

ene asuri qormusta tngri-lüge ber temečen melǰen čidayu: egün-ü balγasun-u ner-e inu ganagavati neretü 

buyu: qarsi anu virtati neretü galbaravas modun inu čadira-bidai neretü čiγulqui γaǰar inu sudan-a neretü 

guru inu badiri neretü »isiri inu asurasil neretü«505 oyitan qančad inu nanda birmudan-a sarmanda 

birmudana neretü dörben buyu: tegün-ü dörben γaǰar-un neres inu nanda-ni muda-ni birmudani sarmudani 

nereten dörben buyu: qadqulduγan-dur kölküi ǰaγan inu dusbirasan neretü naγadun čečeglig-ṯür 

kölgeleküi ǰaγan inu kili-sa-guvana bui: vayila-dig neretü unuqui morin inu buyu::  

tede asuri-nar γučin γurban tngri-ner-lüge asuri-nar-un ökid-i tngri-ner-ün rasiyan-i temečen qadqulduqu-

yin [18v] tulada sümir aγula-yin köndey-eče γarču: altan mönggün viduri isindüg506 erdenis-iyer 

egüdügsen batu quyaγ-ud-iyan emüsčü ildü ǰida tömege507 numun sumun bariγsad dörben ǰüil čirig-üd-

iyer küriyelegülügsen raqu suvu-a suvarabanu tala-čang vimači-diri kiged ede dörben-eče nigen nigen-ḏe 

deger-e bükün anu ireyü: nigen nigen-ḏe bügüdeger ireyü: teyin ireküi-dür qormusta tngri-yin tabun 

ayimaγ sakiγulusun-ača eng uridu sakiγulusun sid neretü naγur-ṯur nom taγalaγčin luus-un qad asuris-un 

tede čirig-lüge qadqulduǰu teden-i daruǰu ariγuluyu: ker ber tede luus-un qad qariγulun yadabasu: nögüge 

sakiγulusun garuda-ban neretü tngri-nügüd-ünγaǰar-a odču tede-lüge qamtudču bayilduyu: tede ber 

qariγulun yadabasu tede qoyar ayimaγ naimaduγar508 γutaγar sakiγulusun malidari ner-e-tü tngri-ner-ün 

γaǰar-a odču tede-lüge qamtudču bayilduyu: tede ber qariγulun yadabasu dötüger sakiγulusun sada-madi 

neretü tngri-ner-ün γaǰar-a odču tede-lüge nigedčü bayilduyu: tede ber sakiγulusun qariγulun yadabasu 

tabtaγar sakiγulusun dörben tngri-[19r]-ner-üd qad-un γaǰar-a odču: tede-lüge qamtudču bayilduqu-yin 

tulada dörben ǰüil čirirg-üd-iyer eldeb erdenis-iyer egüdügsen batu quyaγ-ud-iyan emüsčü eldeb meses 

bariǰu tede-lüge bayilduyu: teden-ü bayildubasu olangki dörben tngri-ner-ün qad daruyu:: teden-i ker ber 

tede ber ilaγun yadabasu tede bügüdeger sümir aγula-yin deger-e γučin γurban tngri-ner-ün γaǰar-a odaču 

qormusta tngri-dür eyin kemen öčiyü: qan manu sonostuγai: ba509 tabun sakiγulusun qamtudču asuri-

nuγud-un čirig-i qariγulun yadabai:: edüge asuri-nuγud-un čirig-i qariγulqui čaγ inu kürčü amu: kemen 

öčiyü: qormusta tngri tegüni uqaγ das510 qadqulduγan-dur kölküi subaradasti neretü ǰaγan-dur unuǰu 

isdira-vasdiras-ṯaqi tngri-ner-i uriǰu eyin kemen ügüleyü: ai nöküd minu uqad-qun ta: asuris-un čirig-üd 

sümir aγula-yin degere kürčü ireǰüküi: quyaγ-ud-iyan emüsčü dergede yabuγad asuri-nar-luγ-a qadqulduy-a  

 

–––––––––––– 

505 A jelzett szakasz a SHES-ben nem található. A fordítása: „a trónját Asursil-nak nevezik”. 
506 A szó azonosíthatatlan, de a tibeti alapján a jelentése ‘kristály’ lehet. 
507 Mong.: tömüge ‘harci szekerce’. Uspensky 2006, p. 41. 
508 A szó jelentése ‘nyolcadik’, de a SHES-ben nem található és a MEDÉ-ben is felesleges. Uspensky 2006, 

p. 41. 
509 A mongol bide ‘mi’ (személyes névmás) archaikus formája. Uspensky 2006, p. 41. 
510 Az uqaγad elírása ‘tanult (belőle)’. Uspensky 2006, p. 41. 
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kemen ügüleyü: tendeče isdira-vasdira-daqi tngri-ner-ün köbegüd erdenis-iyer egüdügsen batu quyaγ-ud-

iyan emüsüged eldeb meses bariǰu čadirad neretü γaǰar ed terged-[19v]-iyen kölges-iyen abču birusag 

neretü γaǰar-a odču beyes-iyen sedkil-iyen qatangγu doγsin bolγaǰu: sudirasun balγasun-ača γarču asuri-

luγ-a qadqulduǰu tedeger ber asuri-nuγud darubasu tngri-ner-i sudarasun balγasun-u dotor-a kürtele 

üldeyü: tngri-ner tede-i darubasu toduγ du sid511 neretü ḏalai-dur kürtele üldeyü: tere qadqulduγan-dur 

tngri ba asuris ba bel-iyen512 terigüben čuqus čabčigdabasu üküyü: γar köl terügüten üyes oγtaldabasu ber 

ülü ükün nögügete basa kü törüyü::   

ker ber burqan baratigabud čagirvad qan yirtinčü-dür törübesü tere čaγ-tur asuri-nar tngri-lüge qadquldun 

ülü sedkiyü:: ked ber sedkiǰü qadquldubasu ber tngri-ner tede-i daruyu:: basa yirtinčü-dür buyan üiledügči 

olan bolbasu tngri-ner ilaγuyu:: nigül kilinče üiledügči olan bolbasu asuri-nar ilγayu: tegün-ü tulada 

buyan üiledügčin-i tngri-ner sakiyu ibegeyü:  

FORDÍTÁS – SHES [ff. 12r–13v], MEDE [ff. 17v–19v]: A nem-istenek egy hasadékban élnek, 

11 000 jódzsanával mélyebben onnan, ahol a Méru-hegy a vízzel találkozik. (Itt talál-

ható) a Ragyogó nevű város, ahol a nem-istenek vezetője Hangos513 és kísérete él. Ettől 

11 000 jódzsanára van a Csillagfüzéres nevű város, ahol a [MEDE 18r] Nyakfüzéres nem-

isten él kíséretével együtt. Innen [SHES 12v] 11 000 jódzsanára található a Szilárd nevű 

város, ahol a nem-istenek vezetője Nagy győztes és kísérete lakik. Ettől 11 000 jódzsa-

nára van a Mély nevű város, ahol a nem-istenek vezetője Pompás ruhás és kísérete él.     

Ezek a nem-isten vezetők (állandó) harcban állnak Századományúval a következők mi-

att: Arany város, Örökkévaló palota, Csitapali kívánságot teljesítő fa, Virágzó gazdagság 

gyülekezőhely, Gyönyörű kőtábla, a négy liget: Örvendetes, Örömöt szerző, Örömteli 

és Örömöt okozó, a négy termőföld: Örvendetes, Örömöt szerző, Örömteli és Örömöt 

okozó,514 Rettenthetetlen harci elefánt, Kailásza havas csúcs kerti elefánt, Sziklaszilárd 

lovak királya.  

A nem-istenek és a Harminchárom (mennyei birodalom) istenei a nem-istenek lányai és 

az isteni nektár miatt csatároznak állandóan. (A nem-istenek) kibújnak a [MEDE 18r] 

Méru-hegy hasadékából, testüket aranyból, ezüstből, zafírból és kristályból készült erős 

páncéllal fedik, kezükbe kardot, lándzsát, pajzsot és íjat, nyilat ragadnak. Kialakítják a 

–––––––––––– 

511 A toduγ du sid kifejezés az első Élvezet-tóra utal, de a toduγ-tu szó jelentése nem azonosítható. Uspen-

sky 2006, p. 41.  
512 A török bel szóból ‘derék’. Uspensky 2006, p. 41. 
513 Az indiai mitológiában ő Rāhu, az az isten, aki a nap- és holdfogyatkozást okozza. A legenda úgy szól, 

hogy mikor az istenek az óceánból köpülték a halhatatlanság italát, akkor Rāhu álruhában elvegyült köztük és 

ivott egy kortyot az italból. Ezt észrevette Viṣṇu, aki rögtön levágta Rāhu fejét, ami az elfogyasztott korty miatt 

azonban halhatatlan maradt. Hogy kitöltse dühét és bosszút álljon, Rāhu alkalmanként szájával bekapja a napot 

és a holdat, de test híján azok kilátszanak belőle. Kongtrul 1995, p. 273. 
514 SHES: minden föld neve után egy ’am toldalék található, aminek jelentése ‘vagy’. A nevek után ilyen 

formában értelmezhetetlen. 
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négyféle haderőt és felsorakoznak a nem-istenek királyai – Hangos, Nyakfüzéres, Nagy 

győztes és Pompás ruhás – mögé. Alkalmanként csak a csapatok mennek (és vesznek 

részt a harcban), máskor viszont mindenki megy (és csatázik). Ekkor az istenek vezető-

je, Századományú (kérésére) az öt védelmező közül elsőként az Élvezetek-tavaiban élő 

fehér-világoskék [SHES 13r] kígyó királyok megvívják a nem-istenek csapataival a csatát 

és visszavezetik (őket saját lakhelyükre). Ha ezek a kígyók nem bírnak (az ellenséggel), 

akkor ők a második védelmező (csoporthoz), a Kezükben tálat tartó istenek helyére 

mennek és velük együtt harcolnak tovább. Ha ők sem képesek (legyőzni az ellenséget), 

akkor mindketten a harmadik védelmező (csoporthoz), a Kezükben füzért tartó istenek 

helyére mennek és velük együtt harcolnak tovább. Ha ők sem képesek (legyőzni az el-

lenséget), akkor a negyedik védelmező (csoporthoz), az Örökké mámoros istenekhez 

mennek és velük harcolnak tovább. Ha ők sem képesek (legyőzni az ellenséget), akkor 

az ötödik védelmező (csoporthoz), a Négy nagy [MEDE 19r] király (birodalmának) iste-

neihez mennek és velük harcolnak tovább. A Négy nagy király (birodalmának) istenei 

négyféle hadsereget (tudnak felállítani), akik mindenféle drágakövekkel (kirakott) erős 

páncélzatot viselnek és többféle fegyvert forgatva harcolnak, így többnyire a Négy nagy 

király (birodalmának) istenei nyerik a csatát. Ha ők sem képesek (legyőzni az ellensé-

get), akkor a Harminchárom (istenekhez) mennek és így szólnak: „Istenek vezetője, (ké-

rünk) légy megértő! Ha mi, az öt védelmező sem vagyunk képesek a nem-istenek csapa-

tait visszafordítani, akkor (most) eljött az ideje, hogy te hárítsd el a nem-istenek se-

regét!” Az istenek vezetője, Századományú megérti (a helyzetet) és harci elefántját, 

Rettenthetetlent megülve a következő beszédet intézi a Harminchárom istenekhez: „Ba-

rátaim! Legyetek megértőek! A nem-istenek serege a Méru-hegy tetején él, ezért öltse-

tek pajzsot, üljétek meg lovaitokat és vonuljatok csatába a nem-istenekkel!” [SHES 13v] 

Ezután a Harminchárom istenfiak magukra öltik a drágakőből készült páncéljukat, fegy-

vert fognak és a Mindenféle kocsik ligetéből kihozzák a (harci) szekereket, [MEDE 19v] 

hátas állatokat és a Fegyverek parkjába lépnek. Testileg és lelkileg megerősítik magukat 

és elhagyják Szép kinézetű várost. A nem-istenekkel való csata után, ha a nem-istenek 

nyerik azt, az isteneket visszavonulásra késztetik Szép kinézetű városba. Ha az istenek 

nyernek, akkor a (nem-isteneket) az első Élvezet-tóig szorítják vissza. Amikor az iste-

nek a nem-istenekkel csatáznak és levágják a (nem-istenek) fejét vagy (bármely) csont-

ját, akkor azok meghalnak, de ha (csak) végtagjaikat vagy kisebb testrészüket vágják le, 

akkor azok később újranőnek.  
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Ha az evilágon Győzedelmesen elmúlt buddha, önbuddha, kerékforgató király515 jelenik 

meg, akkor abban az időben az istenek és a nem-istenek általában nem harcolnak. Ha 

mégis csatára kerülne sor, akkor is mindig az istenek győzelmével végződik, (mivel) ha 

evilágon sok erényes cselekedet van, akkor ez az isteneket segíti győzelemre. Ha kevés 

erényes cselekedet van a világunkban, akkor az a nem-istenek győzelmét eredményezi. 

Ekként az erényes tettekben az istenek maradnak a vezetők. 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

lha-min [SHES, MDZOD, MTHA] / 
lha-ma-yin [SHES, RGYA, 
MTHA, DAG] 

nem-isten asuri [MEDE, 
MERG] 

asura 

 a-su-rā [MTHA] asura asuri / T tngri-
busu-ača [MAHA] 

asura / T nem-
isten 

wod-ldan zhes bya-ba’i grong 
[SHES] 

Ragyogó város bayati neretü bal-
γasun [MEDE] 

Bhāyati város 

 wod-ldan zhes bya-ba’i 
grong-khyer [RGYA] 

Ragyogó város balγasun gerel-tü 
[MERG] 

Ragyogó város 

 grong-khyer wod-can 
[DAG] 

Ragyogó város   

lha-ma-yin-gyi dbang-po sgra-
gcan-wdzin [SHES, 
RGYA] 

Hangos, nem-istenek 
vezetője  

raqu neretü asuri-
nar-un qan 
[MEDE] 

asurá-k királya 
Rāhu 

   raqu / T raquli 
[MAHA] 

Rāhu / T Rāhu 

skar-phreng-can zhes bya-ba’i 
grong [SHES] 

Csillagfüzéres nevű 
város 

nagsa-dirmala ne-
retü balγasun 
[MEDE] 

Nakṣatramālā 
város 

 skar-breng zhes bya-
ba’i grong [RGYA] 

= skar-phreng-can 
zhes bya-ba’i grong 
‘Csillagfüzéres nevű 
város’ 

odun erike 
[MERG] 

Csillagfüzéres 
(város) 

 skar-phreng [DAG] Csillagfüzéres (város)   
lha-ma-yin mgul-phreng-can 

[SHES, RGYA] 
Nyakfüzéres nem-
isten 

suvaraban neretü 
asuri-nar-un qan 
[MEDE] 

asurák királya 
Kaṇṭābharaṇa 

brtan-pa’i grong-khyer [SHES, 
RGYA] 

Szilárd nevű város dirtan neretü bal-
γasun [MEDE] 

Dhīra város 

dbang-po rab-gnon [SHES] Nagy győztes  talačanagči neretü 
asuri-nar-un qan 
[MEDE] 

asurá-k királya 
Talačanagči  

 dbang-po rab-rnon 
[RGYA] 

Nagyon éles   

–––––––––––– 

515 A szó eredetileg hadvezért jelentett, de a buddhizmusban és az indiai hagyományban mint egyetemes 

uralkodó szerepel, aki korábbi életeiben hatalmas érdemeket halmozott fel, melyek lehetővé teszik számára, 

hogy az egész szigeten háborítatlanul és békében uralkodjon. Négyféle királyt különböztetnek meg: aranykereket 

forgató (tib.: gser-gyi wkhor-los sgyur-ba), ezüstkereket forgató (tib.: dngul-gyi wkhor-los sgyur-ba), rézkereket 

forgató (tib.: zangs-kyi wkhor-los sgyur-ba), és vaskereket forgató királyt (tib.: lcags-kyi wkhor-los sgyur-ba), 

attól függően, hogy négy, három, kettő vagy egy szigetre terjed ki a hatalma. Szöpa 1995, p. 92.  

A kerékforgató királyok kincseinek bemutatása és ábrázolása a 4. számú függelékben olvasható. 
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zab-pa’i grong [SHES, RGYA] Mély város gambara neretü 
balγasun [MEDE] 

Gambhīra város 

 zab-pa [DAG] Mély (város) dour-a [MERG] Mély (város) 
lha-ma-yin-gyi dbang-po thag-

zangs-ris [SHES] 
nem-istenek vezetője 
Pompás ruhás 

vimačidiri neretü 
asuri-nar-un qan 
[MEDE] 

Vemacitra, asu- 
rá-k királya  

 lha-ma-yin-gyi dbang-
po thag-bzangs-ris 
[RGYA] 

nem-istenek vezetője 
Pompás ruhás 

  

gser-ldan [SHES, DAG] Arany (város) ganagavati 
[MEDE] 

Ganagavati (vá-
ros) 

   altan-tu balγasun 
[MERG] 

Arany város 

gtan-can [SHES] Örökkévaló (palota) virtati [MEDE] Virtati (palota) 
tsi-ta-pa-li [SHES] Citapali (kívánságot 

teljesítő fa) 
čadira-bidai 
[MEDE] 

Citrapāṭali 
(Kalpavṛkṣa-fa) 

 dpag-bsam-gyi shing 
[RGYA] 

Kívánságot teljesítő 
fa 

  

nor-bzang [SHES] Virágzó gazdagság 
(gyülekezőhely) 

sudan-a [MEDE] Sudhana (gyüle-
kezőhely) 

 pho-brang / wdug 
[RGYA] 

palota / tartózkodási 
hely 

  

bzang-po [SHES] Gyönyörű (kőtábla) badiri [MEDE] Bhadra (kőtábla) 
 rdo-leb [RGYA] kőtábla   
kun-dga’ [SHES] Örvendetes(-liget) nanda [MEDE] Nanda(-liget) 
 tshal [RGYA] liget   
rab-dga’ [SHES] Örömöt szerző(-liget) birmudan-a 

[MEDE] 
Pramuditā(-liget) 

dga’-ba [SHES] Örömteli(-liget) sarmanda [MEDE] Sarvamanda(-li-
get) 

kun-tu rab-dga’ [SHES] Örömöt okozó(-liget) birmudana [MEDE] Pramuditā(-liget) 
kun-dga’ [SHES] Örvendetes (termő-

föld) 
nanda-ni [MEDE] Nanadanī (termő-

föld) 
 sa-gzhi [RGYA] termőföld   
rab-dga’ [SHES] Örömöt szerző (ter-

mőföld) 
muda-ni [MEDE] Mudanī (termő-

föld) 
dga’-ba [SHES] Örömteli (termőföld) birmudani [MEDE] Pramudinī (ter-

mőföld) 
kun-tu rab-dga’ [SHES] Örömöt okozó (ter-

mőföld) 
sarmudani 
[MEDE] 

Sarmudinī (ter-
mőföld) 

bzod-par dka’-ba [SHES] Rettenthetetlen (harci 
elefánt) 

dusbirasan 
[MEDE] 

Duṣprasāha (har-
ci elefánt) 

ti-se gangs-brtsegs [SHES] Tisze havas csúcs 
(kerti elefánt) 

kili-sa-guvana 
[MEDE] 

Kailāsa (kerti 
elefánt) 

brag-wdzings [SHES] Sziklaszilárd (lovak 
királya) 

vayila-dig neretü 
unuqui morin 
[MEDE] 

Balāha lovak ki-
rálya  

lha’i bdud-rtsi [SHES] isteni nektár rasiyan [MEDE] szent víz 
rol-pa’i mtsho [SHES] Élvezet-tó sid neretü naγur 

[MEDE] 
Śītā-tó 

dkar-po-la da-gar-kha’i klu rgyal-
po [SHES] 

fehér-világoskék 
kígyó király(ok) 

nom taγalaγčin 
luus-un qad 
[MEDE] 

tanvédő kígyó-
királyok 

lag-na gzhong thogs-kyi lha-
rnams [SHES, MDZOD] 

Kezükben tálat tartó 
istenek 

garuda-ban neretü 
tngri [MEDE] 

Karoṭapāṇayo 
istenek 
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 gnod-sbyin lag-na 
gzhong thogs [DAG] 

Kezükben tálat tartó 
ártó szellemek 

γar daγan tebsi ba-
riγǰu ǰağṡa [MERG] 

Kezükben tálat 
tartó yakṣá-k 

lag-na phreng thogs-kyi lha-
rnams [SHES, MDZOD] 

Kezükben füzért tartó 
istenek 

malidari ner-e-tü 
tngri [MEDE] 

Mālādhāra 
istenek 

 gnod-sbyin phreng 
thogs [DAG] 

Füzért tartó ártó szel-
lemek 

erike bariγǰu ǰağṡa 
[MERG] 

Füzért tartó 
yakṣá-k 

rtag myos-kyi lha-rnams [SHES] Örökké mámoros is-
tenek 

sada-madi neretü 
tngri [MEDE] 

Sadāmada istenek 

 rtag-tu myos-kyi lha-
rnams [MDZOD] 

Örökké mámoros is-
tenek 

nasuda soγtaγǰu 
ǰağṡa [MERG] 

Örökké mámoros 
yakṣá-k 

 gnod-sbyin rtag myos 
[DAG] 

Örökké mámoros ártó 
szellem(ek) 

  

rgyal-po chen-po bzhi’i lha-
rnams [SHES] 

Négy nagy király (bi-
rodalomának) istenei 

dörben tngri 
[MEDE] 

Négyes istenek 

 rgyal-chen-rigs bzhi 
[MDZOD] 

Négy nagy király bi-
rodalma 

dörben maqa-
ranča-yin tngri ner 
[MERG] 

Négy mahārāja 
istenei 

 rgyal-chen bzhi-po’i 
lha-rnams [DAG] 

Négy nagy király bi-
rodalma 

  

shing-rta sna-tshogs-can-gyi tshal 
[SHES] 

Mindenféle kocsik 
ligete 

čadirad neretü γa-
ǰar [MEDE] 

Caitra-ratha föld 

rtsub-wgyur-gyi tshal [SHES] Fegyverek parkja birusag neretü γa-
ǰar [MEDE] 

Pāruṣakā föld 

grong-khyer blta-na sdug [SHES] Szép kinézetű város sudarasun balγa-
sun [MEDE] 

Sudarśan város 

sangs-rgyas bcom-ldan-wdas 
[SHES, MDZOD] 

Győzedelmesen el-
múlt buddha 

burqan [MEDE] buddha 

rang-sangs-rgyas [SHES, MDZOD] önbuddha baratigabud [MEDE] pratyekabuddha  
wkhor-los sgyur-ba’i rgyal-po 

[SHES, MDZOD] 
kerékforgató király čagirvad qan 

[MEDE] 
cakravartin király 

 wkhor-los bsgyur-ba’i 
rgyal-po [DAG] 

kerékforgató király čagravarti qarγu 
[MERG] 

cakravartin király 

7.2.7. Az istenek 

Az isteni létformák bizonyos tekintetben kedvezőbbnek számítanak az emberinél, de csak 

annyiban, hogy az istenek nem szűkölködnek semmiben, nem fáznak, nem éheznek, de épp-

úgy alá vannak vetve az ok és okozat törvényének, mint a többi lény, ezért nekik is vannak 

vágyaik és akadnak köztük viszálykodók is. Jóllehet szerencsésebb feltételek között élnek és 

magasabb rendű tudattal rendelkeznek, az ember fölött nincs hatalmuk és saját karmájukhoz 

vannak kötve. Amíg istenként élnek, élvezkednek az isteni gyönyörökben, de nem gyűjtenek 

új, erényes tetteket, s miután a korábbi erényes tettek gyümölcseit teljesen felélték, a legtöbb 

isten a rossz létszférákba születik újjá. Ezen felül istenként nem világosodhatnak meg, csak 

emberként, ezért minden együtt járó szenvedés ellenére az emberi világban történő születés a 

legjobb. A mennyei világokba születni legfeljebb csak halasztást, haladékot jelent.516  

–––––––––––– 

516 Láma Anagarika 1992, p. 222. 
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 A buddhista szemlélet nem tagadja a hinduizmusból „örökölt” istenek létét, de nem tu-

lajdonít nekik különösebb jelentőséget. Egy adott istenben való hitet s az ennek megfelelő 

életmódot a buddhista felfogás egy természetes állomásnak tartja a megvilágosodás felé ve-

zető úton.517 

 Tibetben és Mongóliában is sok helyi szellemlénnyel gazdagodott az eredeti buddhista 

panteon. A buddhista rituálékba bekerülő istenségek megtartották számos eredeti vonásukat, 

de buddhista attribútumokat kapcsoltak hozzájuk és szakrális szövegeiket tibeti nyelven írták. 

Emellett a sámán-szertartásokra is befolyást gyakorolt a buddhizmus, a sámánok tárgyi vilá-

gában és rituáléiban megjelentek a szerzetesek által használt rituális eszközök és tibeti ima-

szövegek.518 

7.2.7.1. A Vágybirodalom istenei 

A négy alsóbb létforma és az istenek hat alsóbbrendű csoportja tartozik a Vágybirodalom 

lényei közé. Ezeknek a lényeknek az észlelését az ötféle anyagi dolog határozza meg: a látha-

tó dolog (színek és formák), a hangok, a szagok, az ízek és a tapintható dolgok. Ezen felül, az 

ezek utáni sóvárgás, a szexuális vágy, a durva ételekhez való ragaszkodás jellemzi őket, vala-

mint az, hogy gondolkodásuk szétszórt, nem összpontosított.519 

 Az összes vágybirodalmi isteni lény halála előtt öt nem meghatározó jelet érzékel: ször-

nyű hang hallatszik a felhőkből és az égből, teste fénye egyre kisebb lesz, a vízcseppek meg-

maradnak a testén, csak néhány dolog marad meg szilárdan a tudatában, és elkezd pislogni.520 

Ezeken felül öt meghatározó jel jelenik meg a testén: koszos lesz a ruhája, a testén lévő virág-

füzér elhervad, a hónalja izzadni kezd, a testének rossz szaga lesz és ülőpárnáján kényelmet-

lenül érzi magát.521  

 Ezek a jelek hét istennappal a halála előtt jelennek meg. Miután ezek a jelek megjelen-

tek, más isten a közelébe sem megy, de olyan is alig akad, aki rá pillantana. Egyedül, magány-

ban kell elviselnie a gyötrelmeket. Amikor közvetlenül a halála előtt nyilvánvalóvá válik szá-

mára, hogy a három közül melyik rossz létszférába fog születni, és hogy milyen borzalmas 

teste lesz, hatalmas, kibírhatatlan lelki gyötrelem lesz úrrá raja. Ezért mondják, hogy bár a po-

–––––––––––– 

517 Szegedi 2001b, p. 5. 
518 Birtalan 2007, p. 16. 
519 Szegedi 2001b, p. 5. 
520 Losang 1996, p. 49.  
521 Sgam-po-pa 1989, p. 84. 
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kollakók testi szenvedései nagyok, a vágyistenek létváltás-zuhanásának lelki gyötrelmei még 

nagyobbak.522 

 A Vágybirodalom egyik kiemelkedő alakja a Harminchárom istenek birodalmát vezető 

Századományú, aki török közvetítéssel került az iráni panteonból a tibeti és mongol mitoló-

giába. Az eredetileg Ormazd vagy Kormuszda nevű istenség a burját mitológiában rögtön a 

főisten helyét foglalta el. Miután megtették őt a korábbi főisten fiának, a tényleges hatalmat is 

ő gyakorolta az istenek felett.523 Az iráni mitológiában Ormazd 33 isten vezetője volt, ezért 

kapcsolódik a tibeti és mongol mitológiában is hozzá az állandó 33 isteni kísérő.524 A hindu 

panteonban általában Indra istennel azonosítják, aki a legendák szerint egyaránt őrködik a 

buddhista és a bráhmani hívek felett. Ha a jámbor hívő veszedelembe kerül, vagy valami kü-

lönösen jó cselekedetet forgat a fejében, vagy hajt végre, trónja megtüzesedik, emiatt az isten 

kénytelen felállni és széttekinteni, hogy mi történik a világban.525 

SHES [ff. 13v–15r]: lha ni wdod-pa-na spyod-pa drug dang | gzugs-na spyod-pa bcu-bdun dang | gzugs-med-pa-

na spyod-pa bzhi’o |   

de-la wdod-pa-na spyod-pa drug ni | ri-rab-kyi bang-rim dang-po-la ni lag-na gzhong thogs-pa-rnams 

gnas-so | bang-rim gnyis-pa-la ni phreng thogs-pa’i lha-rnams gnas-so | bang-rim gsum-pa-la ni rtag-

myos-pa’i lha-rnams gnas-so | gnya’-shing-wdzin-gyi byang-phyogs-kyi [14r] steng-na lcang-lo-can zhes 

bya-ba’i pho-brang-na | rgyal-po chen-po rnam-thos-kyi bu gnod-sbyin-gyi tshogs-kyis bskor-ba dang | de 

bzhin-du shar-phyogs-su yul-wkhor srung-pa zhes bya-ba-na | rgyal-po chen-po yul-wkhor-srung zhes 

bya-ba dri-za’i tshogs-kyis bskor-ba dang | nub-phyogs-na sna-tshogs gzugs zhes bya-ba-na | rgyal-po 

chen-po mig mi bzang zhes bya-ba klu’i tshogs-kyis bskor-ba dang | lho-phyogs-su wphags-skyes-po zhes 

bya-ba-na rgyal-po chen-po wphags-skyes-po zhes grul-bum-gyi tshogs-kyis bskor-ba gnas-la | gzhan-

yang ri-rab-kyi bang-rim bzhi-pa dang | gser-gyi ri bdun-na dang | nyi-ma dang | zla-ba dang | skar-ma 

dang | dzambu-gling-gi ri dang | ljon-shing-la sogs-pa-la’ang rgyal-chen-ris-bzhi-pa’i sder gtogs-pa’i lha-

rnams gnas-so | de-dag ni rgyal-chen-ris bzhi-pa’i lha zhes bya-ba sde gcig-tu byed-de | tshe’i tshad ni mi-

rnams-kyi lo lnga-bcu-la zhag gcig-tu brtsis-pa’i rang-gi lo lnga-brgya thub-bo | lus-kyi tshad ni rgyang-

grags gcig-gi bzhi-cha’o |  

sum-cu-rtsa-gsum-ba’i lha ni ri-rab-kyi steng-na gnas-ste | de-na lha-rnams-kyi dbang-po brgya-byin zhes 

bya-ba rnam-par rgyal-ba’i khang bzangs-na lha-ma-yin-gyi bu-mo dam-pa bde-sogs-ma-la526 sogs-pa 

dang | lha’i bu-mo-rnams-kyis wdod-pa’i yon-tan sna-tshogs-kyis mi spyo-bar byed-pa yod-do | gzhan-

yang de-la g.yul-ngor spyod-pa’i glang-po-che rab-rtan zhes bya-ba dang | skyed-mos-tshal-du spyod-pa’i 

glang-po-ches srung-gi bu zhes bya-ba gnyis-ka’ang dpag-tshad bdun-bdun-gyis wkhor-ba’i tshad-dang 

–––––––––––– 

522 Lhündrup Szöpa 1995, pp. 95–96. 
523 Neve első ízben egy 1431-es, varázsmondásokat tartalmazó nyomtatott gyűjteményben jelent meg 

mongol területen. Imákban és rítusokban ezután is gyakran esik említés róla mindenféle konkrét funkció megha-

tározása nélkül. Sokszor előfordul, hogy neve mögött más, könnyen azonosítható isten húzódik meg. Lőrincz 

1975, p. 187. 
524 Lőrincz 1975, p. 119. 
525 Ligeti 1988, p. 260. 
526 = bde-rtsogs-ma. 
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ldan-pa | glang-g.yog brgyad-stong brgyad-stong-dang bcas-pa yod-do | rta’i rgyal-po sprin-gyi shugs-can 

zhes [14v] bya-ba rta-g.yog brgyad-stong-dang bcas-pa yod-do | de-nas gtso-bo nor-lha brgyad dang | 

drag-po bcu-gcig dang | nyi-ma bcu-gnyis dang | tha-skar-gyi bu gzhon-nu gnyis-te | dbang-po dang nye-

dbang sum-cu-rtsa-gsum yod-pa’i phyir sum-cu-rtsa-gsum-pa zhes bya’o | gzhan-yang de-na lha’i bu-

rnams wdod-pa’i yon-tan-la bag-med-par spyod-pa dang | lha’i bu-dag wdus-byas thams-cad ni mi rtag-

pa | zag-pa-dang bcas-pa thams-cad ni sdug-bsngal-ba | chos thams-cad ni bdag-med-pa | mya-ngan-las 

wdas-pa thams-cad zhi-ba yin-na | ci’i phyir bag-med-par gnas zhes bya-ba’i bag-med-pa las skul-ba 

dang | yang lha-ma-yin-rnams-kyi dmag-gis nye-bar wtshe-bar byed-pa-na | kye lha-rnams ni rgyal-bar 

wgyur-ro | lha-ma-yin-rnams ni pham-par wgyur-ro | zhes bya-ba’i nye-bar wtshe-ba sel-bar byed-pa’i 

sgra wbyung-ba’i lha’i rnga-bo-che chos-kyis mtho-ba zhes bya-ba yod-do | grong-khyer dang | pho-

brang dang | tshal dang | sa-gzhi dang | dpag-bsam-gyi shing dang | wdun-sa dang | rdol-ba-la sogs-pa ni 

bshad zin-to | de-dag-gi tshe’i tshad ni mi-rnams-kyi lo brgya-la zhag gcig-tu brtsis-pa’i rang-lo stong 

thub-bo | lus-kyi tshad ni rgyang-grags phyed yod-do |   

de-nas steng-du wphags-pa-na wthab-bral zhes bya-ba’i lha yod-de | sum-cu-rtsa-gsum man-chad lha-ma-

yin-gyi wthab-rtsod yod-la | de-nas wthab-mo-dang bral-ba’i phyir wthab-bral zhes bya’o | tshe’i tshad ni 

mi-rnams-kyi lo nyis-brgya-la zhag gcig-tu brtsis-pa’i rang-lo nyis-stong thub-bo | lus-kyi tshad ni 

rgyang-grags bzhi-gsum yod-do |   

de-nas steng-du wphags-pa-na dga’-ldan-pa’i lha zhes bya-ba yod-de | de-na mgon-po [15r] byams-pas 

wjig-rten dang chos-kyi rgyal-srid gnyis-ka mdzad-cing | theg-pa chen-po’i chos-kyi dga’-ba-dang ldan-

pa’i phyir de-skad ces brjod-do | tshe’i tshad ni mi-rnams-kyi lo bzhi-brgya-la zhag gcig-tu brtsis-pa’i 

rang-lo bzhi-stong thub-bo | lus-kyi tshad ni rgyang-grags gcig-go |   

de-nas steng-du wphags-pa-na wphrul dga’-ba zhes bya-ba’i lha yod-de | rang-gis sprul-pa’i longs-spyod-

la dga’-bar spyod-pa’i phyir de-skad-du brjod-do | tshe’i tshad ni mi-rnams-kyi lo brgyad-brgya-la zhag 

gcig-tu brtsis-pa’i rang-lo brgyad-stong thub-bo | lus-kyi tshad ni rgyang-grags gcig dang bzhi-cha’o |       

de’i steng-du wphags-pa ni gzhan-wphrul dbang-byed-pa zhes bya-ba’i lha yod-de | gzhan-gyis sprul-pa’i 

longs-spyod-la’ang spyod-pa’i phyir gzhan-wphrul dbang byed-pa zhes bya-ste | gzhan-wphrul dbang 

byed-kyi gtso-bo ni wdod-pa’i dbang-phyug bdud sdig-can yin-no | tshe’i tshad ni mi-rnams-kyi lo stong-

drug-brgya-la zhag gcig-tu brtsis-pa’i rang-lo khri-drug-stong thub-bo | lus-kyi tshad ni rgyang-grags 

phyed-dang gnyis yod-do |   

de-dag-la ni wdod-pa’i bsam-kyi lha drug ces bya-ste | de-ltar-na mnar-med-pa-nas bzung-ste | gzhan-

wphrul dbang-byed man-chad-la wdod-pa’i bsam zhes bya-ste | wdod-pa’i yon-tan wkhrig-pa dang | 

kham-gyi zas-la wdod-chags-dang bcas-ba’i phyir de-skad-du brjod-do |  

MEDE [ff. 19v–22r]: tngri-ner kemebesü ǰirγuγan ayimaγ amaralduqui yirtinčü-deki tngris: arban doloγan ayimaγ 

önggetü yirtinčü-deki tngri-ner dörben ayimaγ öngge ügei yirtinčü-deki tngris buyu:: endeče amaralduqui 

yirtinčü-deki ǰirγuγan tngris kemebesü:  

sümir aγula-yin eng uridu negči-dür: garudabani neretü tngri ayu: nögüge negči-dür malidari neretü [20r] 

tngri-ner ayu: γutaγar negči-dür sada-mati neretü tngri ayu: yugandara aγula-yin ümedü ǰüg deger-e 

adagavanti neretü qarsi-dur vayišarvani neretü tngri-yin qan yagš-a čidküd nöküd-lüge-ben nigen-e ayu:: 

tegünčilen doronači eteged diridistri neretü balγasun-dur diridistri qan olan gandari nöküd-lüge-ben 

nigen-e ayu: örüneči eteged čadirarubi neretü balγasun-dur virubagši neretü qan olan luus nöküd-lüge-ben 

nigen-e ayu:: emüneči eteged virudagi neretü balγasun-dur virudagi neretü qan olan kümbandi nöküd-

lüge nigen-e ayu:: eden-eče ber öber-e sümir aγula-yin dörben negči-dür doloγan altan aγulas-ṯur nara 

saran kiged odud-tur γadaγadu čagirvad aγula-dur čambutiib-un aγula-dur mod-ṯur aqun tngris bügüde 
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dörben maqaraǰa tngri-dür qariyatu bolai: ede bügüder bolǰu dorben maqaranǰa tngri kemekü nigen 

ayimaγ tngris bolai: eden-ü nasun-u čaγ inu kümün-ü tabin on bolbasu tere γaǰar-un nigen üdür söni 

bolai:: teyin toγalaǰu aqu üye-iyar tabun ǰaγun nasulayu: bey-e-yin čaγ inu nigen kürüsün dörben qubi-ača 

nigen qubi-yin tedüi bolai::   

γučin γurban tngri-ner kemebesü sümir [20v] aγula-yin deger-e inu ayu: tede viǰan-a neretü qarsi-dur 

tngri-ner-ün qan anu qormusta asuri-yin ökin sači neretei-lüge eldeb küseküi ǰirγalang-ud-iyar uyidqar 

ügei ǰirγan ayu: basa tere qormusta tngri-yin qadqulduγan-dur külküi subaradisti neretü ǰaγan inu: basa 

čečeglig-ṯür ǰirγaqui-dur külküi ayiravani neretü ǰaγan inu buyu: ede üy-e qoyar-un orčin anu ülibesü 

doloγan beres buyu: tere qoyar-a naiman mingγan nöküd ǰaγan inu bui: basa valaqa neretü morid-un qan 

naiman mingγan nöküd mori-tu buyu: endeki527 tngris-i γučin γurban tngris kemekü-yin siltaγan anu 

naiman ed-ün tngris arban nigen urudiri tngris528 asuvar-yin köbegün qoyar kumar-a kiged γučin qoyar 

ubindiri kemegdeyü:: tegün-ü deger-e qormusta tngri-yi nemebesü γučin γurban bolai:: ede γučin γurban 

terigülegči tngris bükü-yin tulada γučin γurban tngris-ün γaǰar kemen nereyiddeǰüküi: tendekin tngris-ün 

köbegün küseküi metü ǰirγalang-ud-da soγtaǰu serel ügei bolǰu büküi-dür teden-i sergüngülküi-yin tulada 

tende büküi darimdari neretü kögürgen-eče eyin kemen daγun γaruyu: [21r] ai tngri-yin köbegüd ene 

egüdügsen ele bügüde möngke busu: čuburil-tu bügüde ǰobalang-tu bui: qamuγ nom-ud-dur bi kemekü 

ügei bui: qamuγ nirvan bügüde amurliγsan buyu: yaγun-u tulada ǰirγalang-iyar soγtaǰu amu ta kemen 

soγtaǰu serel ügei boluγsan-ača anu duradqaqui ḏaγun γaruyu:: basa asuri-narun čerig daruγdabasu: ai 

tngri-ner ilaγad: asuri-nar ilaγdaqu kemekü ǰobalang-tu sedkil-i anu sergügeküi ḏaγun γaruyu:: basa 

tendeki balγasun ordu qarsi čečeglig oronγaǰar galbaravas modun čiγulqui γaǰar qabtaγar529 gürü 

terigüten-i urida ügülen baraluγai: eden-ü nasun-u čaγ anu kümün-ü ǰaγun on-i anu nigen üdür söni bolγan 

toγlaǰu öber-ün on-u toγabar mingγan nasulayu: bey-e-yin čaγ anu ǰarim kürüs bolai::   

tegün-ü deger-e yam neretü tngris buyu: γučin γurban tngri-ner-ün γaǰar-ača doroγsida asuri-nar-luγ-a 

qadquldun bulγalduyu: ene tngri-yin γaǰar-a qadqulduqui ügei-yin tulada egünü ner-e inu 

mongγolčilabasu keregür ügei kemegdeyü:: nasun-u čaγ anu kümün-ü qoyar ǰaγun on-i anu nigen üdür 

söni bolγan toγlaǰu mön inu toγabar qoyar mingγan nasulayu: bey-e anu nigen kürüs-ün dörben qubis-ača 

γurban qubi-yin tedüi bolai::   

tegün-ü deger-e [21v] tüsid neretü tngris buyu: tende mayidari bodisung nom-un ba yirtinčü-yin ba üy-e 

qoyar-un yosubar qan bolǰu yeke kölgen-ü nom-iyar bayasulčan aqu-yin tulada ene tngri-yin ner-e inu 

mongγolčilabasu bayasqulang-tu kemegdeyü: amin-u čaγ inu kümün-ü dörben ǰaγun on-i anu nigen üdür 

söni bolγan toγlaǰu mön inu on-u toγ-a-bar dörben mingγan nasulayu: bey-e inu nigen kürüs bolai:   

tegün-ü deger-e nirmidara-di neretü tngris bui: tede tngri öber-ün qubilaγsan ed-iyer ǰirγaqu-yin tulada 

mongγolčilabasu qubilγaγsan-iyar bayasuγči kemegdeyü: nasun-u čaγ anu kümün-ü naiman ǰaγun on-i 

anu nigen üdür söni bolγan toγlaǰu öber-ün on-u toγabar naiman mingγan nasulayu: beyes anu nigen 

kürüs »basa nigen kürüs dörben«530 basa nigen kürüs-ün dörben qubi-ača nigen qubi-yin tedüi bolai::       

tegün-ü degere barinirmi-davasavarti neretü tngris bui: tede tngris busud-un qubilγaγsan ed-iyer ber 

ǰirγaqui-yin tulada mongγolčilabasu busud-un qubilγaγsan-dur bayasuγči kemegdeyü: ene 

barinirmidavasa-varti-daqi tngris-ün terigülegči anu gamisvari neretü simnu bolai: amin-u čaγ anu 

–––––––––––– 

527 Kibetűzve: endiki. Uspensky 2006, p. 41. 
528 MEDE: hiányzik a „tizenkét nap” kifejezés. 
529 Mong.: qabtaγai ‘síkság’. Uspensky 2006, p. 41. 
530 A megjelölt rész a rákövetkező indokolatlan ismétlése. Uspensky 2006, p. 41. 
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kümün-ü nigen mingγan ǰirγuγan ǰaγun on-i anu nigen üdür söni bolγan toγlaǰu [22r] »bolγan toγlaǰu«531 

anu on-u toγabar nigen tümen ǰirγuγan mingγan nasulayu: beyes anu nigen kürüs ǰarim bolai::   

eden-i amaralduqui yirtinčü-deki ǰirγuγan tngris kemegdeyü:: tere metü ayis tamu-dača terigüleǰü 

barinirmi-davasavar-ti tngri-dür kürtele bügüde-yi nigedkebesü amaralduqui yirtinčü kemekü neretü 

bolai:yaγun-u tulada kemebesü ede amitan qamtu neyilekü ǰirγalang kiged idekü idegen-dür amaran 

tačiyaqu-yin tulada amaralduqui yirtinčü kemen nereyidčüküi::  

FORDÍTÁS – SHES [13v–15r], MEDE [ff. 19v–22r]: Az istenek (a következő három csoportba 

tartoznak): hat (istencsoport) a Vágybirodalomba, tizenhét (istencsoport) a Formabiro-

dalomba és négy (istencsoport) a Formanélküli birodalomba.  

A hat Vágybirodalomban (élő istencsoport közül) a Méru-hegy első teraszán élnek a 

Kezükben tálat tartó (istenek), [MEDE 20r] a másodikon a Füzértartó istenek, a harmadi-

kon az Örökké mámoros istenek. A Járomtartó(-hegy) északi részének [SHES 14r] tetején 

a Fűzfalevél palotában a nagy király Bőség isten fia (tartózkodik) ártószellem kíséreté-

vel. Ehhez hasonlóan (a hegy) keleti oldalán a Helyőrző (palotában él) Helyőrző nagy 

király és illatevő(-szellem)532 kísérete. (A hegy) nyugati oldalán a Mindenféle forma 

palotában (él) Nem szép szemű király és kígyó kísérete. (A hegy) déli oldalán a Nemes 

születésű (palotában) él Nemes születésű nagy király vámpír(-szellem)533 kíséretével. 

(Ezeken a helyeken kívül) a Négy nagy király csoportjához tartozó istenek élhetnek még 

a Méru-hegy negyedik teraszán, a hét Arany-hegyen, a napon, holdon, csillagokon,  

a Dzsambu-sziget hegyein, zöld fáin és ehhez hasonló helyeken. Ezeket (az isteneket) 

egy csoportba gyűjtve (összefoglalóan) a (Négy) nagy király birodalmának isteneiként 

ismerik. Életidejüket (úgy számolhatjuk ki, hogy) az emberi évekből ötvenet számolva 

egy napnak, (az istenek) ötszáz évet érnek meg. Testük nagysága egynegyed hallótávol-

ságnyi.  

A Harminchárom istenek a Méru-hegy [MEDE 20v] tetején élnek. Itt (él az) istenek veze-

tője Századományú a Tökéletesen győzedelmes kiváló palotában, Boldog harcossal és a 

többi nem-istenlánnyal és istenlánnyal, akik érzékszervi örömökkel nem okoznak bűn-

bánatot (másoknak). (Itt él) továbbá Rendkívül erős, a harci elefánt és Örzőfi, a kerti ele-

fánt, mindkettő hét-hét jódzsana területen, 8 000–8 000 fős elefánt-szolga kíséretükkel 

együtt. A lovak királya, Viharfelhő [SHES 14v] és 8 000 fős ló-szolga kísérete is (itt él). 

–––––––––––– 

531 A megjelölt rész a rákövetkező indokolatlan ismétlése. Uspensky 2006, p. 42. 
532 Az illatevőket a Buddha előtti mitológia a vízzel és a termékenységgel kapcsolja össze. A védákban 

elsősorban a férfi termékenységét jelenítik meg, így kerülnek a születő gyermek mellé és fogantatása pillanatá-

ban az anya és az apa közelébe. A magasabb rangúak erősebbek, virágillatot esznek, a szolga természetű, kevés-

bé tehetősek fakéreg és korhadék szagát fogyasztják. Végh 1998–1999, p. 104. 
533 Ezeket a szarvat viselő nem-isteneket hatalmas testű, vámpírszerű lényeknek tartják. Rigzin 2008,  

p. 40. 
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Azért nevezik (ezt az istencsoportot) Harminchármaknak, mert nyolc gazdagságisten 

vezető,534 tizenegy haragos (istenség),535 tizenkét nap (isten),536 a kilencedik hónap két 

ifjabb fia537 – így a vezetők és alárendeltjeik (száma) együttesen harminchárom.538 Az 

itt (élő) istenfiak érzéki örömeiket539 gátlások nélkül átélhetik. [MEDE 21r] Az istenfiak 

(számára) minden összetett dolog állandótlan, minden nyomorúság szenvedést okoz, 

minden dolog éntelen, minden szomorúságból való elmúlás megnyugvást hoz.540 Miért 

élhetnek gátlások nélkül? (Mert ezzel másokat) figyelmeztetnek a gátlástalan tettek 

(elkerülésére). Mikor a nem-istenek csapatainak támadása közeleg, az istenek Tan által 

magasságokba (juttató) nevű hatalmas dobja541 (a következő) ártást elűző hangot hallat-

ja: „Óh istenek győztök, nem-istenek vereséget szenvedtek!” A városok, paloták, kertek, 

termőföldek, a kívánságot teljesítő fa, a gyülekező hely, táblakő és a többi magyarázata 

itt befejeződik. Ezeknek (az isteneknek) az életidejét (úgy számíthatjuk ki, hogy) az em-

berek száz évét egy napnak számítva ők 1 000 évet érnek meg. Testük mértéke fél halló-

távolságnyi.  

–––––––––––– 

534 MTHA: nyolc gazdagságisten: Tanban (hasonló fokon álló) szépséges (istenek gyülekezőhelyén élők) 

(tib.: chos-bzang), Magaslatokon élők (tib.: mtho-ba), (Méru-)hegy csúcsán élők (tib.: ri-rtse), Szerencsés láto-

más helyén élők (tib.: legs-mthong gnas), Egyetlen régió (tib.: phyogs-gcig), Facsoport (tib.: shing-gseb), Külön-

féle harciszekerek parkja (tib.: shing-rta sna-tshogs gnas), Gyönyörűszép (tib.: dga’-byed). Kong-sprul 1982,  

p. 189. 
535 MTHA: tizenegy haragos istenség: Szép (tib.: rnam-mdzes), Megfontolás fáján élők (tib.: yongs-wdur 

gnas-pa), Mindenfélék ligetében élők (tib.: wdres-pa’i wgram), Közel a bozótoshoz élők (tib.: tshang-tshing 

wgram-na gnas), Gyémántszívben élők (tib.: nor-bu’i snying-por gnas), Térben élők (tib.: kun gsal-spyod), 

Aranybarlangban élők (tib.: gser-phug-khang), Árnyékfüzérben élők (tib.: phreng-ba’i grib-ma), Magasan és 

alacsonyan repülők (tib.: mtho-dmar rgyu), Különböző ragyogással játszadozók (tib.: bkra-ba sna-tshogs), 

Titokzatos öröműek (tib.: sbyor-bar wjug). Kong-sprul 1982, p. 189. 
536 MTHA: tizenkét nap isten: Dallamot elérők (tib.: glu sgra-chags), Ragyogó lángúak (tib.: gzi-brjid 

wbar-ba), Egészek, mint a Hold (tib.: zla-ba’i gnas-ltar nya), Páros Szálafások (tib.: shing sā-la), Nyitott szem-

mel párosan sétálók (tib.: zung dang mig phyer wgro), Csukott szemmel sétálók (tib.: btsums wgros), Legszebb 

test- és arcszínűek (tib.: lus mdog bzang che), Lebegő gyémántosok (tib.: nor-bu wphyang-ba), Csoportban élők 

(tib.: ris mthun wkhor gnas), Méltósággal cselekvők (tib.: mtho-bar spyod-pa). Kong-sprul 1982, p. 190. 
537 MTHA: kilencedik hónap két ifjabb fia: Ragyogó (tib.: gzi-mchog), Ragyogó füzéres (tib.: gzi-bring-

ma). Kong-sprul 1982, p. 189. 
538 Más tibeti szövegek magyarázata szerint azért is hívják őket így, mert harminchárom csodálatos dolgot 

birtokolnak (például a kívánságteljesítő tehén, a harci elefánt, a ló stb.). Szegedi 2001b, p. 6. 
539 Az öt érzékszervi öröm (tib.: wdod-pa’i yon-tan lnga): forma (tib.: gzugs), hang (tib.: sgra), illat (tib.: 

dri), íz (tib.: ro) és tapintás (tib.: reg-bya). Das 1970, p. 693. 
540 Ez az úgynevezett négy pecsét (tib. phyag-rgya bzhi), mely megkülönbözteti a buddhista filozófiai 

rendszereket az egyéb nézetektől. Bővebben lásd Agócs 1996, p. 12. 
541 MTHA: Ez a dobszó a buddhizmus négy pecsétjét is viszhangozza és arra ösztönzi az isteneket, hogy 

kerüljék az ártalmas cselekedeteket. Ebben az isteni szférában található még egy tál ambrózia, mely megóvja az 

isteneket a betegségtől, öregségtől és az idő előtti haláltól. Kong-sprul 1982, p. 189. 
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A felettük levő magasságban élnek a Küzdéstől megszabadult istenek,542 akiket azért 

neveznek így, mert a nem-istenek a Harminchárom (istenek birodalma) alatt élő istenek-

kel csatáznak, de az e fölötti (régiókkal már) nem. Az életidejüket (úgy számíthatjuk ki, 

hogy) az emberek kétszáz évét egy napnak számítva ők 2 000 évet érnek meg. Testük 

mértéke háromnegyed hallótávolságnyi.  

A felettük levő magasságban élnek az [MEDE 21v] Örömteli istenek. (Itt él) Maitreya 

[SHES 15r] buddha, aki evilágon és a tan mennyei birodalmaiban is tevékenykedik és a 

mahāyāna tanainak örömét (hírdeti), ezért nevezik (Örömtelinek ezt a szférát).543            

Az életidejüket (úgy számíthatjuk ki, hogy) az emberek négyszáz évét egy napnak szá-

mítva ők 4 000 évet érnek meg. Testük mértéke egy hallótávolságnyi.  

A felettük levő magasságban élnek a Varázslatot élvező istenek, akiket azért neveznek 

így, mert a maguk által varázsolt jólétben élnek. Az életidejüket (úgy számíthatjuk ki, 

hogy) az emberek nyolcszáz évét egy napnak számítva ők 8 000 évet érnek meg. Testük 

mértéke egy egész egynegyed hallótávolságnyi.  

A felettük levő magasságban élnek a Mások varázslatát uraló istenek, akiket azért ne-

veznek Mások varázslatát uraló istennek, mert mások által varázsolt jólétben élnek.  

A Mások varázslatát uraló istenek vezetője a vágybirodalom nagyura Bűnös ördög.  

Az életidejüket (úgy számíthatjuk ki, hogy) az emberek 1 600 évét egy napnak számítva 

[MEDE 22r] ők 16 000 évet élnek meg. Testük mértéke másfél hallótávolságnyi.  

Őket hívják a Hat vágybirodalmi istennek. Így a Soha meg nem nyugvó (pokoltól) a 

Mások varázslatát uraló (istenvilágig) tart a Vágybirodalom, ami azért kapta a nevét, 

mert (az itt élők) vágynak az érzéki együttlétre544 és a durva ételekre.  

 
 tibeti magyar mongol magyar 

lha [SHES, MDZOD, MTHA, DAG] isten tngri [MEDE, MAHA, 
MERG] 

isten 

wdod-pa-na spyod-pa [SHES, 
RGYA] 

Vágybirodalom amaralduqui yirtinčü 
[MEDE] 

Vágybirodalom 

 wdod-kyi khams 
[MDZOD] 

Vágybirodalom   

–––––––––––– 

542 MTHA: Ezeket az isteneket nevezik még Ikreknek is, mert mindig párosával születnek ide. Kong-sprul 

1982, p. 189. 
543 Ebben az isteni szférában élnek az olyan nagy erényt összegyűjtött lények, mint a folyamba lépettek, 

az egyszer visszatérők, a vissza nem térők fokozatát elértek és az ellenséget legyőzők. Ebben a szférában nincs 

nappal és éjszaka, a változást csak a virágok nyílásából és csukódásából tudják megkülönböztetni. Mivel nincs 

nap és hold, az istenek saját fényükkel világítanak be mindent. Germano 1993, p. 54. 
544 A vágybirodalmi istenek ötféle módon tudják kielégíteni szexuális vágyaikat: közösüléssel, öleléssel, 

kézfogással, mosollyal és egymásra nézéssel. Születéskor az újszülöttek, akik csodás módon jönnek a világra, 

már akkor 5–10 éves gyereknek látszanak, mikor hirtelen megjelennek az istennők térdén. Germano 1993, p. 54. 
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lag-na gzhong thogs-pa-rnams 
[SHES, RGYA, MDZOD] 

Kezükben tálat 
tartó (istenek) 

garudabani neretü 
tngri [MEDE] 

Karoṭapāṇayo ne-
vű istenek 

 gzhong thogs [MTHA] Tálat tartó (istenek)   
phreng thogs-pa’i lha-rnams 

[SHES, MDZOD] 
Füzér tartó iste-
nek 

malidari neretü tngri-
ner [MEDE] 

Mālādhāra nevű 
istenek 

 phreng thogs-pa-rnams 
[RGYA] 

Füzér tartó (iste-
nek) 

  

 phreng thogs [MTHA] Füzér tartó (iste-
nek) 

  

rtag-myos-pa’i lha-rnams [SHES, 
RGYA] 

Örökké mámoros 
istenek 

sada-mati neretü tngri 
[MEDE] 

Sadāmada nevű 
istenek 

 rtag-tu myos-pa’i lha-
rnams [MDZOD] 

Örökké mámoros 
istenek 

  

 rtag-myos [MTHA] Örökké mámoros 
(istenek) 

  

lcang-lo-can zhes bya-ba’i pho-
brang [SHES, RGYA] 

Fűzfalevél palota adagavanti neretü 
qarsi [MEDE] 

Aṭakāvatī nevű 
palota 

rgyal-po chen-po rnam-thos-kyi 
bu [SHES, RGYA] 

nagy király Bőség 
isten fia 

vayišarvani neretü 
tngri-yin qan [MEDE] 

az istenek királya 
Vaiśravaṇa 

gnod-sbyin-gyi tshogs-kyis bskor-
ba [SHES, RGYA, MDZOD] 

ártószellem 
kíséret 

yagš-a čidküd nöküd-
lüge-ben [MEDE] 

yakṣa kíséret 

yul-wkhor srung-pa [SHES, 
RGYA] 

Helyőrző (palota) diridistri neretü balγa-
sun [MEDE] 

Dhṛtarāṣṭra nevű 
város 

rgyal-po chen-po yul-wkhor-
srung [SHES] 

Helyörző nagy ki-
rály 

diridistri qan [MEDE] Dhṛtarāṣṭra 
király 

 rgyal-po chen-po yul-
wkhor-bsrung [RGYA] 

Helyörző nagy ki-
rály 

  

dri-za’i tshogs-kyis bskor-ba 
[SHES, RGYA] 

illatevő kíséret gandari nöküd-lüge-
ben [MEDE] 

gandharvā kíséret 

 dri-za-ba’i tshogs-kyis 
bskor-ba [MDZOD] 

illatevő kíséret   

sna-tshogs gzugs [SHES, RGYA] Mindenféle forma 
(palota) 

čadirarubi neretü bal-
γasun [MEDE] 

Citrarūpa nevű 
város 

rgyal-po chen-po mig mi bzang 
[SHES, RGYA] 

Nem szép szemű 
király 

virubagši neretü qan 
[MEDE] 

Virūpākṣa nevű 
király 

klu’i tshogs-kyis bskor-ba [SHES, 
RGYA, MDZOD] 

kígyó kíséret luus nöküd-lüge-ben 
[MEDE] 

kígyó kíséret 

wphags-skyes-po [SHES] Nemes születésű 
(palota) 

virudagi neretü 
balγasun [MEDE] 

Virūḍhaka város 

 wphags-skyes [RGYA] Nemes születésű 
(palota) 

  

rgyal-po chen-po wphags-skyes-
po [SHES] 

Nemes születésű 
nagy király 

virudagi neretü qan 
[MEDE] 

Virūḍhaka király 

 rgyal-po wphags-skyes-
po [RGYA] 

Nemes születésű 
király 

  

grul-bum-gyi tshogs-kyis bskor-
ba [SHES, RGYA] 

vámpír kíséret kümbandi nöküd-lüge 
[MEDE] 

kümbandi kíséret 

rgyal-chen-ris-bzhi-pa’i sde / 
rgyal-chen-ris bzhi-pa’i 
lha [SHES] 

Négy nagy király 
birodalmának cso-
portja / Négy nagy 
király birodalmá-
nak istenei 

dörben maqaraǰa 
tngri-dür qariyatu / 
dorben maqaranǰa 
tngri [MEDE] 

Négy mahārāja 
isteneihez tartozó 
/ Négy mahārāja 
istenei 
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 rgyal-chen-rigs bzhi’i 
lha [RGYA] 

Nagy királyok né-
gyes csoportja 

dörben maqaranča 
iǰaγur-un tngri545 / T 
dörben maqaranča 
[MAHA] 

Négy mahārājá-
hoz tartozó iste-
nek / T Négy ma-
hārāja 

 rgyal-chen-rigs bzhi 
[MDZOD] 

Négy nagy király 
birodalma 

  

 rgyal-chen-ris bzhi 
[MTHA] 

Négy nagy király 
birodalma 

  

sum-cu-rtsa-gsum-ba’i lha 
[SHES, RGYA] 

Harminchárom is-
tenek 

γučin γurban tngri 
[MEDE, MAHA, MERG] 

Harminchárom 
istenek 

 sum-cu-rtsa-gsum 
[DAG, MDZOD] 

Harminchármak   

lha-rnams-kyi dbang-po brgya-
byin [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA]  

Századományú, 
az istenek veze-
tője  

tngri-ner-ün qan anu 
qormusta [MEDE] 

istenek királya 
Qormusta  

 lha’i dbang-po brgya-
byin [DAG] 

Századományú 
isteni vezető  

tngri-yin erketü qor-
musta [MERG] 

istenek vezetője 
Qormusta  

rnam-par rgyal-ba’i khang 
bzangs [SHES, RGYA, 
MDZOD, DAG] 

Tökéletesen győ-
zedelmes kiváló 
palota 

viǰan-a neretü qarsi 
[MEDE] 

Vijayī palota 

 rnam-rgyal-khang 
bzang [MTHA] 

Tökéletesen győ-
zedelmes kiváló 
palota 

  

bu-mo dam-pa bde [SHES] Boldog (nem-
isten lány) 

sači neretei [MEDE] Sači nevű 

 bu-mo dam-pa bde-
rtsogs-ma [RGYA] 

Boldog harcos 
(nem-isten lány) 

  

g.yul-ngor spyod-pa’i glang-po-
che rab-rtan [SHES, 
RGYA] 

Rendkívül erős 
harci elefánt 

qadqulduγan-dur kül-
küi subaradisti neretü 
ǰaγan [MEDE] 

Supratiṣṭhita har-
ci elefánt 

 glang-po-che rab-brtan 
[MTHA] 

Rendkívül erős 
elefánt 

  

skyed-mos-tshal-du spyod-pa’i 
glang-po-ches srung-gi 
bu [SHES] 

Örzőfi kerti ele-
fánt 

čečeglig-ṯür ǰirγaqui-
dur külküi ayiravani 
neretü ǰaγan [MEDE] 

Airāvaṇa kerti 
elefánt 

 skyed-mos-tshal-du 
spyod-pa’i tshe | glang-
po-ches srung-gi bu 
[RGYA] 

az idejét kertben 
töltő Örzőfi ele-
fánt 

  

 glang-po-che sa-srung-
kyi bu [MTHA] 

Örzőfi elefánt   

rta’i rgyal-po sprin-gyi shugs-
can [SHES, RGYA] 

lovak királya 
Viharfelhő 

valaqa neretü morid-
un qan [MEDE] 

lovak királya Ba-
lāha 

gtso-bo nor-lha brgyad [SHES, 
RGYA, MDZOD, MTHA] 

nyolc gazdagság-
isten vezető 

naiman ed-ün tngris 
[MEDE] 

nyolc gazdagság-
isten vezető 

 nor-lha brgyad [DAG] nyolc gazdagság-
isten 

ed-ün naiman tngri 
[MERG] 

nyolc 
gazdagságisten 

drag-po bcu-gcig [SHES, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

tizenegy haragos arban nigen urudiri 
tngris [MEDE] 

tizenegy rudra is-
ten 

 drag-po lo bcu-gcig 
[RGYA] 

az év tizenegy ha-
ragosa 

arban nigen doγsid 
[MERG] 

tizenegy haragos 

–––––––––––– 

545 MAHA: Dörben maqaranča-yin ayimaγ ‘Négy mahārāja osztálya’. 
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nyi-ma bcu-gnyis [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA] 

tizenkét nap naran-u arban qoyar 
köbegün [MERG] 

tizenkét napfi 

 nyi-ma’i bu bcu-gnyis 
[DAG] 

tizenkét napfi   

tha-skar-gyi bu gzhon-nu gnyis 
[SHES, RGYA, MDZOD] 

kilencedik hónap 
két ifjabb fia 

asuvar-yin köbegün 
qoyar kumar-a 
[MEDE] 

Aśvinī két ifjabb 
fia 

 tha-skar-gyi bu gnyis 
[MTHA, DAG] 

kilencedik hónap 
két fia 

asu-vani-yin qoyar 
köbegün [MERG] 

Aśvinī két fia 

rnga-bo-che chos-kyis mtho-ba 
[SHES] 

Tan által magas-
ságokba (juttató) 
nevű hatalmas 
dob 

darimdari neretü 
kögürgen [MEDE] 

Dharmottara dob 

 lha’i rnga chos-kyis 
mthong-ba [RGYA] 

Tan által láttató 
(nevű), az istenek 
dobja 

  

 rnga-sgra [MTHA] dobszó   
wthab-bral zhes bya-ba’i lha 

[SHES, RGYA, MTHA] 
Küzdéstől meg-
szabadult istenek 

yam neretü tngris / 
keregür ügei [MEDE] 

Yāma nevű iste-
nek / Küzdéstől 
megszabadult (is-
tenek) 

   yam-a tngri / T bayil-
duγan-ača546 anggiǰi-
raγsan [MAHA] 

Yāma istenek / T 
Küzdéstől megsza-
badult (istenek) 

 wthab-bral-rnams 
[MDZOD] 

Küzdéstől meg-
szabadultak 

bayilduγan-ača 
qaγačaγsan [MERG] 

Küzdéstől meg-
szabadultak 

 wthab-bral [DAG] Küzdéstől meg-
szabadult(ak) 

  

dga’-ldan-pa’i lha [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA] 

Örömteli isten(ek) tüsid neretü tngris / 
bayasqulang [MEDE] 

Tuṣitā istenek / 
Örömteli istenek 

   tüsid547 tngri / T tegüs 
bayasqulang-tu 
[MAHA, MERG] 

Tuṣitā istenek / T 
Örömteliek 

 dga’-ldan-rnams 
[MDZOD] 

Örömteliek   

 dga’-ldan [DAG] Örömteliek   
mgon-po byams-pa [SHES, 

RGYA] 
Oltalmazó szere-
tet 

mayidari bodisung 
[MEDE] 

Maitreya bodhi-
sattva 

 rgyal-ba ma-pham-pa 
[MTHA] 

Verhetetlen győz-
tes 

  

theg-pa chen-po’i chos [SHES, 
RGYA] 

nagy kocsi tanai nom [MEDE] tan 

 chos [MTHA] tan   
wphrul dga’-ba zhes bya-ba’i lha 

[SHES, RGYA, MTHA] 
Varázslatot élve-
ző istenek 

nirmidara-di neretü 
tngris / qubilγaγsan-
iyar bayasuγči [MEDE] 

Nirmāṇa-ratya is-
tenek / Varázslatot 
élvező (istenek) 

 wphrul dga’-rnams 
[MDZOD] 

Varázslatot élve-
zők 

qubilγan548 bayasuγči 
tngri / T qubilγan-dur 
bayasqui [MAHA] 

Varázslatot élve-
zők / T Varázsla-
tot élvezők 

–––––––––––– 

546 MAHA: keregür-eče. 
547 MAHA: tüsid-ün. 
548 MAHA: qubilγan-a. 
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 wphrul dga’ [DAG] Varázslatot élve-
zők 

qubilγan-dur baya-
suγči [MERG] 

Varázslatot élve-
zők 

gzhan-wphrul dbang-byed-pa 
zhes bya-ba’i lha [SHES, 
RGYA, MTHA] 

Mások varázslatát 
uraló istenek 

barinirmi-davasavarti 
neretü tngris / busud-
un qubilγaγsan-dur 
bayasuγči [MEDE] 

Para-nirmita-
vaśa-vartina iste-
nek / Mások va-
rázslatát uraló (is-
tenek) 

 gzhan-wphrul dbang-
byed-rnams [MDZOD] 

Mások varázslatát 
uralók 

busud qubilγan erke-
ber üiledügči tngri549 / 
T busud-un550 qubil-
γan üiledügči bolai 
[MAHA] 

Mások varázslatát 
uralók / T Mások 
varázslatát uralók 

 gzhan-wphrul dbang-
byed [DAG] 

Mások varázslatát 
uralók 

busud-un qubilγan-i 
erkeber [MERG] 

Mások varázslatát 
uralók 

wdod-pa’i dbang-phyug bdud 
sdig-can [SHES, RGYA] 

vágybirodalom 
nagyura Bűnös 
ördög 

gamisvari neretü 
simnu [MEDE] 

Kāmaśvara ördög 

wdod-pa’i bsam-kyi lha drug 
[SHES, RGYA] 

Hat vágybirodal-
mi isten 

amaralduqui yirtinčü-
deki ǰirγuγan tngris 
[MEDE] 

Hat vágybirodal-
mi isten 

 wdod-pa spyod-ap drug 
[MDZOD] 

Hat vágybirodal-
mi 

  

 wdod-lha-ris drug 
[MTHA] 

Vágybirodalmi is-
tenek hatos cso-
portja 

  

7.2.7.2. A Formabirodalom istenei 

A durva anyag világa fölött található a tiszta formák birodalma, a finom anyagi világ. Az ide 

születő lények mentesek azoktól a durva késztetésektől, amelyek a Vágybirodalom lakóit jel-

lemzik, ugyanakkor a színek, a formák, a hangok és a tapintható dolgok iránti finom vágy 

megvan bennük.  

 A Formabirodalom isteni lényei négyfélék aszerint, ahogyan a meditatív elmélyülés 

négy szintje sorra következik. Ezeket a létállapotokat már kimondottan a meditációs gyakor-

latban elérhető tudatállapotoknak feletetik meg. A négy szinten fölfelé haladva a gyakorló 

mind erősebb és hosszasabb összpontosításra képes, miközben a saját teljesítményével kap-

csolatos örömöt, az összeszedettség állapotában eleinte érzett testi-lelki boldogságot is mind-

inkább hátrahagyja és egy teljesen semleges, rendíthetetlen „egyhegyű” állapotban képes ma-

radni, tetszés szerinti ideig, spontán módon, erőfeszítés nélkül.551 

 Az összes Formabirodalmban élő isten az adott élete folyamán nem érez sem testi, sem 

lelki szenvedést, de az ő létük is tettek és szenvedélyek következtében jön létre, és így 

–––––––––––– 

549 MAHA: busud-un qubilγan-i erkeber bolγaγči tngri. 
550 MAHA: busud-i. 
551 Szegedi 2001a, pp. 14–15. 
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magatehetetlenül kell meghalniuk. Mivel nem tudják befolyásolni, hogy haláluk után hova 

szülessenek, hanem a tettektől és szenvedélyektől való függőség uralkodik felettük, a dolgok 

összetettségéből eredő szenvedés552 rájuk is jellemző.553 

SHES [ff. 15r–16r]: gzugs-kyi khams-kyi lha-rnams ni bsam-gtan bzhis bsdus-te | bsam-gtan dang-po dang | 

gnyis-pa dang | gsum-pa dang | bzhi-pa’o |   

bsam-gtan dang-po-la’ang gsum yod-de | tshangs-ris dang | tshangs-pa wdun-na wdon dang | tshangs-pa 

chen-po’o | de-dag-gi [15v] tshe’i tshad ni tshangs-ris-pa bskal-pa chen-po bzhi-cha’o | tshangs-pa mdun-

na wdon-pa ni bskal-pa phyed-do | tshangs-pa chen-pos ni bskal-pa bzhi-gsum-mo | lus-tshad ni dpag-

tshad phyed dang | dpag-tshad gcig dang | dpag-tshad phyed-dang gnyis rim-pa bzhin-du yod-do |     

de-dag-gi gong-na bsam-gtan gnyis-pa’i lha-rnams yod-la | de-la’ang gsum-ste | wod-chung dang | tshad-

med wod dang | wod-gsal gsum-mo | de-dag-gi tshe’i tshad ni wod-chung-ba bskal-pa chen-po gnyis-so | 

tshad-med wod-pa bzhi’o | wod-gsal-ba bskal-pa brgyad-do | lus-kyi tshad ni | wod-chung-ba-la dpag-

tshad gnyis dang | tshad-med wod-pa-la dpag-tshad bzhi dang | wod gsal-pa-la dpag-tshad brgyad-do |      

de-dag-gi gong-na bsam-gtan gsum-pa’i lha-rnams yod-la | de-la’ang gsum-ste | dge-chung dang | tshad-

med dge dang | dge-rgyas-pa’o | de-dag-gi tshe-tshad ni dge-chung-bas bskal-pa bcu-drug dang | tshad-

med dge-bas bskal-pa sum-cu-rtsa-gnyis dang | dge-rgyas-pa bskal-pa drug-cu-rtsa-bzhi’o | lus-kyi tshad 

ni | dge-chung-ba dpag-tshad bcu-drug dang | tshad-med dge-ba-la dpag-tshad sum-cu-rtsa-gnyis dang | 

dge-rgyas-pa-la dpag-tshad drug-cu-rtsa-bzhi yod-do |   

de-dag-gi gong-na bsam-gtan bzhi-pa’i lha-rnams yod-la | de-la rnam-pa brgyad-de | sprin-med dang | 

bsod-nams skyes dang | wbras-bu che zhes bya-ba so-so’i skye-bo’i gnas-gzhan gsum dang | mi che-ba 

dang | mi gdung-ba dang | gya-nom snang dang | shin-tu mthong-ba dang | wog-min-pa zhes bya-ba 

wphags-pa’i gnas-gzhan lnga-ste | de-dag-la ni gtsang-ma ris-kyi lha lnga zhes zer-[16r]-ro | de-dag-gi 

tshe’i tshad ni sprin-med-pa bskal-pa brgya-nyi-shu-rtsa-lnga’o | bsod-nams skyes-pa bskal-pa phyed-

dang sum-brgya’o | wbras-bu che-ba bskal-pa lnga-brgya’o | mi che-ba bskal-pa stong-ngo | mi gdung-ba 

bskal-pa nyis-stong-ngo | gya-nom snang-ba bskal-pa bzhi-stong-ngo | shin-tu mthong-ba bskal-pa 

brgyad-stong-ngo | wog-min-pa bskal-pa khri-drug-stong-ngo | lus-kyi tshad-la sprin-med-pa-la dpag-

tshad brgya-nyi-shu-rtsa-lnga dang | bsod-nams skyes-pa-la dpag-tshad phyed-dang sum-brgya dang | 

wbras-bu che-ba-la dpag-tshad lnga-brgya dang | mi che-ba-la dpag-tshad stong dang | mi gdung-pa-la 

dpag-tshad nyis-stong dang | shin-tu mthong-ba-la dpag-tshad bzhi-stong dang | gya-nom snang-ba-la 

dpag-tshad brgyad-stong dang | wog-min-pa-la dpag-tshad khri-drug-stong yod-do |   

de-ltar-na tshangs-ris-nas wog-min-gyi bar ni gzugs-kyi bsam zhes bya-ste | wdod-pa-la wdod-chags-dang 

bral-la | gzugs-la wdod-chags-dang ma bral-ba’i phyir-ro |  

MEDE [ff. 22r–23v]: nögüge öngge-tü yirtinčü-deki tngri-ner čiγulbasu dörben diyan-dur baγtayu: eng uridu 

ḏiyan nögüge ḏiyan γutaγar ḏiyan dötüger ḏiyan kiged dörben bolai:   

eng uridu ḏiyan-dur γurban ayimaγ bolai: baraqama-gayig baraqama-buruγid maha-baraqama kiged 

γurban buyu: eden-ü amin-u čaγ anu baraqama-gaig kemekü tngri-ner nigen galab dörben bolγaγsan-u 

nigen qubi-yin čaγ-tur kürtele nasulayu:: baraqama-buruγid tngri-ner ǰarim galab nasulayu: maqabara-

qama nigen galab-un dörben qubi-ača γurban qubi-dur kürtele nasulayu: beyes-ün čaγ anu baraqama-

–––––––––––– 

552 A háromféle szenvedésről bővebben lásd Sgam-po-pa 1989, pp. 60–63, Gampopa 1998, pp. 95–96, 

vagy Láma Anagarika 1992, pp. 68–71. 
553 Lhündrup Szöpa 1995, p. 97. 
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gayig554 tngris-ün bey-e ǰarim bere: baraqama-buruγid-un555 tngris-ün bey-e nigen ber-e maqabaraqa-ma-

yin556 bey-e nigen bere ǰarim buyu::   

teden-ü degere nögüge ḏiyan-daqi tngri-ner [22v] bui: ene ber γurban ayimaγ bolai: baridab abara-manab 

abisuvar kiged γurban buyu: eden-ü nasun-u čaγ inu: baridab tngri-ner qoyar yeke galab nasulayu:: 

abirama-nab-un tngri-ner dörben yeke galab nasulayu: abisuvar-un tngri-ner naiman yeke galab nasulayu: 

beyes-ün čaγ anu baridib-un beyes qoyar bere: abiramanab-un beyes dörben bere: abisuvar-un beyes 

naiman bere bolai::   

teden-ü deger-e γutaγar ḏiyan-daqi tngris bui: tere ber γurban ayimaγ bolai: barida-sub abiram-nasub 

subagirvan kiged γurban buyu: eden-ü amin-u čaγ anu baridasub-daqi tngri-ner arban ǰirγuγan yeke galab 

nasulayu: abiraman-sub-un tngri-ner γučin qoyar yeke galab nasulayu: subagirva-n-daqi tngri-ner ǰiran 

dörben yeke galab nasulayu: beyes-ün čaγ anu baridasub-daqin-u bey-e arban ǰirγuγan bere: abiramana-

sub-daqin-u bey-e γučin qoyar bere: subagirva-n-daqin-u bey-e ǰiran dörben bere bolai::   

eden-ü deger-e dötüger diyan-daqin-u tngri buyu: ene tngri naiman ayimaγ bolai: anabarag buni-barsu 

baraγta-bal kemekü ede γurban ayimaγ tngri bertegčin bolai:: egün-ü deger-e abiraγ adab sudirasan sudi-

ras aganista kemekü-de tabun qutuγ oluγsad bolai:: ede tabun-i ariγun iǰaγur-tu [23r] tabun tngris kemen 

ber nereyidüyü: eden-ü amin-u čaγ anu anabarag nigen ǰaγun qorin tabun yeke galab nasulayu: 

buniabarsau-daqi tngris qoyar ǰaγun tabin yeke galab nasulayu: baraγta-bal-daqi tngris tabun ǰaγun yeke 

galab nasulayu: abiraγ-ṯaqi tngris nigen mingγan yeke galab nasulayu: adab-un tngris qoyar mingγan yeke 

galab nasulayu: sudarasan-daqin-u tngris dörben mingγan yeke galab nasulayu: sudaras-ṯaqin-u tngris 

naiman mingγan yeke galab nasulayu: aganisti-daqi tngris nigen tümen ǰirγuγan mingγan yeke galab 

nasulayu:: beyes-ün čaγ anu anabiraγ-daqin-u ǰaγun qorin tabun bere bunia-barsau-daqin-u beyes qoyar 

ǰaγun tabin bere: baraγta-bal tngris-ün bey-e tabun ǰaγun bere: abiraγi-daqin-u bey-e mingγan bere: adab 

tngri-yin bey-e qoyar mingγan bere: sudirasan tngris-ün bey-e dörben mingγan bere: sudaras tngris-ün 

bey-e naiman mingγan bere: aganisti-daqi tngris-ün bey-e nigen tümen ǰurγuγan minγan ber-e buyu:         

edeger baraqma-gayig tngri-eče degegsi aganista tngri-dür kürtele bügüde-yi öngge-tü yirtinčü 

kemegdeyü: yaγun-u tula teyin kememü kemebesü küseküi ǰirγalang-ud-ṯur tačiyaqui sedkil-i tarqaγaǰu 

bügetele öngge-dür tačiyan quričaqu-yin tulada [23v] önggetü yirtinčü kemen nereyidčüküi::  

FORDÍTÁS – SHES [ff. 15r–16r], MEDE [ff. 22r–23v]: A Formabirodalom istenei négy elmé-

lyülési szinten helyezkednek el: az első, a második, a harmadik és a negyedik elmé-

lyülési szinten.  

Az első elmélyülési szint három részre oszlik: Brahma birodalom, Brahma óhajában fel-

zengő és Nagy Brahma.557 Az [SHES 15v] életidejük: a Brahma birodalom (isteneinek) 

negyed nagy kalpa, a Brahma óhajában felzengő (isteneknek) fél kalpa és a Nagy Brah- 

 

–––––––––––– 

554 SHES-ben ez az istennév nem található meg.  
555 SHES-ben ez az istennév nem található meg.  
556 SHES-ben ez az istennév nem található meg. 
557 Brahma a hinduizmusban a világ teremtőjeként szerepel. Kongtrul 1995, p. 267. 

Ide születnek mindazok, akik a világot Brahma által teremtettnek hiszik, fő törekvésük pedig a Brahmával 

való egyesülés, a benne való feloldódás. Hasonlóképpen illeszkedik a buddhista világképbe a másik hindu isten, 

Indra is és birodalma, a Harminchárom istenvilág. Szegedi 2001b, p. 5. 
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ma (isteneknek) pedig háromnegyed kalpa. Testük mértéke sorjában: fél jódzsana, egy 

jódzsana és másfél jódzsana.  

Fölöttük helyezkedik el a második elmélyülési szint isteni [MEDE 22v] (birodalma), 

amely szintén három részből áll: Kis fényű,558 Mérhetetlen fényű és Ragyogó fényű.559 

Az életidejük: a Kis fényű (isteneknek) két nagy kalpa, a Mérhetetlen fényű (istenek-

nek) négy (kalpa) és a Ragyogó fényű (isteneknek) nyolc (kalpa). Testük mértéke: a Kis 

fényű (isteneknek) két jódzsana, a Mérhetetlen fényű (isteneknek) négy jódzsana, a Ra-

gyogó fényű (isteneknek) pedig nyolc jódzsana.  

Fölöttük helyezkedik el a harmadik elmélyülési szint isteni (birodalma), ami szintén há-

rom részből áll: Kis erényű,560 Mérhetetlen erényű és Virágzó erényű.561 Az életidejük: 

a Kis erényű (isteneknek) tizenhat kalpa, a Mérhetetlen erényű (isteneknek) harminckét 

kalpa és a Virágzó erényű (isteneknek) hatvannégy kalpa. Testük mértéke: a Kis erényű 

(isteneknek) tizenhat jódzsana, a Mérhetetlen erényű (isteneknek) harminckét jódzsana, 

a Virágzó erényű (isteneknek) pedig hatvannégy jódzsana.  

Fölöttük helyezkedik el a negyedik elmélyülési szint562 isteni (birodalma), ami nyolc 

részből áll. Az (első három szféra) a hétköznapi lények elkülönült lakhelye: a Fel-

hőtlen,563 az Érdem növelő564 és a Nagy gyümölcsű.565 A (következő öt szféra) a ne- 

mes lények elkülönült lakhelye, amit Tiszta birodalom öt isten(csoportjának) is nevez-

nek: a Nem nagy,566 a Nem gyötrődő,567 a Fenséges fény, a Mérhetetlen látvány és a 

–––––––––––– 

558 Ebben a régióban minden isteni lény teste egy kis fényt bocsájt ki, amely kisebb, mint a két felsőbb 

isteni világ lényeié. Losang 1996, p. 44. 
559 Ezeknek a lényeknek a fénye már másokra is kisugárzik. Losang 1996, p. 44. 
560 Az elnevezés arra utal, hogy a magasabb régiókhoz képest az itt lakók kevesebb erénnyel bírnak. 

Losang 1996, p. 45. 
561 Az elnevezés utal az összes erényre, amelyet a Formabirodalom lényei itt megtapasztalhatnak. Losang 

1996, p. 45. 
562 Az első három elmélyülési szint létszféráinak még magasságot és szélességet tulajdonítanak, a negye-

diknek azonban már csak a magassága mérhető. Szegedi 2001b, p. 3. 
563 MTHA: A neve utal arra, hogy ez a birodalom nem egy felhőszerű vagy más akadályozó dolgon nyug-

szik, mint az előző istenvilágok. Kong-sprul 1982, p. 190. 
564 Ezek az istenek olyan világi ösvények, mint a nagy szeretet, nagy részvét, a nagy öröm, vagy a nagy 

egykedvűség ösvényeinek az eredményeként születettek ide. Losang 1996, p. 45. 
565 A nevük jelentése azt tükrözi, hogy az ebben a régióban élő lények a világon elérhető legnagyobb 

érdemeket szerzik meg. Ezek az átlagos vagy közrendű isteni lények a látás ösvényén jutottak ide. Losang 1996, 

p. 45. 
566 MTHA: Azért nevezik így, mert minőségében nem jobb vagy nagyobb a felette elhelyezkedő többi 

tiszta birodalmaknál. Kong-sprul 1982, p. 190.  

Nevezik még Alacsonynak is, mert a fölső öt – melyek a kiválók lakhelyei – közül ez a legalsó. 
567 Nevük arra utal, hogy a régió lakói az elmélyülés olyan szintjére jutottak, ahol már képesek távol 

tartani maguktól a szenvekkel kapcsolatos fájdalmakat. Losang 1996, p. 45. 
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Nem alsó.568 [SHES 16r] [MEDE 23r] Az életidejük: a Felhőtlen (isteneknek) 125 kalpa, az 

Érdem növelő (isteneknek) 250 kalpa, a Nagy gyümölcsű (isteneknek) 500 kalpa, a Nem 

nagy (isteneknek) 1 000 kalpa, a Nem gyötrődő (isteneknek) 2 000 kalpa, a Fenséges 

fény (isteneknek) 4 000 kalpa, a Tökéletesen látó (isteneknek) 8 000 kalpa, a Nem alsó 

(isteneknek) 16 000 kalpa. A testük mérete: a Felhőtlen (isteneknek) 125 jódzsana, az 

Érdem növelő (isteneknek) 250 jódzsana, a Nagy gyümölcsű (isteneknek) 500 jódzsana, 

a Nem nagy (isteneknek) 1 000 jódzsana, a Nem gyötrődő (isteneknek) 2 000 jódzsana, 

a Fenséges fény (isteneknek) 4 000 jódzsana, a Tökéletesen látó (isteneknek) 8 000 jó-

dzsana, a Nem alsó (isteneknek) 16 000 jódzsana.   

Ekként a Brahma birodalom (szintjétől) a Nem alsó (istenek szintjéig) tart a Formabiro-

dalom, ami onnan kapta a nevét, hogy (az itt élők) a vágyaktól, érzéki örömöktől men-

tesek, [MEDE 23v] de a formákhoz ragaszkodástól még nem. 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

gzugs-kyi khams-kyi lha-rnams 
[SHES, RGYA] 

Formabirodalmi 
istenek 

öngge-tü yirtinčü-
deki tngri-ner 
[MEDE] 

Formabirodalmi is-
tenek 

 gzugs-kyi lha / gzugs-
khams gnas-ris bcu-
bdun [MDZOD] 

Forma(birodalmi) 
istenek / Forma-
birodalom tizen-
hét lakhelye 

dürsütü-yin arban 
doluγan oron-u 
tngri-ner [MERG] 

Formabirodalom 
tizenhét lakhelye 

 gzugs-khams-kyi gnas 
bcu-bdun [MTHA] 

Formabirodalom 
tizenhét lakhelye 

  

 gzugs-khams-gnas-rigs 
bcu-bdun [DAG] 

Formabirodalom 
tizenhét lakhelye 

  

bsam-gtan dang-po [SHES, RGYA, 
MDZOD, DAG] 

első elmélyülés uridu ḏiyan [MEDE] Első dhyāna 

   angq-a samadi-yin 
oron / T uridu diyan-
u oron [MAHA] 

Első samādhi szint / 
T Első dhyāna szint 

   angq-a diyan 
[MERG] 

Első dhyāna  

tshangs-ris [SHES, RGYA, MTHA, 
DAG] 

Brahma biroda-
lom (istenei) 

baraqama-gayig 
[MEDE] 

Brahmakāyika (iste-
nek) 

 tshangs-ris-rnams 
[MDZOD] 

Brahma birodal-
miak 

ariγun iǰaγur tngri569 
/ T esru-a-iǰaγur 
[MAHA] 

tiszta eredetű iste-
nek / T Brahmától 
származó (istenek)  

   ariγun nökör-tü 
tngri570 / T esru-a 
nökör [MAHA]571 

tiszta társaságban 
élő istenek / T Brah-
ma kísérői 

–––––––––––– 

568 Nem alsó, azaz semmihez képest nincs alul. Legfelsőnek is nevezik, mert e régió fölött már nincs 

másik. Losang 1996, p. 45. 
569 MAHA: esru-a-yin iǰaγur. 
570 MAHA: esru-a-yin nökör. 
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   esrun iǰaγur [MERG] Brahma birodalom 
(istenei) 

tshangs-pa wdun-na wdon [SHES, 
RGYA] 

Brahma óhajában 
felzengő (istenek) 

baraqama-buruγid 
[MEDE] 

Brahma-purohita 
(istenek) 

 tshangs-pa’i mdun-na 
wdon-rnams [MDZOD] 

Brahma óhajában 
felzengők 

ariγun durasil γarqu 
tngri572 / T esru-a573 
emüne-e γarγaγči 
[MAHA] 

Tiszta isten 
magasrangú kísérői 
/ T Brahma 
miniszterei 

 tshangs-pa’i mdun-na 
wdon [MTHA] 

Brahma óhajában 
felzengő (istenek) 

esrun buruγid 
[MERG] 

Brahma (óhajában) 
felzengő (istenek) 

 tshangs-pa’i mdun-na 
wdon [DAG] 

Brahma óhajában 
felzengő (istenek) 

  

tshangs-pa chen-po [SHES, 
RGYA] 

Nagy Brahma (is-
tenei) 

maha-baraqama 
[MEDE] 

Mahā-brahmāna 
(istenei) 

 tshangs-chen-rnams 
[MDZOD] 

Nagy Brahmák yeke ariγun tngri574 / 
T yeke esru-a 
[MAHA] 

Tiszta nagy istenek / 
T Nagy Brahma 

 tshangs-chen [MTHA, 
DAG] 

Nagy Brahma (is-
tenei) 

yeke esrun [MERG] Nagy Brahma (iste-
nei) 

bsam-gtan gnyis-pa’i lha-rnams 
[SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA] 

második elmélyü-
lési szint istenei 

nögüge ḏiyan-daqi 
tngri-ner [MEDE] 

Következő dhyāna 
szint istenei 

   qoyaduγar samadi-
yin oron / T nököge 
diyan-u oron 
[MAHA] 

Második samādhi 
szint / T Következő 
dhyāna szint 

 bsam-gtan gnyis-pa 
[DAG] 

második elmélyü-
lési szintiek 

qoyaduγar diyan 
[MERG] 

Második dhyāna 
szint 

wod-chung [SHES, RGYA, MTHA, 
DAG] 

Kis fényű (iste-
nek) 

baridab [MEDE] Parītta-ābhā 
(istenek) 

 wod-chung-rnams 
[MDZOD] 

Kis fényűek üčüken gerel-tü 
tngri / T üčüken 
gerel-tü [MAHA, 
MERG] 

Kis fényű istenek / T 
Kis fényű (istenek) 

tshad-med wod [SHES, RGYA, 
MTHA, DAG] 

Mérhetetlen fényű 
(istenek) 

abara-manab 
[MEDE] 

Apramānābhā (is-
tenek) 

 tshad-med wod-rnams 
[MDZOD] 

Mérhetetlen fé-
nyűek 

čaγlasi ügei gerel-tü 
/ T čaγlasi ügei 
gerel-tü [MAHA, 
MERG] 

Mérhetetlen fényű / 
T Mérhetetlen fényű 

wod-gsal [SHES, RGYA, MTHA, 
DAG] 

Ragyogó fényű 
(istenek) 

abisuvar [MEDE] Ābhāsvarā (istenek) 

 wod-gsal-rnams 
[MDZOD] 

Ragyogó fényűek gegen gerel-tü tngri 
/ T gegen gerel-tü 
[MAHA, MERG] 

Ragyogó fényű iste-
nek / T Ragyogó fé-
nyű (istenek) 

bsam-gtan gsum-pa’i lha-rnams 
[SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA] 

harmadik elmé-
lyülési szint iste-
nei 

γutaγar ḏiyan-daqi 
tngris [MEDE] 

Harmadik dhyāna 
szint istenei 

–––––––––––– 

571 A MAHA-ban négy istencsoport található ezen az elmélyülési szinten. Ezt a negyediket a középső cso-

porthoz soroltam, mert jelentésében ehhez áll a legközelebb. 
572 MAHA: esru-a-yin sidar ‘Brahma legkedvesebbjei’. 
573 MAHA: esru-a-yin. 
574 MAHA: yeke esru-a. 
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   γutaγar samadi-yin 
oron / T γutaγar 
diyan-u oron 
[MAHA] 

Harmadik samādhi 
szint / T Harmadik 
dhyāna szint 

 bsam-gtan gsum-pa 
[DAG] 

harmadik elmé-
lyülési szintiek 

γutaγar diyan 
[MERG] 

Harmadik dhyāna 
szint 

dge-chung [SHES, RGYA, MTHA, 
DAG] 

Kis erényű (iste-
nek) 

barida-sub [MEDE] Parīttaśubhā (iste-
nek) 

 dge-chung-rnams 
[MDZOD] 

Kis erényűek üčüken buyan-tu 
tngri / T üčüken 
buyan-tu [MAHA, 
MERG] 

Kis erényű (istenek) 
/ T Kis erényű (iste-
nek) 

tshad-med dge [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

Mérhetetlen eré-
nyű (istenek) 

abiram-nasub 
[MEDE] 

Apramāṇa-śubhā 
(istenek) 

   čaγlasi ügei buyan-
tu / T čaγlasi ügei 
buyantu [MAHA, 
MERG] 

Mérhetetlen erényű 
(istenek) / T Mérhe-
tetlen erényű (iste-
nek) 

dge-rgyas-pa [SHES, RGYA, 
MTHA] 

Virágzó erényű 
(istenek) 

subagirvan [MEDE] Śubhakṛtsṇā 
(istenek) 

 dge-rgyas-rnams 
[MDZOD] 

Virágzó erényűek delgerenggüi buyan-
tu tngri / T delge-
renggüi buyantu 
[MAHA, MERG] 

Virágzó erényű (is-
tenek) / T Virágzó 
erényű (istenek) 

 dge-rgyas [DAG] Virágzó erényű 
(istenek) 

  

bsam-gtan bzhi-pa’i lha-rnams 
[SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA] 

negyedik elmé-
lyülési szint iste-
nei 

dötüger diyan-da-
qin-u tngri [MEDE] 

Negyedik dhyāna 
szint istenei 

   dötüger samadi-yin 
oron / T dötüger575 
diyan-u oron 
[MAHA] 

Negyedik samādhi 
szint / T Negyedik 
dhyāna szint 

 bsam-gtan bzhi-pa 
[DAG] 

negyedik elmé-
lyülési szintiek 

dötüger diyan 
[MERG] 

Negyedik dhyāna 
szint 

so-so’i skye-bo’i gnas-gzhan 
[SHES, RGYA] 

hétköznapi lények 
elkülönült lakhe-
lye 

tngri bertegčin 
[MEDE] 

hétköznapi istenek 
(lakhelye) 

 so-skye’i gnas gsum 
[MTHA] 

hétköznapi lények 
három lakhelye 

bertegčin-ü gurban 
oron [MERG] 

hétköznapi lények 
három lakhelye 

 so-so skye-bo’i gnas 
gsum [DAG] 

hétköznapi lények 
három lakhelye 

  

sprin-med [SHES, RGYA, MTHA, 
DAG] 

Felhőtlen (iste-
nek) 

anabarag [MEDE] Anabhrakā (istenek) 

 sprin-med-rnams 
[MDZOD] 

Felhőtlenek egülen ügei tngri / T 
egülen ügei [MAHA, 
MERG] 

Felhőtlen istenek / T 
Felhőtlen (istenek) 

bsod-nams skyes [SHES, RGYA, 
MTHA, DAG] 

Érdem növelő (is-
tenek) 

buni-barsu [MEDE] Puṇyaprasavā (iste-
nek) 

 bsod-nams skyes-rnams 
[MDZOD] 

Érdem növelők örgeǰikü buyan-tu 
tngri / T buyan-ača 
törögči [MAHA] 

Mérhetetlen erényű 
/ T Erényből szüle-
tett (istenek) 

–––––––––––– 

575 MAHA: dörben. 
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   buyan-ača törögsen 
[MERG] 

Erényből született 
(istenek) 

wbras-bu che [SHES, RGYA, 
MTHA] 

Nagy gyümölcsű 
(istenek) 

baraγta-bal [MEDE] Vṛhatphala (iste-
nek) 

 wbras-bu che-rnams 
[MDZOD] 

Nagy gyümöl-
csűek 

yeke ür-e576 tngri / T 
yeke ači üre-tü 
[MAHA] 

Nagy gyümölcsű is-
tenek / T Nagy gyü-
mölcsű (istenek) 

 wbras-bu che-ba [DAG] Nagy gyümölcsű 
(istenek) 

yeke ür-e-tü [MERG] Nagy gyümölcsű 
(istenek) 

wphags-pa’i gnas-gzhan / 
gtsang-ma ris-kyi lha 
lnga [SHES, RGYA] 

nemes lények el-
különült lakhelye 
/ Tiszta birodalom 
öt isteni (lakhelye) 

tabun qutuγ / ariγun 
iǰaγur-tu tabun 
tngris [MEDE] 

nemes lények (lak-
helye) / Nemes szü-
letésű öt isten (lak-
helye) 

 gnas-gtsang [MTHA] tiszta lakhelyek ariγun aqui oron / T 
ariγun oron γaǰar 
[MAHA] 

nemes lények elkü-
lönült lakhelye / T 
nemes lények elkü-
lönült lakhelye 

 wphags-pa’i gnas lnga 
[DAG] 

nemes lények öt 
lakhelye 

qutuγtan-u tabun 
oron [MERG] 

nemes lények öt 
lakhelye 

mi che-ba [SHES, RGYA, MTHA, 
DAG] 

Nem nagy 
(istenek) 

abiraγ [MEDE] Avṛhā (istenek) 

 mi che-rnams [MDZOD] Nem nagyok yeke ügei-tü tngri577 
/ T yeke busu 
[MAHA, MERG] 

Nem nagy istenek / 
T Nem nagy 
(istenek) 

mi gdung-ba [SHES, RGYA, 
MTHA, DAG] 

Nem gyötrődő (is-
tenek) 

adab [MEDE] Atapā (istenek) 

 mi gdung-rnams 
[MDZOD] 

Nem gyötrődők enelküi ügei tngri / 
T ülü emegeniküi578 
[MAHA] 

Nem gyötrődő iste-
nek / T Nem gyötrő-
dő (istenek) 

   ülü eglügči [MERG] Nem gyötrődő 
gya-nom snang [SHES, RGYA, 

MTHA, DAG] 
Fenséges fényű 
(istenek) 

sudirasan [MEDE] Sudṛṥa (istenek) 

 gya-nom snang-rnams 
[MDZOD] 

Fenséges fényűek sayin üǰegči tngri579 
/ T tegüs sayin 
gegen [MAHA] 

Fenséges fényű iste-
nek / T Fenséges fé-
nyű (istenek) 

   tanγsuγtu [MERG] Gyönyörű (istenek) 
shin-tu mthong-ba [SHES, RGYA, 

MTHA, DAG] 
Tökéletesen látó 
(istenek) 

sudi-ras [MEDE] Sudarṥanā (istenek) 

 shin-tu mthong-rnams 
[MDZOD] 

Tökéletesen látók masida üǰegči tngri / 
T masi üǰegči 
[MAHA] 

Nagyon jól látó iste-
nek / T Nagyon jól 
látók (istenek) 

   masi üǰeǰigči 
[MERG] 

Nagyon jól látók 

wog-min-pa [SHES, RGYA, 
MTHA, DAG] 

Nem alsó 
(istenek) 

aganista [MEDE, 
MERG] 

Akaniṣṭha (istenek) 

 wog-min-rnams 
[MDZOD] 

Nem alsók akanista tngri buyu / 
T door-a-busu ba 
[MAHA] 

Akaniṣṭha istenek / 
T Akik nem alsók 

–––––––––––– 

576 MAHA: ür-e-tü. 
577 MAHA: busu tngri ‘nem istenek’. 
578 MAHA: emegeniküi busu. 
579 MAHA: tegüs sayin gegen ‘Tökéletesen jó és fényes’. 
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7.2.7.3. A Formanélküli birodalom istenei 

A Formanélküli birodalom a gondolatok, tiszta eszmék világa. Az anyaghoz már semmilyen 

módon nem kötődő istenek négyes birodalma, akik a legtisztább, legtökéletesebb meditáció 

révén születnek „ide.” Minthogy térbeli elhelyezkedésről már nem beszélhetünk, az ezekbe a 

szférákba való újjászületés már nem is értelmezhető másképp, mint tiszta tudatállapotokként. 

Az itt „lakóknak” térbeli koordinátáik, méreteik nincsenek, nincs alakjuk, színük, szaguk, 

ízük, tapintásuk. Egyetlen dimenzióban ragadhatók meg: az időben. Vagyis nem mások „ők”, 

mint gondolatok, a tudat pillanatai, a múlt- és jövőbéli dolgokról alkotott képzetek, nem-anya-

gi jelenségek. A szférán belüli négy állapot így nem térben rendeződik egymás alá vagy fölé. 

A megkülönböztetés alapja az, hogy az egyes állapotok milyen meditációs tárggyal kapcsolat-

ban jönnek létre, vagyis, hogy mire irányul a meditatív elmélyülés.580 

 A negyedik állapot, amikor az érzékelés forrása a sem nem észlelés, sem nem nem ész-

lelés, az a létforgatagban elérhető legkedvezőbb újjászületésre utal, amelyet a szennyezett kar-

ma és a szenvek erejével még el lehet érni. Mint állapot – ez a legmagasabb, de nem ez a leg-

kedvezőbb újjászületés a létforgatagban, mert a Formanélküli birodalomban nincs anyagi 

forma, tehát nincs egy meghatározott, elkülönült hely, ahol a Formanélküli birodalomban 

megszülethetne az ember. Aki elérte a formanélküli meditációs feloldódás állapotát, az köz-

vetlenül abba a Formanélküli birodalomba fog születni, minden köztes állapot nélkül. Ez azt 

jelenti, hogy nem lesz köztes lét a halál és a Formanélküli birodalomban való újjászületés 

között. Minden más, a Forma-, vagy Vágybirodalomba való újjászületéskor van köztes lét.581 

SHES [ff. 16r–16v]: gzugs-med-pa ni lus-can ma yin-pa’i phyir gnas-gzhan dang | lus-kyi tshad ni med-kyi sems-

kyi ting-nge-wdzin-gyi bye-brag-gis rnam-pa bzhir wgyur-te |   

nam-mkha’ mtha’-yas skye-mched dang | rnam-shes mtha’-yas skye-mched dang | ci-yang med-pa’i skye-

mched dang | wdu-shes-med wdu-shes-med min-gyi skye-mched-pa’o |   

de-dag-gi tshe’i tshad ni nam-mkha’ mtha’-yas skye-mched-pa ni bskal-pa chen-po stong-phrag-nyi-shu 

dang | rnam-shes mtha’-yas skye-mched-pa ni bskal-pa stong-phrag-bzhi-cu dang | ci-yang-med-pa’i 

skye-mched bskal-pa stong-phrag-drug-cu dang | wdu-shes-med wdu-shes-med min skye-mched bskal-pa 

stong-phrag-brgyad-[16v]-cu’o |   

de-ltar-na bzhi-po de-dag-la ni gzugs-med-pa’i khams zhes bya-ste | gzugs-la wdod-chags-dang bral-

zhing gzugs-med-pa-la wdod-chags-dang bcas-pa’i phyir-ro |   

gal-te de-dag-gi tshe’i tshad lo dang bskal-pas wjog-na | de-nyid-kyi tshad gang zhe-na | dus-kyi thung-

mtha’ ni skad-cig-ma yin-la | de brgya-nyi-shu-la de’i skad-cig ces bya’o | de’i skad-cig drug-cu-la thang-

cig-go | thang-cig sum-cu-la yud-tsam-mo | yud-tsam sum-cu-la nyin-zhag gcig-go | de sum-cu-la zla-ba 

gcig-go | de bcu-gnyis-la lo gcig-go |  

–––––––––––– 

580 Szegedi 2001a, p. 17. 
581 Losang 1996, p. 45. 
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MEDE [ff. 23v–24r]: öngge ügei yirtinčü-dekin-ü bey-e anu ügei-yin tulada öber-e saγuqu γaǰar anu bey-e-yin čaγ 

anu ügei buyu: teyin ber bügesü ḏiyan-u ilγal-iyar dörben ǰüil bolai:   

tere dörben-ü ner-e inu agas-ananda-ayatan: vidi-a-ananda-ayatan: aginčaya-ayatan: nagisanǰan-a-

nasanai-a-ayatan kiged dörben bolai:   

eden-ü amin-u čaγ anu agas-ananda-ayatan-u tngris qoyar tümen yeke galab nasulayu: vidi-a-ananda-

ayatan-u tngris dörben tümen yeke galab nasulayu: aginčay-a-ayatan-u tngris ǰirγuγan tümen yeke galab 

nasulayu: naviva-sanran-a-nasanay-a-ayatan-u tngris naiman tümen yeke galab nasulayu::   

ede dörben-i öngge ügei yirtinčü kemekü-yin siltaγan inu öngge-dür tačiyaqui sedkil-iyen dariγad öngge 

ügei-dür tačiyaqu-yin tulada öngge ügei yirtinčü kemen nereyidčüküi:   

ker ber teden-ü amin-u čaγ anu on-iyar galab-iyar čaγlaqu boldaqui: on galab qoyar-un čaγ anu büged ali 

bui kemebesü čaγ-un angqan-u ečüs oqor inu gsan kemekü bolai: tere metü gsan ǰaγun qorin bolbasu 

nigen ded gsan kemekü bolai: tere metü gsan ǰiran bolbasu nigen tedüi [24r] kemekü bolai: nigen tedüi 

γučin bolbasu: qorum-ud kemekü bolai: γučin qorum-ud bolbasu nigen üdür söni bolai: γučin üdür söni 

bolbasu nigen sara bolai: arban qoyar sara bolbasu nigen on bolai:  

FORDÍTÁS – SHES [ff. 16r–16v], MEDE [ff. 23v–24r]: A Formanélküli (birodalomban) élők-

nek nincs testük, ezért elkülönült életterük és testméretük sincs. Aszerint, hogy a tudati 

összpontosításuk milyen tárgyra irányul, négyfélék lehetnek.   

Az elsőhöz azok tartoznak, akiknek az érzékelés forrása a végtelen tér, a másodikhoz 

azok tartoznak, akiknek az érzékelés forrása a végtelen tudat, a harmadikhoz azok tar-

toznak, akiknek az érzékelés forrása a semmisség, végül a negyedikbe azok tartoznak, 

akiknek az érzékelés forrása sem nem észlelés, sem nem nem észlelés.  

Azoknak az életideje, akiknek az érzékelés forrása a végtelen tér, azok 20 000 nagy 

kalpányit élnek, akiknek az érzékelés forrása a végtelen tudat, azok 40 000 kalpányit, 

akiknek az érzékelés forrása a semmisség, azok 60 000 kalpányit és végül akiknek az 

érzékelés forrása sem nem észlelés sem nem nem észlelés, azok 80 000 [SHES 16v] 

kalpányit élnek.   

Ez a négy (szféra) alkotja a Formanélküli birodalmat, lakói onnan kapták nevüket, hogy 

már sem a formákhoz, sem a formanélküliséghez nem ragaszkodnak.   

Ha az életidejüket évekkel és kalpákkal határozzuk meg, akkor a (mértékegységek a kö-

vetkezők): az idő legkisebb mértéke a pillanatnyiság,582 amiből százhúsz tesz ki egy pil-

lanatot, hatvan pillanat ér fel egy perccel, harminc [MEDE 24r] perc egy órát tesz ki, har-

minc óra583 egy napot, harminc nap egy hónapot és tizenkét hónap egy évet. 

 

–––––––––––– 

582 Egy ember ujjcsettintésének 1/60-ad része. Losang 1996, p. 49. 
583 A tibeti skad-cig-ma, skad-cig, thang és yud-tsam kifejezések és a mongol gsan, ded gsan, tedüi és 

qorum-ud kifejezések egyaránt ‘pillanat’-ot jelentenek, ezért a különbség érzékeltetésére percnek és órának for-

dítottam az utolsó kettőt. 
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 tibeti magyar mongol magyar 
gzugs-med-pa [SHES, RGYA] Formanélküliek öngge ügei yirtinčü-

dekin-ü [MEDE] 
Formanélküli bi-
rodalmiak 

 gzugs-med-rigs [DAG] Formanélküli bi-
rodalom 

dürsün ügei dörben 
ǰüil [MERG] 

Formanélküliek 

nam-mkha’ mtha’-yas skye-
mched [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA] 

végtelen tér forrá-
sú érzékelés 

agas-ananda-ayatan 
[MEDE] 

ākāśānanty-
āyatana 

 nam-mkha’i mtha’-yas 
skye-mched [DAG] 

végtelen tér forrá-
sú érzékelés  

kiǰaγalal ügei oγtarγui 
törön tügeküi / T oγ-
tarγui kiǰaγalal ügei 
törölkiten [MAHA] 

a végtelen tér ál-
lapota / T a végte-
len tér állapota 

   oγtarγui duγalaǰu ügei 
törön tügeküi [MERG] 

a végtelen tér ál-
lapota 

rnam-shes mtha’-yas skye-
mched [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA, DAG] 

végtelen tudat for-
rású érzékelés 

vidi-a-ananda-ayatan 
[MEDE] 

vijñānānty-
āyatana 

   kiǰaγalal ügei teyin 
medekü törön tügekü / 
T medeküi kiǰaγalal 
ügei törölkiten 
[MAHA] 

a végtelen tudat 
állapota / T a vég-
telen tudat álla-
pota 

   teyin medekü 
kiǰaγalasi ügei törün 
tügekü [MERG] 

a végtelen tudat 
állapota 

ci-yang med-pa’i skye-mched 
[SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

semmisség forrá-
sú érzékelés 

aginčaya-ayatan 
[MEDE] 

ākiṁcany-āyatana

   yagun ber ügei törön 
tügekü / T yaγun584 
ber ügey-yin törölki-
ten [MAHA] 

a semmisség álla-
pota / T a semmis-
ség állapota 

   yaγuqan ber ügei tö-
rön tügekü [MERG] 

a semmisség álla-
pota 

wdu-shes-med wdu-shes-med 
min-gyi skye-mched-pa 
[SHES, RGYA, MDZOD, 
MTHA, DAG] 

sem nem észlelés, 
sem nem nem 
észlelés forrású 
érzékelés 

nagisanǰan-a-nasanai-
a-ayatan [MEDE] 

naiva-saṁjānā-
saṁjñ-āyatana 

 srid-rtse [MDZOD] a létesülés csúcsa sedkiküi ügei sedkiküi 
ügei ber busu törön 
tügekü / T sedkiküi 
ügei sedkiküi ügei ber 
busu törölkiten 
[MAHA] 

sem nem észlelés, 
sem nem nem 
észlelés állapota / 
T sem nem ész-
lelés, sem nem 
nem észlelés álla-
pota 

   quran medeküi ügei 
quran medeküi ügei 
busu-yin törön tügekü 
[MERG] 

sem nem tuda-
tosság sem nem 
nem tudatosság 
állapota 

skad-cig-ma [SHES, RGYA, 
MDZOD, DAG] 

pillanatnyi gsan [MEDE] kṣaṇa 

–––––––––––– 

584 MAHA: yaγuqan. 
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   nigen keseg / T nigen 
gšan [MAHA] 

egy kṣaṇa / T egy 
kṣaṇa 

   oqor-un ečüs [MERG] rövid (idő) leg-
vége 

skad-cig [SHES, RGYA, MDZOD, 
DAG] 

pillanat ded gsan [MEDE] kṣaṇa 

   gsan [MERG] kṣaṇa 
thang-cig [SHES, RGYA, MDZOD, 

DAG] 
perc tedüi [MEDE] perc 

   tür [MERG perc 
yud-tsam [SHES, RGYA, MDZOD, 

DAG] 
óra qorum-ud [MEDE] óra 

   qorumqan [MERG] óra 
nyin-zhag [SHES, RGYA, MDZOD, 

DAG] 
nap üdür söni [MEDE] nap 

   qonuγ [MERG nap 
zla-ba [SHES, RGYA, MDZOD, 

DAG] 
hónap sara [MEDE] hónap 

   saran [MERG] / T sar-a 
[MAHA] 

hónap / T hónap 

lo [SHES, RGYA, MDZOD, DAG] év on [MEDE] év 
   ǰil [MERG] / T on 

[MAHA] 
év / T év 

7.3. A hat kalpa 

A kalpa szó szanszkrit eredetű és mérhetetlenül hosszú időt jelent. Elsőként a Mahābhārata585 

tett említést erről a fajta időszámításról. A hindu és buddhista kozmogóniát tárgyaló művek-

ben586 egy kalpa 4,32 milliárd évvel egyenlő.  

 Az anyagi világ időtartalmát a kalpák ciklusainak változása határozza meg. Egy kalpa 

Brahma egy nappalára és egy éjszakájára utal. Az élet csak Brahma nappala alatt lehetséges, 

ennek végén bekövetkezik a világvége, amely azonban csak egyetlen világrendszert érint, itt 

is csak az emberek lakta földet, az alvilágot és a menny alsó rétegét. Ezután hosszú Brahma-éj 

következik, amelynek végén elkezdődik az új világ.  

 Mindegyik kalpa kétezer négyes korszakból587 áll. Az első a satya-korszak,588 amelyet  

a jog, az igazság és az erény jellemez, de a korszak végén már feltűnik a rossz, a gonosz is.  

A következő a tretā-korszak,589 majd a dvāpara-korszak590 végül a kali-korszak.591 Bár kor-

–––––––––––– 

585 Az ősi India legfontosabb szanszkrit nyelvű epikus műve a Rāmāyaṇa mellett. 
586 Szkt.: Purāṇa. A legfontosabbak közülük a Viṣṇu purāṇa és a Bhāgavata purāṇa. 
587 Szkt.: mahā-yuga. 
588 Szkt.: satya-yuga. 1 280 000 évig tart. 
589 Szkt.: tretā-yuga. 1 296 000 évig tart. 
590 Szkt.: dvāpara-yuga. 864 000 évig tart. 
591 Szkt.: kali-yuga. 432 000 évig tart. 
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szakonként esetleg többször is megjelenik Viṣṇu megtestesülése, a korszakok fokozatos erköl-

csi romlása megállíthatatlan.  

 Amikor Brahma élete letelik, Śīva elpusztítja a világot. Ekkor a teljes világ, az összes 

rétegével együtt megsemmisül, visszaalakul differenciálatlan ősanyaggá. Ebből a nyugalom 

hosszú időszaka után új, romlatlan univerzum keletkezik, s jön egy újabb Brahma, aki a Viṣṇu 

köldökéből kinövő lótuszvirágból születik meg.592  

 A buddhizmusban megmaradt ez a fajta időszámítás, a buddhista iratokban azonban a 

kalpák száma és neve eltérő lehet. 

7.3.1. A köztes kalpa és a keletkezés kalpája 

SHES [ff. 16v–17r]: bskal-pa ni drug-ste | bar-gyi bskal-pa dang | chags-pa’i bskal-pa dang | gnas-pa’i bskal-pa 

dang | wjig-pa’i bskal-pa dang | stong-pa’i bskal-pa dang | bskal-pa chen-po’o de-la bar-gyi bskal-pa zhes 

bya-ba ni | dzambu-gling-pa’i mi-rnams-kyi tshe’i tshad dpag-tu med-pa-nas mar wgribs-te | tshe’i tshad 

brgyad-khri-pa’i bar ni chags-pa’i bskal-pas bsdus-la | brgyad-khri-par gyur-pa-nas bzung-ste | tshe-lo 

bcu-pa’i bar ni bar-gyi bskal-pa dang-ngo zhes bya’o | de-nas brgyad-khri-par wdas-shing yang bcu-par 

babs-pa gnyis-ba sdoms-pa-la ni bar-gyi khrug-pa gcig ces zer-te | de wdra-ba bco-brgyad-la bar-gyi 

bskal-pa bco-brgyad ces bya’o | de-nas tshe-lo bcu-pa-nas brgyad-khri-ba’i bar ni bar-gyi bskal-pa tha-

ma-ste | de-ltar-na bar-gyi bskal-pa dang-po dang | khrug-pa bco-brgyad dang | bar-gyi bskal-pa tha-ma-

ste | bar-gyi bskal-pa ni nyi-shu yod-do |   

chags-pa’i bskal-pa ni dang-por rlung-gi dkyil-wkhor rtsom-pa-nas | mthar mnar-med-pa’i sems-can gcig 

thog-mar skyes-pa’i bar yin-te | de-la snod-chags bral bar-gyi bskal-pa gcig srid [17r] thogs-la de’i tshul 

sngar bstan-zin-to | 

MEDE [ff. 24r–24v]: galab kemekü ber ǰirγuγan ǰüil galab: ǰaγuradu galab: bütüküi galab: aqui galab: ebdereküi 

galab: qoγosun boluγsan galab: yeke galab kiged ǰirγuγan buyu:: tede ǰirγuγan-ača ǰaγuradu galab 

kemebesü: çambutiib-dur törügsed kümün toγ-a tomsi ügei nasulaquy-ača ǰüb ǰüb baγuraǰu: naiman 

tümen nasulaqui čaγ-tur kürtele bütüküi:593 galab-tur toγatu bolai: tere naiman tümen nasulaquy-ača 

terigüleǰü ǰüb ǰüb baγuraγad: arban nasulaqui-dur kürbesü eng uridu ǰaγuradu galab kemegdeyü: tendeče 

basa ǰüb ǰüb nemeǰü naiman tümen nasulaqui čaγ-tur kürüged: basa basa ǰüb baγuraǰu arban nasulaqui 

čaγ-tur kürbesü ǰirmisün594 kemeküi nigen ǰaγuradu galab bolai:: ene metü arban naiman bolbasu arban 

naiman ǰaγur-a-tu galab kemekü boluyu: tendeče tere arban nasulaqui čaγ-ača ǰüb ǰüb nemeǰü naiman 

tümen nasulaqui čaγ-tur kürbesü: ečüs ǰaγuradu galab kemegdeyü:: tere metü eng uridu ǰaγuradu galab: 

arban naiman ǰirmisün galab: ečüs-ṯeki ǰaγuradu galab kiged [24v] ǰaγuradu galab qorin boluyu: bütüküi 

galab kemebesü:   

–––––––––––– 

592 Cremo 1999, pp. 38–48. 
593 Az elválasztás hibásan szerepel ezen a helyen. Uspensky 2006, p. 42. 
594 A modern mongolban a ǰirmösün szó azt jelenti ‘állapotos’, ez a klasszikus mongol ǰirin szóból, amely 

‘kettő’-t jelent, és a mösün ‘rész’ jelentésű szóból tevődik össze. A szövegben ‘két részes kalpa’ jelentésben sze-

repel, ami az emberélet növekedésének és csökkenésének időszakára utal. Uspensky 2006, p. 42. 
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eng uridu door-a-ḏu kei tögürig bayiquy-ača terigüleǰü ečüs inu ayis-ṯur nigen amitan törübesü bütüküi 

galab kemekü boluyu: bütükü-yin yosun inu saba yirtinčü bütün daγustala nigen ǰaγuradu galab udayu: 

egün-ü bütükü-yin yosun ber urida ügülen baraluγai::  

FORDÍTÁS – SHES [ff. 16v–17r], MEDE [ff. 24r–24v]: A hat kalpa (a következő): a köztes 

kalpa, a keletkezés kalpája, a fennállás kalpája, a pusztulás kalpája, az üresség kalpája 

és a nagy kalpa. A köztes kalpa (idején) a Dzsambu-szigeten (élő) emberek életkora a 

mérhetetlenről elkezd csökkenni. Amikor (az emberek) életideje 80 000-re csökken, azt 

(az időszakot) már a keletkezés kalpája foglalja magába. Első köztes kalpának (nevezik 

azt az időszakot, mikor) a 80 000 (év tovább csökken) egészen tíz évre. Ezt követi a 

köztes teljesség (időszaka), ami magába foglalja (azt a két fajta változást, mikor az élet-

kor) újra 80 000 (évre) nő, majd megint tíz évre csökken. Tizennyolc ehhez hasonló 

(váltakozás) alkotja a tizennyolc köztes kalpát. Végül, mikor az életidő újra tízről 

80 000-re növekszik, (ezt az időszakot) befejező kalpának nevezik. Ekként az első köz-

tes kalpa, a tizennyolc (köztes) teljesség (időszaka) és a befejező köztes kalpa [MEDE 24v] 

alkotja a húsz köztes kalpát.  

A keletkezés kalpáját a szél-mandala kezdi alakítani (és egészen addig tart) míg a Soha 

meg nem nyugvó (pokolba) meg nem születik az első élőlény. Az a köztes kalpa, mikor 

a különálló edény-világ (lényei) létrejönnek [SHES 17r] az előzőekben már bemutatásra 

került. 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

bar-gyi bskal-pa [SHES, RGYA, 
MDZOD] 

köztes kalpa ǰaγuradu galab 
[MEDE] 

köztes kalpa 

 bar-bskal [DAG] köztes kalpa dumda-yin galab / T 
ǰaγur-a-du galab 
[MAHA] 

köztes kalpa / T 
köztes kalpa 

chags-pa’i bskal-pa [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA] 

keletkezés kalpá-
ja 

bütüküi galab 
[MEDE] 

keletkezés kalpa 

   toγtaqui galab / T 
bütüküi galab 
[MAHA] 

keletkezés kalpa / 
T keletkezés kalpa

 chags-bskal [DAG] keletkezés kalpa toqtaqui galab 
[MERG] 

keletkezés kalpa 

gnas-pa’i bskal-pa [SHES, RGYA] fennállás kalpá-ja aqui galab [MEDE] fennállás kalpa 
 gnas-bskal [DAG] fennállás kalpá-ja orusiqui galab 

[MERG] 
létezés kalpa 

 wdug-pa’i bskal-pa 
[MDZOD] 

fennállás kalpá-ja   

wjig-pa’i bskal-pa [SHES, RGYA, 
MDZOD, MTHA] 

pusztulás kalpá-ja ebdereküi galab 
[MEDE, MAHA, 
MERG] 

pusztulás kalpa 

 wjig-bskal [DAG] pusztulás kalpa   
stong-pa’i bskal-pa [SHES, MTHA] üresség kalpá-ja qoγosun boluγsan 

galab [MEDE, MERG] 
üresség kalpa 
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 stongs-pa’i bskal-pa 
[RGYA] 

üresség kalpá-ja   

 stong-bskal [DAG] üresség kalpa   
bskal-pa chen-po [SHES, RGYA, 

MDZOD, DAG] 
nagy kalpa yeke galab [MEDE, 

MAHA, MERG] 
nagy kalpa 

bar-gyi bskal-pa dang-po [SHES, 
RGYA] 

első köztes kalpa eng uridu ǰaγuradu 
galab [MEDE] 

első köztes kalpa 

khrug-pa bco-brgyad [SHES] tizennyolc teljes-
ség 

arban naiman ǰirmi-
sün galab [MEDE] 

két részes tizen-
nyolc kalpa 

 bar-gyi khug-pa [RGYA] köztes változás   
bar-gyi bskal-pa tha-ma [SHES] befejező köztes 

kalpa 
ečüs-ṯeki ǰaγuradu 
galab [MEDE] 

befejező köztes 
kalpa 

 skal-pa tha-ma [RGYA] befejező kalpa   

7.3.2. Az élőlények létrejötte 

A természeti népekre általában jellemző az állattól való származás motívuma, ahogy a tibeti 

és mongol eredet legendákban is megfigyelhető. Az eredetállat általában hímnemű és ő 

testesíti meg a magasabb rendű származást, míg a női alak az emberi eredetű, aki később 

világra hozza a népcsoport ősét.595  

 A tibeti eredetmítoszokban a legkorábbi képzetek szerint a jak jelenik meg 

eredetállatként.596 A legismertebb eredetlegenda szerte Tibetben mégis a majom és a hegyi 

démonnő történetéhez köthető,597 amely buddhista hatásra alakult át később. A 12. századi 

Mani bka’-wbum-ban [Mani összegyűjtött munkái]598 már maga Avalokiteśvara az, aki a 

majmot elküldi a földi világba és engedélyezi számára a frigyre lépést Tārā istennővel, aki 

démonnőként jelenik meg a történetben.  

 A későbbi tibeti művek sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a tibeti királyok indiai 

királyoktól, illetve magától Buddha nemzetségétől, a Śākyá-któl való származásának bizonyí-

tására. Ahogy Wphags-pa bla-ma leírásában is szerepel, az első király, Sokak által tisztelt lett 

az indiai királyok leszármazási vonalának első uralkodója. Ez a leszármazási láncolat olyan 

erősen hatott a tibeti írástudókra, hogy ezt még rövidebb szövegekben (feliratok, obeliszkek) 

is sokszor megemlítik.  

 Az ember keletkezéséről szóló mítoszok a mongol népcsoportoknál is ismertek, de a leg-

többjük idegen hatásra keletkezett, vagy az új irányzatnak megfelelően annyira átalakult, hogy 

nehéz elválasztani az ősi elképzelések maradványaitól. A mongol buddhizmust megelőző 

–––––––––––– 

595 A burját eredettörténetekben ez a szerep megcserélődik, mert az égi, isteni származást a nőnemű alak, 

a hattyú szimbolizálja, míg a férfi az, aki emberi eredetű. Fekete 1998, p. 15. 
596 Herrmanns 1956. 
597 Bővebben lásd Stein 1962, p. 46. 
598 A legkorábbi tibeti nyelvű munka, amely az emberek eredetéről szól. 
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emberteremtés-mítoszokban általában egy istenség földből, porból alkotja az embert, s megje-

lenik a gonosz, akinek célja a teremtés eredményeinek tönkretétele, s csalárdsága miatt lesz az 

ember halandó.599  

 Később gyakran megjelennek ezekben a történetekben a buddhista panteon különböző 

alakjai, buddhák és bódhiszattvák, és a cselekmény is a buddhista mítoszok némiképp fel-

hígult változatává válik. A Bajkáltól nyugatra, ahol a buddhizmus kevésbé éreztette hatását, 

több olyan mítosz maradt fenn, amelyben a nyugati, azaz jóindulatú istenek teremtik az em-

bereket és határozzák meg a világ rendjét.600 A földművelő mongolság (pl. monguorok) mito-

lógiájában nem található emberteremtés, mivel hitük szerint az ember kezdetektől fogva léte-

zett.601 

 A korai hiedelemvilágról készült legkorábbi írásos emlék, A mongolok titkos története 

(13. század) tartalmazza a mongolok eredetmítoszának legrégebben elfogadott változatát, ahol 

a két totemállat a farkas és a szarvasünő. Bár az ujgur-mongol írással készült szövegből nem 

derül ki egyértelműen, hogy személynevekről vagy állatokról van-e szó, de valószínű, hogy itt 

még az őshiedelmek fellelhető nyomaként az állatoktól való eredeztetés nyilvánul meg. A ké-

sőbb keletkezett krónikákban, amelyek már a buddhizmus megjelenése után készültek, egy-

értelműen emberalakokról van szó, égi, isteni eredetű ősökkel és emberszülőkkel. Erre a tör-

ténetírói változtatásra azért volt szükség, mert az állati eredet nem egyeztethető össze a bud-

dhizmus szerinti keletkezéslegendákkal, ahol a nagy tankirályok és buddhai ősök az elfo-

gadottak. Így a mongol szerzők a két állatalakot emberré változatták és beépítették a tibeti 

krónikákban fellelhető leszármazási vonalba. Ezzel Dzsingisz kán is tőlük származik, rajtuk 

keresztül válik bizonyítottá az új irányzatnak megfelelő származás az ő számára is.602  

 Itt is megfigyelhető, hasonlóan a tibeti eredetmítoszokhoz, hogy háttérbe szorul, illetve 

kiküszöbölődik az állatoktól való származás, helyét átveszi a buddhista istenségektől, tankirá-

lyoktól való eredeztetés. Ez a váltás azonban nem hirtelen történt, feltehetőleg több írásos és 

szájhagyomány útján született változat lépcsőjén át, fokozatosan alakult ki az új történet.603  

–––––––––––– 

599 Az emberteremtés-történetek gyakran összekapcsolódnak a kutya és a macska teremtésével, illetve e 

kettő szőrőssé és az ember csupasszá válásának aitiologikus magyarázatával. Lásd Birtalan 1998a. 
600 Lőrincz 1975, pp. 161–196. 
601 Birtalan 2001, pp. 942–943. 
602 Ily módon alakulhatott ki, hogy Dzsingisz kán alakja az idő múlásával egyre hatalmasabbá és csodá-

latosabbá vált. Kitört a történeti művek keretei közül és népszerű alakká vált az irodalom más műfajaiban is. 

Megjelent a folklórban, mesékben, legendákban és a buddhista tanokhoz kapcsolódó didaktikus művekben is. 

Míg végül a 17. századra bevonult a négy kerékforgató király közé, akik tankirályként kormányozzák a világot. 

Fekete 1998, pp. 14. 
603 Fekete 1998, pp. 14–15. 
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SHES [ff. 16r–17v]: bcud-kyi sems-can ni stong-gsum mes zhig-pa’i rjes-la chags-pa yin-la | wod-gsal-ba’i lha-

las-ste | wod-gsal-ba’i lha tshe zad-pa shi-ste | tshangs-pa’i gzhal-yas-khang stong-par skyo’o | de gcig-

pur gyur-pas skyo-ste | kye-ma bdag-dang skal-ba mnyam-pa gzhan-dag kyang wdir skyes-na ci-ma-rung 

snyam-du sems-par wgyur-to | de-ltar sems-pa’i stobs-las byung-ba ma yin yang de’i rjes-la yang wod-

gsal-nas lha tshe zad-pa-dag shi-ste | der skyes-pa tshangs-pa dang-por skyes de’i bsam-pa-la | wdi-dag ni 

bdag-gi wdod-pa-las byung-ngo snyam-du sems-so | des-na de-la wjig-rten-gyi spyi-mos tshangs-pa zhes 

zer-ro | de-nas rim-pa bzhin-du tshangs-pa mdun-na wdon dang | tshangs-ris dang | gzhan-wphrul dbang-

byed-nas rgyal-chen-ris-bzhi’i bar-du rim-pa bzhin skye’o | de-nas byang-gi sgra mi snyan dang | nub-kyi 

ba-lang-spyod dang | shar-gyi lus wphags-po dang | lho’i dzambu-gling-du rim-pa bzhin skye’o |   

de’i tshe dzambu-gling-pa’i mi-rnams-kyi tshe-lo dpag-tu-med-pa yod-pa’i tshe zas-su bsam-gtan-gyi 

dga’-ba za-ba brdzus-te skye-ba | lus-la wod yod-pa | rdzu-wphrul-gyis nam-mkha’-la wgro-ba | gzugs-kyi 

khams-kyi lha-dang wbral-bar yod-do | de’i tshe sems-can ro-la chags-pa’i rang-bzhin-can wga’-zhig-gis 

bdud-rtsi sa’i bcud ces bya-ba | kha-dog dkar-po | ro sbrang-rtsi-dang wdra-ba-dag yod-pa zos-te | gzhan-

la’ang smras-pas | sems-can gzhan-dag-gis kyang zos-so | de’i tshe kham-gyi zas-pas lus-kyi wod thams-

cad med-par gyur-pa-na | sems-can spyi’i [17v] las-las grub-pa | nyi-ma dang | zla-ba gling bzhir snang-

ba’i bya-ba byed-pa byung-ngo | de’i rjes-la sa’i bcud nub-nas sa’i zhag ces bya-ba chags-pa kha-dog 

mar-ser | ro sbrang-rtsi-dang wdra-ba byung-ba mi-rnams-kyis zos-so | de-yang nub-pa dang myu-gu’i 

tshal zhes bya-ba byung-ba zos-so | de’ang zad-pa dang | ma rmos-pa’i wbras sā-lu-dag byung-ste | de mi-

rnams-kyis zos-so | de ni kham-gyi zas rtsub-pa yin-pas mi gtsang-ba wbyung-ba’i dbang-po-dag kyang 

dod-do | yang sems-can de-dag ma rmos-pa’i wbras de-dag nam wdod-ba-na blangs-te za-ba-na | sems-

can le-lo-can wga’-zhig-gis nang-par-gyi skal-ba de-ring blangs-te bsags-pa dang | gzhan-dag-gis kyang 

de bzhin-du byas-pas ma rmos-pa’i wbras kyang zad-do | de-nas so-nam-gyi bya-ba-la zhugs-pa-na | gcig-

gis btab-pa’i zhing gzhan-gyis bsdus-pas de-dag ma mthun-par rtsod-do | de’i tshe mi rang-bzhin bzang-

po-can zhig zhing-dpon-du bskos-pa-na | de skye-bo mang-po-rnams-kyis bkur-bas rgyal-po mang-pos 

bkur-ba zhes bya-bar gyur-to |  

MEDE [ff. 24v–25v]: amitan yirtinčü bayiqu-yin yosun inu: kerbe ene γurban mingγan yirtinčü γal-iyar 

ebderegsen-ü qoyina inu bütükü bügesü nögöge ḏiyan-daqi abišuvar neretü tngri-yin γaǰar-a bükün tngri-

ner-eče ǰayaγan kürügsen anu üküǰü eng terigün-ü diyan esrun tngri-yin eǰen ügei qoγosun kei-dür inu 

törüyü:: tere törügči nökür ügei γaγča boluγsan-ačaγan uyidču: namaluγ-a sača qubitan busud ber ende 

törübesü: yaγun dali604 kemen sedkiyü: terigün-ü tere metü sedkigsen-eče törügsen-eče törügsen busu 

bügesü ber: terigün-ü qoyina basa kü abišuvar-un ǰayaγan kürügsed tngri üküǰü tede kü törür-e ireyü tende 

tere urida törügsen sedkir-ün ede kemebesü minu küsen sedkigsen-iyer törübe kemen sedkiyü: tegüber 

tegün-i yirtinčü-dekin-ü ebüge inu esrun tngri [25r] kemen ber nereyidüyü:: tendeče ǰüb ǰüb ǰerge-ber 

baraqama-buruγid-un tngris baraqama-gayig-un tngris barinir-midavasan-varti tngri-eče doroγsi dörben 

tngri-ner-ün qad-tur kürtele ǰerge-ber törülbei: tendeče udira-kurau-a neretü ümedü qoi-dur törübe:: 

tendeče guvana tiib neretü örüne-dü qoi-dur törübe: tendeče burva tiib neretü dorona-du qoi-dur törübe: 

tendeče çambutiib neretü emüne-dü qoi-dur kümün amitan törübe::   

tere čaγ-tur çambutiib-ṯur törügsen aran toγa tomsi ügei nasulan aǰuγui:: tede iderün ḏiyan-u bayasqulang-

un idegen-i idekün aǰuγui: törürün qubilǰu dürüsün bey-e-dür anu gegen gerel-ṯen boluγad: yaburun 

qubilγan-iyar oγtarγui-bar yabuqui terigüten: önggetü yirtinčü-deki tngri-ner-tür amtan-dur quričaqui 

–––––––––––– 

604 A yaγun-tai elírása ‘hogyan lehetne?’ Uspensky 2006, p. 42. 
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nigen kümün: kösere605 büküi γaǰar-un küčün neretü čaγaqan önggetü bal metü amtatu idegen-i ideǰüküi: 

tede busud-ta ber ügüleǰü busud ber tegüni kü idebei:: tede amitan emküküi idegen-i idegsen-ü siltaγan-

bar bey-e-deki gerel anu ügei bolǰuqui: teyin boluγsan-dur yerü amitan-u ǰayaγan-u küčün-iyer bütügsen 

[25v] naran saran qoyar dörben tiib-üd-i geyigülün orčiǰu yabuqu bülüge: tegün-ü qoyina tere γaǰar-un 

küčün kemekü idegen ber baraγdaǰu: γaǰar-un qoruγu606 kemekü ulaγan sir-a önggetü bal metü amtatu 

törüǰü tede aran tegün-i idebei: tere ber baraγdaǰu noγuγan uγ kemekü idegen-i idebei: tere ber baraγdabasu 

ese tariγsan ǰerlig tuturγ-a urγuǰu tere aran tegüni idebei: tere idegen sirigün bitügün idegen-ü tulada: 

burtaγ γarqui nüked erketen kemekü ber tendeče bolǰuqui: tende tede amitan tere ǰerlig tuturγan-i keǰiy-e 

keregleküi-dür abču iden bükü-yin ǰaγur-a nigen ǰaliqai aburitu kümün manaγar-un kesig-iyer baraγ-a 

üdügüi abču ireǰüküi: tegüni üǰügdes busud ber teyin kigsen-ü tulada tere ber ǰerlig tuturγ-a baraγdabai: 

tendeče tariyan tariqui üile egüskeǰü: nigen-ü tariγsan tariyan-i busud nigen kümün qamuǰu: tede ülü 

ǰoqildun temečeldür-e kürbe: tere bürin bolǰu nigen sidurγu aburitu kümün-i soonγuǰu607 »tariyan-i 

qubiyaqu-yin tulada üne ergüǰüküi:«608 tere kümün maqasanbadi neretü olan-a ergügdegsen qan bolba:  

FORDÍTÁS – SHES [ff. 16r–17v], MEDE [ff 24v–25v]: A lé-élőlényeket, akik a három-ezres 

(világokban élnek) a tűz elpusztítja és létrejön (az új világ). Ekkor a fénylő istenek kö-

zül leereszkedik egy fénylő isten, aki életideje elfogyta után meghal és a Brahma (biro-

dalom) üres Mennyei palotájában születik meg. Mivel egyedül van, ezért nagyon unat-

kozik és így gondolkodik: „Ó! Milyen csodálatos lenne, ha velem azonos sorsú istenek 

is születnének ide!” A hős ereje által azonban, nem (jelennek meg újabb istenek), de 

miután (más) fénylő isteneknek is lejár az életideje, ők is ide születnek. Az elsőként ide 

születő Brahma azt gondolja: „Ők az én vágyam által kerültek ide.” Ezért a Világ által 

leginkább óhajtott Brahmának [MEDE 25r] nevezik el. (A megszülető istenek ezután) 

sorjában benépesítik a Brahma óhajában felzengő, a Brahma birodalom (és a különböző 

alsóbb szférákat, egészen) a Mások varázslatai felett uralkodó szinttől a Négy Nagy Ki-

rály isteneinek lakhelyéig. Ezután az északi Kellemetlen hang szigetére, a nyugati Jó-

szágban bővelkedők szigetére, a keleti Magastermetűek szigetére és a déli Dzsambu-szi-

getre is folyamatosan születnek (az istenek).  

Ebben az időben a Dzsambu-szigeten élők életkora még mérhetetlen hosszú. Étkük az 

elmélyedés öröme, (csodás) átváltozás révén születnek, testük pedig fénylik. Varázsla-

tos erejük (segítségével) képesek az égen járni és hasonlatosak a Formabirodalom iste-

neihez. Aztán néhányan, akik öntermészetüknél fogva vágyakoznak az ízek után, meg-

kóstolják a Föld levének nevezett, fehér színű, mézhez hasonló nektárt. Ezt elmesélik 

–––––––––––– 

605 Mong.: köser-e ‘a földön’. Uspensky 2006, p. 42. 
606 Mong.: qorγun ‘olvadt zsír’. Uspensky 2006, p. 42. 
607 Mong.: songγaqu ‘kiválaszt’. Uspensky 2006, p. 42. 
608 SHES: a jelölt szakasz nem található meg: „annak érdekében, hogy feloszthassák a földet, napi árat álla-

pítanak meg”. Uspensky 2006, p. 42. 
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másoknak is, így mások is esznek (a nektárból). A durva ételek fogyasztása miatt testük 

fényessége eltűnik, közös [SHES 17v] tetteik hatására pedig megjelenik a négy szigetet 

bevilágító [MEDE 25v] nap és hold. Ezt követően eltűnik a Föld leve, melyet egy Föld 

krémje nevű vörös, mézízű nektár vált fel, amelyből az emberek (újfent) esznek. Mikor 

ez (a nektár) is elfogy, meghallják, (hogy létezik) a Rügyező liget. Ennek kimerülte után 

megjelenik a művelést nem igénylő szálu rizs, s az emberek ezután ezzel táplálkoznak. 

Mivel ezek az ételek durva anyagokból állnak, az embereken kifejlődnek az emésztő és 

szaporítószervek.609 Amikor az élőlények vágynak a művelést nem igénylő termésre, 

akkor megkapják azt és megehetik. Néhány lusta élőlény azonban a következő reggelre 

való étel adagját is elveszi és felhalmozza, amit más lények is utánoznak, így a művelést 

nem igénylő termés is elfogy. Azután néhányan földművelésbe fognak, de hiába műveli 

meg az egyik a földet, ha mások gyűjtik (be a termést), viszályt szítva ezzel (a közös-

ségben). Ekkor egy természeténél fogva jó embert kiválasztanak, hogy legyen a földek 

felügyelője. Mivel sok lény tiszteletét élvezi, ezért Sokak által tisztelt királynak nevezik 

el.610 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

wod-gsal-ba’i lha [SHES] fénylő istenek abišuvar neretü 
tngri-yin [MEDE, 
MAHA] 

ābhāsvar istenek 

 wod-gsal-gyi lha [RGYA] fénylő istenek   
tshangs-pa’i gzhal-yas-khang 

[SHES] 
Tiszta Mennyei 
palotája 

diyan esrun tngri-
yin eǰen ügei qoγo-
sun kei [MEDE] 

Brahma dhyāna 
lakatlan üres tere 

wjig-rten-gyi spyi-mos tshangs-pa 
[SHES] 

Világ által leg-
inkább óhajtott 
Tiszta 

esrun tngri [MEDE] Brahma isten 

 wjig-gi spyi-mos 
tshangs-pa [RGYA] 

Világ által leg-
inkább óhajtott 
Tiszta 

  

tshangs-pa mdun-na wdon [SHES, 
RGYA] 

Tiszta óhajában 
felzengő (istenek) 

baraqama-buruγid 
[MEDE] 

Brahma-purohita 
(istenek) 

–––––––––––– 

609 MTHA: A durva anyagi ételek miatt minden emberen kifejlődtek a férfi és női nemi szervek is, így az 

ellenkező nemű emberek lassanként megkívánták egymást, és paráználkodni kezdtek. Aki így tett, azt a többiek 

ürülékkel és más hasonló tisztátalan dologgal megdobálták és meggyalázták. Az emberek ettől elszégyellték ma-

gukat és belátták, hogy amit tesznek, az nem helyes. Azután hét napig nem paráználkodtak, de a sok szerencsét-

len, hogy szégyenét eltakarja, inkább házat épített magának és tovább folytatta bűnös dolgait. Kong-sprul 1982, 

p 201. 
610 MTHA: Az emberek között fokozatosan kialakultak az osztályok. Először a király leszármazottaiból lét-

rejött a királyok osztálya, majd azokból az emberekből, akik a gazdák vétkei miatt kiábrándultak, kialakult a 

bráhminok osztálya. Ezután az olyan emberekből, akik lopást és más ehhez hasonló bűnöket nem követtek el, 

létrejött a kereskedők osztálya, és végül a többiekből kialakult a földművesek osztálya. Kong-sprul 1982, p 201. 
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tshangs-ris [SHES, RGYA] Tiszta birodalom 
(istenei) 

baraqama-gayig 
[MEDE] 

Brahmakāyika 
(istenek) 

bdud-rtsi sa’i bcud [SHES, RGYA] Föld leve γaǰar-un küčün 
[MEDE] 

Föld ereje 

   om.611 / T γaǰar-un 
sim-e612 [MAHA] 

om. / T Föld 
elixírje 

sa’i zhag [SHES] Föld krémje γaǰar-un qoruγu 
[MEDE] 

Föld zsírja 

 sa-zhag [RGYA] Föld krémje γaǰar-un öröm-e / T 
γaǰar-un qoriγun 
[MAHA] 

Föld zsírja / T 
Föld zsírja 

myu-gu’i tshal [SHES] Rügyező liget noγuγan uγ [MEDE] Rügyező (liget) 
 wbras-bu myu-gur-gu’i 

tshal [RGYA] 
Gyümölcshozó li-
get 

noγuγa-yin oi / T uγ 
noγuγan-u oi 
[MAHA] 

Rügyező liget / T 
Rügyező liget 

wbras sā-lu [SHES] sālu rizs ǰerlig tuturγ-a 
[MEDE]  

vadrizs 

 wbras sa-lu [RGYA] sālu rizs   
rgyal-po mang-pos bkur-ba [SHES, 

RGYA] 
Sokak által tisztelt 
király 

maqasanbadi / olan-
a ergügdegsen qan 
[MEDE]  

Mahāsaṃmata / 
Sokak által fel-
emelt király 

7.3.3. Leszármazási láncolatok 

A krónikákból, a buddhizmus történetét felelevenítő művekből és kisebb szövegekből, felira-

tokból kitűnik, hogy a tibetieknél a leszármazási vonal két fő alakja Gnya’-khri btsan-po és 

Dri-gum btsan-po voltak. Ezt a hagyományt folytatják a későbbi mongol szerzők is, akik a 

tibeti családfák egyik alapját, Dri-gum btsan-po-t veszik központi figurának és hozzá igazítják 

Dzsingisz kán őseit és leszármazását. 

 A mongol történetírás általában az indiai elődöknek nem sok figyelmet szentel, annál 

inkább a tibeti királyok leszármazásának. Részletessége, alapossága sokszor jóval felülmúlja a 

tibeti művekben található hasonló jellegű felsorolásokat. Ugyanez a jelenség figyelhető meg  

a tibetiek esetében is, ahol az indiai származási vonalat hangsúlyozták nagy részletességgel. 

Ez a törekvés, hogy a tan származási országának uralkodói leszármazását ennyire kiemeljék, 

azért ilyen fontos, mert ezen keresztül bizonyítják, hogy saját királyaik helyzete megalapozott 

és régtől való.613  

–––––––––––– 

611 MAHA: γaǰar-un sim-e. 
612 MAHA: γaǰar-un küčün ‘Föld ereje’. 
613 A tibeti királyok megjelenéséről a mongol történetírásban lásd Haar 1969, 4. fejezet. 
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7.3.3.1. Az indiai királyok leszármazási láncolata 

SHES [ff. 17v–18v]: de’i rgyud rgyal-po’i brgyud-pa mang-du byung-ste | rgyal-po mang-pos bkur-ba dngos-kyi 

bu ni wod-mdzes-so | de’i bu ni dge-ba’o | de’i bu ni dge-mchog-go | de’i bu ni gso-spyong wphags-te | 

de-dag-la ni bskal-pa dang-po’i rgyal-po lnga zhes bya’o |   

rgyal-po gso-spyong wphags-kyi bu ni nga-las-nu’o | de’i bu ni mdzes-pa’o | de’i bu ni nyer-mdzes-so | 

de’i bu ni mdzes-can-no | de’i bu ni mdzes-ldan zhes bya-ba byung-ste | de-dag-la ni wkhor-lo sgyur-ba’i 

rgyal-po lnga zhes bya’o |   

mdzes-ldan-gyi bu ni btang-ba’o | de’i bu ni btang-bzung-ngo | de’i bu ni sha-ku-ni’o | de’i bu ni ku-

shi’o | [18r] de’i bu ni ku-shi chen-po’o | de’i bu ni legs-mthong-ngo | de’i bu ni legs-mthong chen-po’o | 

de’i bu ni gnod-sel-lo | de’i bu ni gser-mdog-go | de’i bu ni skal-ldan-no | de’i bu ni ngan-spang-ngo614 | 

de’i bu ni lhun-po’o | de’i bu ni nges-wgro’o | de’i bu ni rab-tu sgra-grags-so | de’i bu ni rab-tu sgra-grags 

chen-po’o | de’i bu ni bde-byed-do | de’i bu ni phyogs-bdag-go | de’i bu ni rngul-bzang-ngo | de’i bu ni 

rgyas-byed-do | de’i bu rgyud-la lha chen-po brgyad-khri-bzhi-stong brgyud de byung-ngo |   

lha chen-po tha-ma’i bu ni mu-khyud-do | de’i bu ni rgyal-pa’o | de’i bu ni lhun-po’o | de’i bu ni mi 

wjigs-byed shing-rta’o | de’i bu ni shing-rta brgya-pa’o | de’i bu ni shing-rta bcu-pa’o | de’i bu’i rgyud-la 

yul lnga wdzin-gyi rgyal-po lnga-stong byung-ngo |  

de’i bu phyi-ma’i rgyud-la ka-lingka’i rgyal-po lnga-stong byung-ngo | de’i bu phyi-ma’i rgyud-la a-

smaka’i rgyal-po bdun-stong byung-ngo | de’i bu phyi-ma’i rgyud-la sgra mi snyan-gyi rgyal-po brgyad-

stong byung-ngo | de’i bu phyi-ma’i rgyud-la thod-pa-can-gyi rgyal-po dgu-stong byung-ngo | de’i bu 

phyi-ma’i rgyud-la glu-dbyangs zhes bya-ba’i rgyal-po khri byung-ngo | de’i bu phyi-ma’i rgyud-la 

magadha’i rgyal-po khri byung-ngo | de’i bu phyi-ma’i rgyud-la tamilipta’i rgyal-po khri-lnga byung-

ngo | de’i bu phyi-ma gautama zhes bya-ba’i bu bur-ma-shing-skyes zhes bya-ba byung-ngo | de’i bu’i 

rgyud-la bur-ma-shing-skyes-kyi rgyal-po stong-dang brgya byung-ngo | de’i phyi-ma’i bu ni bur-ma-

shing-pa wphags-skyes-po zhes bya-ba byung-ngo | de’i bu bzhi ni skar-mda’ gdong dang | lag-rna615 

dang | glang-po-che wdul dang | rkang-gdub-can zhes bya’o | de-dag-la ni shākya’i rigs zhes bya-bar 

grags-so |   

rkang-gdub-can-gyi bu ni rkang-gdub-can-gyi zhabs zhes bya-ba byung-ngo | de’i bu ni gnas-wjog-go | 

de’i bu ni ba-[18v]-lang gnas-so | de’i bu ni rgyal-po seng-ge-wgram zhes bya-ba yin-no | de-la ni bu bzhi 

yod-de | zas-gtsang dang | zas-dkar dang | bre-bo zas dang | bdud-rtsi zas-so | rgyal-po zas-gtsang-gi bu ni 

bcom-ldan-wdas dang | tshe-dang ldan-pa kun-dga’-bo yin-no | zas-dkar-gyi bu ni tshe-dang ldan-pa 

rgyal-ba dang | bzang-ldan yin-no | bre-bo zas-kyi bu ni tshe-dang ldan-pa ming-chen dang | ma wgags-pa 

yin-no | bdud-rtsi zas-kyi bu ni | tshe-dang ldan-pa kun-dga’-bo dang | lhas-byin yin-no | bcom-ldan-

wdas-kyi sras ni gzhon-nu sgra-gcan-wdzin yin-no | shākya’i rgyal-po’i rigs ni des rdzogs-la | rgyal-po 

gzhan-gyi rigs-las byung-ba chos-dang ldan-pa-dag-gis sangs-rgyas-kyi bstan-pa-la bya-ba byas-so |       

de-bzhin gshegs-pa mya-ngan-las wdas-nas lo brgya lon-pa-na | yul dbus-su chos rgyal mya-ngan-med 

ces bya-ba byung-nas | dzambu’i gling phal-che-ba-la mnga’-mdzad-de | bka’-bsdu-bar-pa’i yon-bdag 

mdzas-nas bde-bar gshegs-pa’i bstan-pa’ang wphel-bar mdzad-do |   

de-nas lo nyis-brgya lon-pa-na dzambu-gling-gi nub-byang-gi phyogs-su | rgyal-po kaniska zhes bya-ba 

byung-nas bka’-bsdub gsum-pa’i yon-bdag byas-te | sangs-rgyas-kyi bstan-pa rgyas-par mdzad-do | 

–––––––––––– 

614 = ngan-spong.  
615 = lag-rnga. 
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gzhan-la rgya-gar dang | kha-che dang | li’i yul dang | khu-sen dang bal-yul dang | rgya-nag dang | wzang-

gi yul dang | mi-nyag-gi yul-la sogs-pa-rnams-su chos-dang ldan-pa’i rgyal-po-rnams-kyis’ang rang-gi 

yul-du chos dar-bar byas-so |  

MEDE [ff. 25v–27v]: tegün-ü uruγ-tur olan qad köbegüd törübe: maq-asambadi-yin köbegün inu oroči neretü 

tegün-ü köbegün inu [26r] galinai neretü: tegün-ü köbegün inu vargali-qi neretü: tegün-ü köbegün inu 

ubasandi qan törüǰüküi: tede terigün čaγ-ṯaqi tabun qad buyu:   

ubasandi qan-u köbegün inu mandati neretü: tegün-ü köbegün inu čaru neretü: tegün-ü köbegün inu uba-

čaru neretü: tegünü köbegün inu čaruni neretü: tegün-ü köbegün inu čarumanti neretü qan törüǰüküi: 

eden-i tabun čagirvad qan kemegdeyü:  

čarumanti qan-u köbegün oroči neretü: tegün-ü köbegün suroči616 neretü: tegün-ü köbegün muči neretü: 

tegün-ü köbegün münčilindi neretü: tegün-ü köbegün bagirati617 neretü: tegün-ü köbegün sagari618 neretü: 

tegün-ü köbegün maqasagari619 neretü: tegün-ü köbegün saguni neretü: tegün-ü köbegün maqa-saguni620 

neretü: tegün-ü köbegün güsi neretü: tegün-ü köbegün uba-güsi neretü: tegün-ü köbegün maq-a-güsi621 

neretü: tegün-ü köbegün sudarsani ner-e-tü: tegün-ü köbegün maq-a-sudarsani neretü: tegün-ü köbegün 

vamqa-ga neretü: tegün-ü köbegün suvarna-varani neretü: tegün-ü köbegün vigagarsi neretü: tegün-ü 

köbegün bargu neretü: tegün-ü köbegün miru ner-e-tü: tegün-ü köbegün niranggu neretü: tegün-ü 

köbegün baranadi neretü: tegün-ü köbegün [26v] maq-a-baranadi neretü: tegün-ü köbegün sanggar neretü: 

tegünü köbegün disamabadi neretü: tegün-ü köbegün iriyan-u neretü: tegün-ü köbegün barta neretü:: 

tegün-ü uruγ-ṯur naiman tümen dörben mingγan maq-a-divai kemekü qad törüǰüküi:  

tegün-ü angqan-u qoyitu maq-a-divi-yin köbegün nimi neretü: tegün-ü köbegün disi neretü: tegün-ü 

köbegün miru neretü: tegün-ü köbegün biramati neretü: tegün-ü köbegün sindarati neretü: tegün-ü 

köbegün dasarati neretü: tegün kü uruγ-tur bančal neretü ulus-un tabun mingγan qad törüǰüküi:   

tegün-ü eng qoyitu köbegün-ü uruγ-ṯur galingga neretü ulus-un tabun mingγan qad törüǰüküi: tegün-ü 

qoyitu köbegün-ü uruγ-tur amoga ulus-un doloγan mingγan qad törüǰüküi: tegün-ü ber qoyitu köbegün-ü 

uruγ-tur kurau-a ulus-un naiman mingγan qad törüǰüküi: tegün-ü qoyitu köbegün-ü uruγ-ṯur gabili ulus-un 

yisün mingγan qad törüǰüküi: tegünü qoyitu köbegün-ü uruγ-ṯur güsa neretü-yin tümen qad törüǰüküi: 

tegün-ü qoyitu köbegün-ü uruγ-ṯur magada ulus-un tümen qad törüǰüküi: tegün-ü qoyitu köbegün-ü uruγ-

ṯur tamalbata neretü ulus-un tabun mingγan qad törüǰüküi: tegün-ü eng qoyitu köbegün inu gautam-i 

neretü bolǰuqui: tegün köbegün [27r] isianggu neretü törüǰüküi: tegün-ü uruγ-ṯur isianggu-yin nigen 

mingγan nigen ǰaγun qad törüǰüküi: tegün-ü qoyitu köbegün inu isianggu-virudagi neretü qan törüǰüküi: 

tegün-ü dörben köbegüd-eče nigen inu ulgamugi neretü: nögüge-či inu garingarvi neretü: γutaγar 

qastniyansi neretü: dötüger abinandi622 neretü aǰuγui: eden-i sagiliγud-un uruγ kemen aldarsiǰuqui:   

abinandi-yin köbegün inu abinaga-bada623 neretü törübe: tegün-ü köbegün abirasi624 neretü: tegünü 

–––––––––––– 

616 Szkt.: Suroci. 
617 Szkt.: Bhāgīratha. 
618 Szkt.: Sāgara. 
619 Szkt.: Mahāsāgara. 
620 Szkt.: Mahāśakuni. 
621 Szkt.: Mahākuśa. 
622 A név szanszkrit eredete ismeretlen. Uspensky 2006, p. 42. 
623 A név szanszkrit eredete ismeretlen. Uspensky 2006, p. 42. 
624 A név szanszkrit eredete ismeretlen. Uspensky 2006, p. 42. 
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köbegün kübergei625 neretü: tegünü köbegün sinqamu neretü qan aǰuγu: tegün-ü dörben köbegün-eče 

yekemeǰi inu sudidani neretü: nögügeči inu suglidani neretü: γutaγar inu dordu-dani neretü: dötüger inu 

amirtu-dani neretü törüǰüküi: sudidani qan-u köbegün šigemuni burqan kiged nandi qoyar bolai: 

suglidani-yin köbegün disi badiragi nereten qoyar buyu: dordu-dani-ača626 maγamani anirudi nereten 

qoyar törüǰüküi:: amirtudani-ača627 ananda diva-dat qoyar törüǰüküi: šigemuni burqan-u köbegün raquli 

bolai: šagiliγ-ud-un uruγ inu tedüi-ber ečülbei tegünü qoyina busu iǰaγur-tan-u qad-un uruγ-ača boluγasan 

nom-tan qad törüǰü burqan-u sasin nom-un üiles-i [27v] bütügebei:   

burqan nirvan bolǰu ǰaγun on boluγsan-u qoyina γaǰar-un dumda magad neretü ulus-tur darm-a-asoga 

neretü qan törüǰü čambutiib-un olangqin-i öber-ün törü-ber bolγaǰu: burqan-u nom ǰarliγ-i nögügede 

quriyaqu-yin eǰen inu boluγad: sayibar odiγsan-u sasin nom-i ber delgergülün yabuγulbai::   

tendeče qoyar ǰaγun on boluγsan-u qoyina: čambutiib-un örüne nuγuda ganiga neretü qan törüǰü: burqan-u 

ǰarliγ nom-i γutaγar-ṯa quriyaqu-yin eǰen inu boluγad: burqan-u sasin nom-i delgergülbei: busu ber 

enedkeg-ün γaǰar: kasmir-un γaǰar: küsan-u γaǰar: balbusun γaǰar kitad-un γaǰar: čang-un γaǰar: tangγud-

un γaǰar kiged terigüten öbere öbere γaǰar-a nom-tu qad törüǰüküi: öber-ün öber-ün γaǰar-a kü burqan-u 

nom-i delgergülbei::  

FORDÍTÁS – SHES [ff. 17v–18v], MEDE [ff. 25v–27v]: (Sokak által tisztelt király) leszárma-

zottai közül több királyi leszármazási láncolat ered. Sokak által tisztelt király fia Gyö-

nyörű fény, az ő fia [MEDE 26r] Erényes, az ő fia Kiváló erényű, az ő fia Nemes tisztaság. 

Őket az első kalpa öt királya névvel illetik.  

Nemes tisztaság fia Mándátha, az ő fia Gyönyörű, az ő fia Gyönyör, az ő fia Gyönyörű-

séges, az ő fia Gyönyörűséggel bíró. Őket az öt kerékforgató királyként ismerik.  

Gyönyörűséggel bíró fia Ajándék,628 az ő fia Megértés,629 az ő fia Sakuni,630 az ő fia 

Kusa, [SHES 18r] az ő fia Nagy Kusa,631 az ő fia Helyesen látó, az ő fia Nagy helyesen 

látó, az ő fia Tisztító, az ő fia Aranyszín, az ő fia Szerencsés, az ő fia Vénusz, az ő fia 

Szépséges, az ő fia Biztosan járó, az ő fia [MEDE 26v] Nagy hangú, az ő fia Nagyon nagy 

hangú, az ő fia Sáfrány, az ő fia Nap, az ő fia Fáradt jóság és az ő fia Növelő. Az ő 

fiának leszármazottai (alkotják) a 84 000 nagy isten (csoportját).   

Az utolsó nagy isten fia Kerítés, az ő fia Király, az ő fia Szépséges, az ő fia Romboló 

szekér, az ő fia Századik szekér és az ő fia Tízedik szekér. Az ő fiának leszármazottai 

(alkotják) az öt ország 5 000 királyát.   

Az ő utolsó fiának leszármazottai (alkotják) Kalinga 5 000 királyát. Az ő utolsó fiának 

–––––––––––– 

625 A név szanszkrit eredete ismeretlen. Uspensky 2006, p. 42. 
626 Szkt.: Droṇodana. 
627 Szkt.: Amṛtodana. 
628 MEDE tartalmazza még egy király nevét: Suroči (szkt.: Suroci). 
629 MEDE tartalmazza még három király nevét: Bagirati (szkt.: Bhāgīratha), Sagari (szkt.: Sāgara), Maqa-

sagari (szkt.: Mahāsāgara). 
630 MEDE tartalmazza még egy király nevét: Maqa-saguni (szkt.: Mahāśakuni). 
631 MEDE tartalmazza még egy király nevét: Maq-a-güsi (szkt.: Mahākuśa). 
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leszármazottai (alkotják) Aszmaka 7 000 királyát. Az ő utolsó fiának leszármazottai (al-

kotják) Kalinga 5 000 királyát. Az ő utolsó fiának leszármazottai (alkotják) Kellemetlen 

hang (szigetének) 8 000 királyát. Az ő utolsó fiának leszármazottai (alkotják) Szeren-

csés 9 000 királyát. Az ő utolsó fiának leszármazottai (alkotják) Zenepalota 10 000 

királyát. Az ő utolsó fiának leszármazottai (alkotják) Magadha 10 000 királyát. Az ő 

utolsó fiának leszármazottai (alkotják) Támaliptaka 50 000 királyát. Az ő utolsó fiának 

leszármazottja a Gautama (klán) [MEDE 27r] Cukornád nevű fia. Az ő fiától származik 

Cukornád 1 100 királya. Az ő utolsó fiának leszármazottja Nemes születésű cukornád, 

akinek négy fia a következő: Hullócsillag arcú, Kézi dob, Hódító elefánt és Boka-

pereces. Ők Sákja nemzetség néven lettek ismertek.   

Bokapereces fia Bokapereces láb, akinek fia Földfelszín, akinek fia [SHES 18v] Ökör le-

gelő, akinek fia Oroszlán állkapocs. Az ő négy fia: Tiszta élelmű, Fehér élelmű, Nagy 

élelmű és Nektár élelmű. Tiszta élelmű fia Győzedelmesen elmúlt és Élettel rendelkező 

Örömteli. Fehér élelmű fia Élettel rendelkező Győztes és Szépséges. Nagy élelmű fia632 

Élettel rendelkező Hírneves és Megállíthatatlan. Nektár élelmű fia633 Élettel rendelkező 

Örömteli és Istenadta. Győzedelmesen elmúlt fia az ifjú Nagy Hangú. Velük teljes a 

Sákja nemzetség királyainak (névsora). Más királytól eredő tan(királyok) feladata az 

volt, hogy Buddha tanait [MEDE 27v] terjesszék.  

Miután Ekként érkezett eltávozott a földi szomorúságból száz év telt el. A Középső 

ország uralkodója Boldog tankirály lett, aki Dzsambu-sziget nagy része felett uralkodott 

és támogatta a tanok összegyűjtését és Boldogságba érkezett tanainak elterjesztését.      

Kétszáz év elteltével Dzsambu-sziget nyugati részén Kaniska király támogatta három 

tangyűjtemény (összeállítását) Buddha tanát elterjesztve ezzel. India, Kasmír, Khotán,634 

Kuszena, Nepál, Kína, Azang ország, Minyag ország635 és a többi ország tankirályai is 

felvirágoztatták saját országaikban a tant. 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

wod-mdzes [SHES] Gyönyörű fény oroči [MEDE] Roca 
dge-ba [SHES] Erényes galinai [MEDE] Kalyāṇa 
dge-mchog [SHES] Kíváló erényű vargali-qi [MEDE]  Varakalyāṇa 
gso-spyong wphags [SHES] Nemes tisztaság ubasandi [MEDE] Upoṣadha 
bskal-pa dang-po’i rgyal-po lnga 

[SHES] 
első kalpa öt ki-
rálya 

čaγ-ṯaqi tabun qad 
[MEDE] 

az időszak öt ki-
rálya 

nga-las-nu [SHES] Māndātha mandati [MEDE] Māndātha 

–––––––––––– 

632 MEDE tartalmazza még egy király nevét: Dordu-dani (szkt.: Droṇodana). 
633 MEDE tartalmazza még egy király nevét: Amirtudani (szkt.: Amṛtodana). 
634 MEDE-ben hiányzik ez a városnév. 
635 Tibet egyik tartománya. A mongolban „Tangutok országa”. 
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mdzes-pa [SHES] Gyönyörű čaru [MEDE] Cāru 
nyer-mdzes [SHES] Gyönyör uba-čaru [MEDE]  Upacāru 
mdzes-can [SHES] Gyönyörűséges čaruni [MEDE]  Cāruvan 
mdzes-ldan [SHES] Gyönyörűséggel 

bíró 
čarumanti [MEDE] Cārumanta 

wkhor-lo sgyur-ba’i rgyal-po 
lnga [SHES] 

öt kerékforgató 
király 

tabun čagirvad qan 
[MEDE]  

öt cakravartin 
király 

btang-ba [SHES] Ajándék muči [MEDE] Muci 
btang-bzung [SHES] Megértés münčilindi [MEDE] Mucilinda 
sha-ku-ni [SHES] Śakuni  saguni [MEDE]  Śakuni 
ku-shi [SHES] Kuśa  güsi [MEDE]  Kuśa 
ku-shi chen-po [SHES] Nagy Kuśa  uba-güsi [MEDE] Upakuśa 
legs-mthong [SHES] Helyesen látó sudarsani [MEDE]  Sudarśana 
legs-mthong chen-po [SHES] Nagyon helyesen 

látó 
maq-a-sudarsani 
[MEDE] 

Mahāsudarśana 

gnod-sel [SHES] Tisztító vamqa-ga [MEDE] Vāmaka 
gser-mdog [SHES] Aranyszín suvarna-varani 

[MEDE]  
Suvarnavārani  

skal-ldan [SHES] Szerencsés vigagarsi [MEDE]  Vigagarsi  
ngan-spang [SHES] Vénusz bargu [MEDE] Bhṛgu 
lhun-po [SHES] Szépséges miru [MEDE] Méru 
nges-wgro [SHES] Biztosan járó niranggu [MEDE] Nyaṅku 
rab-tu sgra-grags [SHES] Nagy hangú baranadi [MEDE] Praṇāda 
rab-tu sgra-grags chen-po [SHES] Nagyon nagy 

hangú 
maq-a-baranadi 
[MEDE]  

Mahāpraṇāda 

bde-byed [SHES] Sáfrány sanggar [MEDE]  Śaṅkara 
phyogs-bdag [SHES] Nap disamabadi [MEDE] Diśāṃpati 
rngul-bzang [SHES] Fáradt jóság iriyan-u [MEDE]  Sureṇu 
rgyas-byed [SHES] Növelő barta [MEDE]  Bharata 
lha chen-po brgyad-khri-bzhi-

stong brgyud [SHES] 
84 000 nagy isten naiman tümen dörben 

mingγan maq-a-divai 
[MEDE] 

84 000 mahādeva 

mu-khyud [SHES] Kerítés nimi [MEDE] Nemi 
rgyal-pa [SHES] Király disi [MEDE]  Tiṣya 
lhun-po [SHES] Szépséges miru [MEDE] Miru 
wjigs-byed shing-rta [SHES] Romboló szekér biramati [MEDE] Bhīmaratha 
shing-rta brgya-pa [SHES] Századik szekér sindarati [MEDE] Śataratha 
shing-rta bcu-pa [SHES] Tizedik szekér dasarati [MEDE] Daśaratha 
yul lnga wdzin-gyi rgyal-po 

lnga-stong [SHES] 
öt ország 5 000 
királya 

bančal neretü ulus-un 
tabun mingγan qad 
[MEDE] 

Pāñcāla ország 
5 000 királya 

ka-lingka [SHES] Kaliṅga  galingga [MEDE] Kaliṅga 
a-smaka [SHES] Aśmaka amoga [MEDE] Aśmaka 
thod-pa-can [SHES] Szerencsés gabili [MEDE] Kapāla 
glu-dbyangs [SHES] Zenepalota güsa [MEDE] Geya 
magadha [SHES] Magadha magada [MEDE]  Magadha 
tamilipta [SHES] Tāmaliptaka  tamalbata [MEDE] Tāmaliptaka 
gautama [SHES] Gautama  gautam-i [MEDE] Gautama 
bur-ma-shing-skyes [SHES] Cukornád isianggu [MEDE] Ikṣvākur 
bur-ma-shing-pa wphags-skyes-

po [SHES] 
Nemes születésű 
cukornád 

isianggu-virudagi 
[MEDE] 

Virūḍhaka 

skar-mda’ gdong [SHES] Hullócsillag arcú ulgamugi [MEDE] Ulkāmukha 
lag-rna [SHES] = lag-rnga ‘Kézi 

dob’ 
garingarvi [MEDE]  Karakarnaka 
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glang-po-che wdul [SHES] Hódító elefánt qastniyansi [MEDE]  Hastiniyaṃsa 
rkang-gdub-can [SHES] Bokapereces abinandi [MEDE]  Abinandi 
shākya’i rigs [SHES] Śākya nemzetség sagiliγud-un uruγ 

[MEDE] 
Śākya nemzetség 

rkang-gdub-can-gyi zhabs 
[SHES] 

Bokapereces láb abinaga-bada [MEDE] Abinaga-bada 

gnas-wjog [SHES] Földfelszín abirasi [MEDE] Abirasi 
ba-lang gnas [SHES] Ökör legelő kübergei [MEDE] Kübergei 
seng-ge-wgram [SHES] Oroszlán 

állkapocs 
sinqamu [MEDE]  Siṃhahanu 

zas-gtsang [SHES] Tiszta élelmű sudidani [MEDE]  Śuddhodana 
zas-dkar [SHES] Fehér élelmű suglidani [MEDE] Śuklodana 
bre-bo zas [SHES] Nagy élelmű dordu-dani [MEDE]  Droṇodana 
bdud-rtsi zas [SHES] Nektár élelmű amirtu-dani [MEDE]  Amṛtodana 
bcom-ldan-wdas [SHES] Győzedelmesen 

elmúlt 
šigemuni [MEDE]  Śākyamuni 

tshe-dang ldan-pa kun-dga’-bo 
[SHES] 

Élettel rendelkező 
Örömteli 

nandi [MEDE]  Nanda 

tshe-dang ldan-pa rgyal-ba 
[SHES] 

Élettel rendelkező 
Győztes 

disi [MEDE]  Tiṣya 

bzang-ldan [SHES] Szépség badiragi [MEDE] Bhadrika 
tshe-dang ldan-pa ming-chen 

[SHES] 
Élettel rendelkező 
Hírneves 

maγamani [MEDE]  Mahānāma 

ma wgags-pa [SHES] Megállíthatatlan anirudi [MEDE]  Aniruddha 
tshe-dang ldan-pa kun-dga’-bo 

[SHES] 
Élettel rendelkező 
Örömteli 

ananda [MEDE]  Ānanda 

lhas-byin [SHES] Istenadta diva-dat [MEDE]  Devadatta 
sgra-gcan-wdzin [SHES] Nagy Hangú raquli [MEDE]  Rāhula 
shākya’i rgyal-po’i rigs [SHES] Śākya királyok 

nemzetsége 
šagiliγ-ud-un uruγ 
[MEDE]  

Śākya nemzetség 

yul dbus [SHES] Középső ország magad / γaǰar-un 
dumda [MEDE]  

Magadha / Kö-
zépső ország 

mya-ngan-med [SHES] Boldog darm-a-asoga [MEDE]  Dharmarāja-
aśoka 

bde-bar gshegs-pa [SHES] Boldogságba ér-
kezett 

sayibar odiγsan 
[MEDE]  

Szerencsésen 
érkezett 

kaniska [SHES] Kaniṣka  ganiga [MEDE]  Kaniṣka 
sangs-rgyas [SHES Buddha burqan [MEDE]  buddha 
rgya-gar [SHES] India enedkeg [MEDE]  India 
kha-che [SHES] Kasmír kasmir [MEDE]  Kasmír 
li’i yul [SHES] Khotán   
khu-sen [SHES] Kuszena küsan [MEDE] Kuszena 
bal-yul [SHES] Nepál balbusun [MEDE]  Nepál 
rgya-nag [SHES] Kína kitad [MEDE]  Kína 
wzang-gi yul [SHES] Azang ország čang-un γaǰar [MEDE]  Čang ország 
mi-nyag-gi yul [SHES] Minyag ország tangγud-un γaǰar 

[MEDE] 
Tangutok országa 

7.3.3.2. A tibeti királyok leszármazási láncolata 

SHES [ff. 18v–19v]: sangs-rgyas mya-ngan-las wdas-nas lo stong lhag-pa-na bod-kyi yul-du rgyal-po’i thog-ma 

gnya’-khri btsan-po zhes bya-ba byung-la | de-nas [19r] rgyal-rabs nyi-shu-rtsa-drug wdas-pa’i wog-tu 
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rgyal-po lha-tho-tho-ri snyan-btsan zhes bya-ba byung-zhing | de’i tshe sangs-rgyas-kyi bstan-pa’i dbu 

brnyes-te | bu-mo dri-ma-med byin lung-bstan-pa’i mdo-las | nga yongs-su mya-ngan-las wdas-nas lo 

nyis-stong-lnga-brgya-nas gdong-dmar-can-gyi yul-du nga-yi bstan-pa wbyung-ngo zhes lung-bstan-pa 

bzhin-no | de-nas rgyal-rabs lnga-nas rgyal-po srong-btsan sgam-po zhes bya-ba byung-la | de’i tshe baṇ-

ḍi-ta ānanda dang | lo-tsā-ba thon-mi-sam-bhoṭa zhes bya-bas chos bsgyur-zhing | lha-sa-la sogs-pa’i 

gtsug-lag-khang bzhengs | dam-pa’i chos-kyi srol-btod | de-nas rgyal-rabs lnga-nas rgyal-po khri-srong 

lde-btsan zhes bya-ba byung-la | des slob-dpon zhi-ba-wtsho dang | pad-ma-wbyung-gnas dang | ka-ma-

la-shīla-la sogs-pa’i paṇ-ḍi-ta dang | grub-pa’i skyes-bu sbyan-drangs | bai-ro-tsa-na rak-ṣi-ta dang | 

wkhon klu’i dbang-po srung-ba-la sogs-pa sad mi mi bdun zhes bya-ba lo-tsā-ba dang | gzhan-yang paṇ-

ḍi-ta dang | lo-tsā-ba mang-pos chos shin-tu mang-ba bsgyur-zhing | sdom-pa gsum-ka’i srol wphel-bar 

mdzad-do | de-nas rgyal-rabs gsum wdas-pa-na rgyal-po ral-pa-can zhes bya-ba byung-la | des rgyal-srid 

shin-tu yangs-pa-la mnga’-mdzad-cing | dzi-na-mi-tra dang | shī-lendra-bodhi-la sogs-pa’i paṇ-ḍi-ta dang | 

ska-ba dpal-brtsegs dang | cog-ro klu’i rgyal-mtshan-la sogs-pa’i | lo-tsā-ba-rnams-kyis sngar wgyur-ba’i 

chos-rnams-kyis sngar wgyur-ba’i chos-rnams skad gsar bcad-kyis gtan-la phang-cing | ma wgyur-ba-

rnams gzhi-nas bsgyur-te | bstan-ba shin-tu rgyas-par mdzad-do | de-nas bod-khams spyi-la dbang-

bsgyur-ba’i rgyal-po ma byung yang | rgyal-phran dang | rgyal-rgyud ni dgung-lod-[19v]-do | paṇ-ḍi-ta 

dang | lo-tsā-ba dang | dge-ba’i gshes-gnyen mang-du byung-bas bde-bar gshegs-pa’i bstan-pa ni da-

lta’ang ci rigs-par gnas-so |  

MEDE [ff. 27v–28v]: basa burqan nirvan bolǰu mingγan ülegü on-u qoyina: töbed γaǰar-a eng uridu qan kirisanbo 

neretü törübei: tendeče qorin ǰirγuγan qad nögčigsen-ü qoyina latotori isang-sal neretü qan törüǰü: tere 

čaγ-tur sayi burqan-u nom-i terigülbei: tegünü ber vimaladiri-ga-data-biyagara ner-e-tü sudur-tur nomlar-

un: bi nirvan bolǰu: qoyar mingγan tabun ǰaγun on-u qoyina ulaγan niγur-tan-u γaǰar-a minu sasin [28r] 

nom kürüyü: kemen nomlaǰuqui: tendeče tabtaγar qan sürügsan gambo neretü-yin čaγ-tur ananda neretü 

bandit baγsi kiged: tomisambura neretü kelemürči qoyar nom orčiγuluγad lasa terigüten sümes-i bosqarun 

nom terigüleǰü: qauli bolγaǰu talbibai: tendeče tabtaγar qan krisrông ldibcan neretü qan törüǰü: tere qan 

sandačiri baγsi badm-a-sambhau-a baγsi kamalasili baγsi terigüten bandit sidi bütügsed-i iregülǰü 

biirôçan-a-ragşida kiged kön naga-indar-a-ragşida terigüten sadmi kemekü doloγan kümün-i kelemüči 

bolγabai: busud ber bandit baγsi-nar kiged olan kelemüči qamtudči olan-ud-i orčiγulǰu: γurban sanvar-un 

qauli-yi tendeče delgeregülbei: tegünü qoyina γurban qad nögčiǰü: ralbačan neretü qan törübei: tere qan 

ulus-iyan ber masi yekede qanuγad γad636 činamidiri baγsi silindira-bodi baγsi terigüten bandit baγsi-nar 

kiged: gavabal irsinges čog luruyi irgamsan terigüten kelemüčin urida orčiγuluγsad nom-ud-i sini 

ǰasaγlaγsan ayalγu-dur orčiγuluγsad: ese orčiγuluγsad-i sonin637 orčiγulǰu sasin nom-i masida delgeregülbei: 

tegün-ü qoyina tersü töbed-ün irgen-i medegči qan ču ese törüǰü bülüg čülüg irgen-i medegči qan 

köbegüd [28v] čayitan638 ber buyu: tegün-ü qoyina bandit baγsi-nar sayin kelemeči baγsi-nar mergen nom 

medegči baγsis olan boluγsan-u siltaγan-bar burqan-u sasin ču keǰiy-e-de ber ese ečülǰü amui::  

FORDÍTÁS – SHES [18v–19v], MEDE [ff. 27v–28v]: Ezer évvel azután, hogy Buddha eltá-

vozott a földi szomorúságból Tibet legelső királya Nyatri Cenpo uralkodni (kezdett). 

Később [SHES 19r] a huszonhatodik leszármazott után Lhatotori Nyencen király (lépett a 

–––––––––––– 

636 A qangγaγad elírása ‘jóllakat’. Uspensky 2006, p. 42. 
637 A mongol sin-e régies alakja ‘új’. Uspensky 2006, p. 42. 
638 A helyes betűzés: čaγ-taγan. Uspensky 2006, p. 42. 
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trónra), aki megkapta Buddha tanainak könyvét. A Pompás tiszta lány kinyilatkoztatá-

sának szútrájá-ban ez a jóslat áll: „2 500 évvel azután hogy én elmúltam a földi szomo-

rúságból, az általam tanított tanok [MEDE 28r] megjelennek a Vörös arcúak országá-

ban.”639 Az őt követő ötödik király után (lépett trónra) Szongcen Gampo király. (Ural-

kodása alatt) a tudós Ánanda és a fordító Thonmiszambhota (kezdte el) a tanok le-

fordítását (tibetire), Lhászában és más helyeken kolostorokat állíttatott és országában 

bevezette a szent tant. Az őt követő ötödik király után (lépett trónra) Triszong Decen 

király, aki Sántaraksita tanítót, Lótuszból születettet, Kamalasílát és más tudósokat és 

művelt (mestereket is) meghívott (Tibetbe). Vairócsana raksíta, a Khonból való tiszte-

letreméltó Kígyók vezetőjét őrző és más (mesterek), a Hét próba(-fogadalmú) ember 

nevű fordító (csoport)640 és további rengeteg tudós és fordító dolgozott a tan fordításán 

és terjesztette el mindhárom fogadalom szokását. Az őt követő harmadik leszármazott 

után Ralpacsen király (került hatalomra), aki (Tibet) területét jelentősen megnövelte. 

Dzsinamítra, Síléndrabódhi és a más tudósok, Kava (nemzetségbeli) Legfőbb ragyogás, 

Csogro (nemzetségbeli) Kígyó győzelmi-zászló és a sok más fordító arról határozott, 

hogy a korábban lefordított tanok nyelvezetét átírják és az újonnan született fordítások 

alapján újrafordítják. Ezzel a tanok nagyon széles körben elterjedtek (Tibet területén). 

Ezt követően Tibet nem volt egységes, így közös királya sem volt, évekig kisebb feje-

delemségekből és királyi leszármazottak [MEDE 28v] (hercegségeiből állt az ország). 

[SHES 19v] Boldogságba érkezett tanait (a Tibetbe érkező) tudósok, fordítók és más eré-

nyes támogatók tartották életben, ahogy képességükből tellett. 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

bod-kyi yul [SHES] Tibet töbed γaǰar 
[MEDE] 

Tibet 

gnya’-khri btsan-po [SHES] Nyatri Cenpo kirisanbo [MEDE] Gnya’-khri btsan-
po  

lha-tho-tho-ri snyan-btsan [SHES] Lhatotori Nyencen latotori isang-sal 
[MEDE] 

Lha-tho-tho-ri 
snyan-btsan  

gdong-dmar-can-gyi yul [SHES] Vörösarcúak orszá-
ga 

ulaγan niγur-tan-u 
γaǰar [MEDE]  

Vörösarcúak orszá-
ga 

rgyal-po srong-btsan sgam-po 
[SHES] 

Szongcen Gampo 
király 

qan sürügsan 
gambo [MEDE]  

Srong-btsan sgam-
po király 

baṇ-ḍi-ta ānanda [SHES] Ānanda paṇḍit ananda neretü 
bandit [MEDE] 

Ānanda paṇḍit  

–––––––––––– 

639 Az indiai évkönyvekben Tibetet több helyen Vörösarcúak országának nevezik. 
640 Ezt a hét embert küldték Tibetbe, hogy megállapítsák, alkalmasak-e a tibetiek a szerzetesi fogadalom 

megtartására. 
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lo-tsā-ba thon-mi-sam-bhoṭa 
[SHES] 

Thonmiszambhota 
locava 

tomisambura ne-
retü kelemürči 
[MEDE]  

Thonmiszambhota 
fordító 

rgyal-po khri-srong lde-btsan 
[SHES] 

Triszong Decen 
király 

qan krisrông 
ldibcan [MEDE] 

Khri-srong lde-
btsan király 

slob-dpon zhi-ba-wtsho [SHES] Śāntarakṣita tanító sandačiri baγsi 
[MEDE] 

Śāntarakṣita tanító 

pad-ma-wbyung-gnas [SHES] Lótuszból született badm-a-sambhau-
a baγsi [MEDE]  

Padmasambhava 
tanító 

ka-ma-la-shīla [SHES] Kamalaśīla kamalasili baγsi 
[MEDE] 

Kamalaśīla tanító 

bai-ro-tsa-na rak-ṣi-ta [SHES] Vairocana rakṣīta biirôçan-a-ragşida 
[MEDE]  

Vairocana rakṣīta 

wkhon [SHES] Khon kön [MEDE]  Wkhon  
klu’i dbang-po srung-ba [SHES] Kígyók vezetőjét 

őrző 
naga-indar-a-
ragşida [MEDE] 

Nāgaindra-raksīta  

sad-mi mi bdun zhes bya-ba lo-
tsā-ba [SHES] 

Hét próba(-fogadal-
mú) ember nevű 

fordító (csoport) 

sadmi kemekü do-
loγan kümün-i ke-
lemüči [MEDE] 

Hét próba(-fogadal-
mú) ember nevű 
fordító (csoport) 

ral-pa-can [SHES] Ralpacsen ralbačan neretü 
qan [MEDE]  

Ral-pa-can király 

dzi-na-mi-tra [SHES] Jinamītra činamidiri baγsi 
[MEDE]  

Jinamītra tanító 

shī-lendra-bodhi [SHES] Śīlendrabodhi silindira-bodi 
baγsi [MEDE]  

Śīlendrabodhi 
tanító 

ska-ba dpal-brtsegs [SHES] Kava (nemzetség-
beli) Legfőbb 
ragyogás 

gavabal irsinges 
[MEDE]  

Ska-ba dpal-brtsegs 

cog-ro klu’i rgyal-mtshan [SHES] Csogro (nemzetség-
beli) Kígyó győzel-
mi-zászló 

čog luruyi irgam-
san [MEDE]  

Cog-ro klu’i rgyal-
mtshan  

bde-bar gshegs-pa [SHES] Boldogságba érke-
zett 

burqan [MEDE ] Buddha 

7.3.3.3. A mongol királyok leszármazási láncolata 

SHES [19v–20r]: sangs-rgyas mya-ngan-pas wdas-nas lo sum-stong-nyis-brgya-lnga-bcu lhag wdas-pa-na | 

byang-phyogs hor-gyi yul-du sngon bsod-nams bsags-pa’i wbras-bu smin-pa jing-gir rgyal-po zhes bya-

ba byung-la | des byang-phyogs-nas brtsams-te skad-rigs mi gcig-pa’i yul-khams du-ma dbang-du byas-

nas stobs-kyis wkhor-los sgyur-ba lta-bur gyur-to | de’i sras ni mo-go-ta zhes bya-ba ga-gan-du yongs-su 

grags-pa des rgyal-po mdzad-cing | rgyal-srid ni snga-ma-bas kyang rgyas-par gyur-to | de’i sras ni go-

yug gan zhes bya-ste | de’ang rgyal-srid-la dbang-bsgyur-ba’i rgyal-por gyur-to | jing-gir rgyal-po’i sras 

chung-bar gyur-pa ni do-lo zhes bya-ba yin-te | »des kyang rgyal-po’i go-wphang rnam-par thob-nas 

rgyal-thabs byas-pa nyid-do |«641  

de’i sras-kyi thu-bo ni mong-go zhes bya-ba yin-te | des kyang rgyal-po’i go-wphang rnam-par thob-nas | 

rgyal-thabs byas-pa nyid-do |  

 

–––––––––––– 

641 MEDE: a megjelölt szakasz hiányzik. A fordító azért hagyhatta ki, mert Tolui soha nem volt kagán. Us-

pensky 2006, p. 42. 
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de’i gcung ni go-pe-la zhes grags-pa-ste | rgyal-po nyid-du yang mnga-gsol-nas snga-ma de-dag-pas ches 

lhag-pa’i rgyal-srid du-ma-la dbang-bsgyur-zhing | bstan-pa rin-po-che’i sgor bzhugs-te | rgyal-srid chos 

bzhin-du rnam-par bskyangs-nas ston-pa’i bstan-pa’ang gsal-bar byas-pa nyid-do |  

de’i sras-kyi thu-bo ni jing-gyim zhes bya-ste | mtho-ris-kyi dpal-wbyor thams-cad-kyis wbyor-zhing 

chos-rin-po-che’i rgyan-gyis kyang mdzes-par snang-ba’o |  

de-la mam-ga-la dang | no-mo-gan zhes bya-ba-la sogs-pa mched-zla-rnams rang-rang-gi yon-tan-dang 

wbyor-pas wbyor-zhing | so-so’i sras dang brgyud-pa-[20r]-dang bcas-pa nyid-do |  

de-ltar shā-kya’i rgyal-rgyud-nas brtsams-te | deng-sang gnas-pa’i rgyal-rgyud-kyi bar-rnams brjod-pa’o | 

MEDE [ff. 28v–29r]: burqan nirvan bolǰu γurban mingγan qoyar ǰaγun on-u qoyina: umara mongγol-un ulus-tur 

uridus ǰayaγad-tur buyan üiles üiledügsen-ü küčün-iyer törügsen temüǰin neretü činggis qaγan bolbai: tere 

boγda ümedü ǰüg-eče terigüleǰü eldeb busu busu keleten olan ulus-i abču »nigen tiib-i medegči«642 

čagirvad qan metü bolbai: tegün-ü köbegün ögedei neretei qan oru saγuǰu ulus irgen-i uridaki-ača ber 

nemegülün aγad qanču643 yeke qan kemen aldarsibai: tegün-ü köbegün güyüg neretü yeke oru saγuǰu: ulus 

irgen-i eǰelebei: činggis qaγan-u dötüger köbegün taulai neretü-yin yeke köbegün gün644 inu möngke 

neretü törüǰü: tere ber yeke ulus-i meden qan oru saγubai::   

tegünü degü inu qubili: yeke oru saγuγad qan eren645 abču uridus qad-ača ber ulus irgen-i masi ülegüi 

nemegülǰü: burqan-u sasin nom-dur oruǰu ulus irgen-i nom-un yosubar teǰigen asaraγad: birqan-u sasin 

nom-i ber masida geyigülbei::   

tegün-ü yeke köbegün inu činggim neretü degedü törülten-ü [29r] ölǰei qutuγ bügüde tegüsüged: burqan-u 

nom erdeni-yi čimeg-iyer ber üǰekü metü čimegdegsen törübe:  

tegünü degü-ner inu maqağala646 nomuqan: terigüten ber ǰüb ǰüb tegün-ü idam-tan647 boluγad: öber-e 

öber-e uruγ köbegüd buyu:   

tere metü šagialiγ-ud-un qad-un uruγ-ača terigüleǰü edeged-ün bükü qan-u uruγ-un uruγ-tur kürtele 

ügülen daγusba::  

FORDÍTÁS – SHES [ff. 19v–20r] MEDE [ff. 28v–29r]: 3 250 évvel azután, hogy Buddha eltá-

vozott a földi szomorúságból, az északon fekvő Mongóliában a korábbi érdemek beérté-

nek eredményeképpen (trónra lépett) Dzsingisz király. Északról indulva (egyesítette) a 

sok különböző nyelvű fejedelemséget, s kerékforgató nagy királyként uralkodott (biro-

dalmán). Az ő fia lett Ögödej kagán, a széles körben híres király, aki a birodalom (terü-

letét) a korábbihoz képest jelentősen megnövelte. Az ő fia Güjük kán volt, aki hason-

lóan elődeihez, a birodalom uralkodója lett. Ezután Dzsingisz király kisebbik fia Tolui 

lépett a trónra és vált uralkodóvá.   

Ezt követően az ő legidősebb fia Möngke foglalta el a trónt és uralkodott.   

–––––––––––– 

642 SHES: A megjelölt szövegrész nem található meg „kontinens fölött uralkodó”. Uspensky 2006, p. 42. 
643 A qan ču elírása. Uspensky 2006, p. 42. 
644 Az előző szóvég indokolatlan ismétlése. Uspensky 2006, p. 42. 
645 A ner-e elírása ‘nevű’. Uspensky 2006, p. 42. 
646 A Mangγala név elírása. A Maqağala a szanszkrit Mahākala istenség neve. Uspensky 2006, p. 42. 
647 Az erdem-ten elírása ‘érdem’. Uspensky 2006, p. 42. 
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Az ő kisebbik fia Kubiláj néven lett ismert. Miután trónra emelték, elődeinél jóval 

nagyobb mértékben megnövelte birodalma területét és a szent tan követőjévé vált. 

Országát a tan szerint vezette és a Tanító által tanított tanokat is elterjesztette.  

Idősebb fia Dzsingim648 a magas ég [MEDE 29r] minden kincsével gazdagságot hozott és 

a tan drágakövével megszépítette (a birodalmat).  

Őt Manggala, Nomuqan és a többiek (követték) házastársaikkal, saját fiaikkal és leszár-

mazottaikkal [SHES 20r] együtt, akik mind saját erényeikkel és vagyonukkal gazdagítot-

ták tovább az (országot).  

Ekként a Sákja nemzetségtől kezdve a most uralkodó királyi családig (tartó uralkodók 

bemutatása ekként) írható le. 

 
 tibeti magyar mongol magyar 

hor-gyi yul [SHES] Mongólia mongγol-un ulus 
[MEDE]  

Mongólia 

jing-gir rgyal-po [SHES] Dzsingisz király temüǰin / činggis qa-
γan [MEDE]  

Temüdzsin / 
Dzsingisz kán 

mo-go-ta zhes bya-ba ga-gan 
[SHES] 

Ögödej kagán ögedei neretei qan 
[MEDE]  

Ögödej kán 

go-yug gan [SHES] Güjük kán güyüg [MEDE]  Güjüg 
do-lo [SHES] Tolui taulai [MEDE] Tolui 
mong-go [SHES] Möngke möngke [MEDE]  Möngke 
go-pe-la [SHES] Kubiláj qubili [MEDE]  Kubiláj 
jing-gyim [SHES] Dzsingim činggim [MEDE]  Dzsingim 
mam-ga-la [SHES Manggala maqağala [MEDE]  Manggala 
no-mo-gan [SHES Nomuqan nomuqan [MEDE] Nomuqan 

7.3.4. A fennállás, a pusztulás, az üresség kalpája és a nagy kalpa 

SHES [ff 20r–21v]: de-ltar rgyal-po-rnams-kyi thog-ma mang-pos bkur-ba’i rgyal-por bskos-pa | de’i tshe sems-

can de-dag phan-tshun gzhan-gyi zhing-la | gzhan-gyis blangs bsam byin-par len-pa byung-ngo | de-dag 

rgyal-po’i mi-rnams-kyis dris-pa-na ma blangs-so zhes brdzun yang smras-so | de-dag rgyal-po’i mi-

rnams-kyis srog-dang bral-bar byas-pas | srog-gcod-la sogs-pa’i mi dge-ba du-ma byas-so |   

de’i tshe mi dge-ba byed-pa’i sems-can shi-wphos-pa-rnams dud-wgror skyes-so | de-nas yi-dags-rnams-

su skyes-so | de-nas dmyal-ba-rnams-su rim-gyis skyes-te | mnar-med-pa’i sems-can dmyal-bar sngon-

med-pa gsar-du skyes-pa-na | wjig-rten wdi chags-pa rdzogs-pa yin-no |   

de-ltar mi de-dag-gis mi dge-ba spyad-pas rim-gyis tshe thung-ba dang | longs-spyod chung-ngu song-

nas | dzambu-gling-pa-rnams-kyi tshe-lo brgyad-khri-par gyur-pa dang | mnar-med-pa’i dmyal-ba gsar-du 

skye-ba dus mtshungs-so | de-ltar sems-can-gyi wjig-rten chags-pa-la bar-gyi bskal-pa bcu-dgu dang | 

snod-chags-pa-la bar-gyi bskal-pa gcig-ste | wchags-pa-la bar-gyi bskal-pa nyi-shu yod-do |   

 

–––––––––––– 

648 SHES: Kubiláj első fiakánt említi, de valójában ő a harmadik fia volt. 
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dzambu-gling-ba’i tshe-lo brgyad-khri-pa-nas gnas-pa’i mgo brtsams-nas | wjig-rten wdi bar-gyi bskal-pa 

nyi-shur gnas-so | de-dag-gi tshe-lo bcu-ba-la ni mtshon-gyi bskal-pa zhag bdun dang | nad-kyi bskal-pa 

zhag bdun dang | zla-ba bdun dang | mu-ge’i bskal-pa zhag bdun dang | zla-ba bdun dang | lo bdun 

wbyung-pas mi phal-cher zad-de | lhag-ma lus-pa-rnams gcig-[20v]-gis gcig mthong-par gyur-pa-na | 

ches dkon-pa’i dbang-gis phan-tshun mdza’-ba dang | mthun-par gyur-te | srog-gcod-pa spang-ba-la sogs-

pa’i dge-ba spyad-pas rim-gyis tshe dang | longs-spyod wphel-te | tshe-lo brgyad-khri-bar wgyur-ro |       

de-dag-gi yar-wphel-ba-la ni wkhor-los sgyur-ba’i rgyal-po-rnams byung-ste | sems-can-rnams chos-

khrims-kyis skyong-bar mdzad-do | mar-wgrib-pa-la ni rdzogs-pa’i sangs-rgyas-rnams wjig-rten-du byon-

nas | sems-can-rnams-kyi wdren-pa mdzad-do | wphel-ba dang | wgrib-pa gnyis-ka-la rangs-sangs-rgyas-

rnams byon-te | sems-can-rnams-kyi bsod-nams-kyi zhing mdzad-do |   

bar-bskal nyi-shu gnas-pa’i rjes-su wjig-pa’i mgo brtsams-la | de-yang dang-po bcud-kyi wjig-rten wjig-

ste | wdi-ltar mnar-med-par gsar-du skye-pa chad-cing | der skyes zin-pa-rnams kyang shi-nas las zad-na 

wgro-ba gzhan dag-tu skye-la | wjig-rten-gyi khams gzhan-gyi dmyal-ba-rnams-su skye-bar wgyur-ro | 

de-ltar dmyal mnar-med-pa stongs-te | de-nas rim-gyis dmyal-ba gong-ma-rnams kyang stongs-nas | yi-

dags-rnams-su skye’o | de-ltar tshul de-nyid-kyis yi-dags dang | dud-wgro-rnams kyang stongs-par 

wgyur-ro | mi-rnams-kyi sgra mi snyan-pa ma gtogs-pa-rnams dang | wdod-pa’i lha-rnams-la’ang chos-

nyid-kyis thob-pa’i bsam-gtan skyes-te bsam-gtan dang-por skye-bar wgyur-ro | sgra mi snyan-rnams 

wdod-pa’i lha-rnams-su skye-ste | der bsam-gtan dang-po’i sems thob-nas | bsam-gtan dang-por skye-bar 

wgyur-ro |   

bsam-gtan dang-po-pa-rnams kyang chos-nyid-kyis thob-pa’i bsam-gtan gnyis-pa rgyud-[21r]-la skyes-

nas | shi-wphos-nas bsam-gtan gnyis-par skye-ste | de-ltar-na mnar-med-pa-nas tshangs-pa’i wjig-rten-gyi 

bar stongs-bar wgyur-te | de-la bar-gyi bskal-pa bcu-dgu thogs-so |   

de-nas gling bzhir nyi-ma bdun wchar-bar wgyur-te | char mi bab-cing nyi-ma dang-pos ni chu-las gyur-

pa’i rtsi-shing nags-tshal-rnams skem-par byed-do | gnyis-pas ni lteng-ka dang chu-bran-rnams skem-par 

byed-do | gsum-pas ni chu-bo chen-po ga-ngā-la sogs-pa bzhi yang skem-par byed-do | bzhi-pas ni mtsho-

ma dros-pa’ang skem-par byed-do | lnga-pas ni phyi’i rgya-mtsho yang pus-mo nub-tsam-du byed-do | 

drug-pas ni phyi’i rgya-mtsho’i lhag-ma’ang skem-par byed-do | bdun-pas ni snod wdi me-lce gcig-tu 

wbar-bar byed-de | mnar-med-pa’i gnas-nas tshangs-pa’i wjig-rten-gyi bar-rnams mes wjig-go | de-la bar-

gyi bskal-pa gcig thogs-te | de-ltar-na wjig-rten wjig-pa-la bar-gyi bskal-pa nyi-shu thogs-so |   

de-nas ni stongs-pa’i bskal-pa-ste | de’ang bar-gyi bskal-pa nyi-shu’i yun-du stongs-pa yin-no |   

de-ltar-na chags-pa dang | gnas-pa dang | wjig-pa dang | stongs-pa’i bskal-pa-rnams-la bar-gyi bskal-pa 

brgyad-cu yod-de | de-dag thams-cad-la ni bskal-pa chen-po zhes bya’o | des ni tshangs-ris-pa-la sogs-pa’i 

tshe-tshad gzhal-lo |   

snod wjig-pa de’ang mes wjig-pa dang | chus wjig-pa dang | rlung-gis wjig-pa gsum-ste | mes wjig-pa ni 

gong-du bshad ma-thag-pa-ltar wjig-cing | yang chags-pa lan bdun rim-pas byung-pa’i mthar | chags-pa’i 

wjig-rten de chus wjig-ste | des ni bsam-gtan gnyis-pa man-chad wjig-par [21v] byed-do | wod-gsal-gyi 

gnas-su sprin-gyi phung-po chen-po wdus-pa-las | char-gyi rgyun babs-nas snod wdi lan tshva-chu’i 

nang-du zhu-ba-ltar med-par byas-te | chu de’ang rang-nyid skem-par wgyur-ro | de-ltar chus lan-cig 

zhig-pa’i rjes-la yang snga-ma bzhin-du mes wjig-pa lan bdun wbyung-ngo | de-nas yang chus wjig-ste | 

de-ltar mes wjig-pa lan bdun-bdun-gyi rjes-la | chus wjig-pa lan-re wbyung-zhing chus lan bdun zhig-pa’i 

rjes-la yang mes wjig-pa lan bdun wbyung-ngo | de’i rjes-la’ang chags-pa’i wjig-rten de ni rlung-gis wjig-

ste | des bsam-gtan gsum-pa man-chad wjig-par byed-do | wdi-ltar wjig-par byed-pa’i rlung-ba chen-pos 

ri’i rgyal-po ri-rab kyang gtor yang-du byed-na | gzhan-rnams lta-ci-smos-pa’i rlung-gis wjig-cing wthor-

bar byed-do |   
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bsam-gtan bzhi-pa-la ni phyi-rol-gyi wjig-pa’i rgya-med kyang | sems-can de-dag skye-ba-na gzhal-yas-

khang-ba-dang bcas-te skyel | shi-ba-na gzhal-yas-khang-dang bcas-pa’ang wjig-par wgjur-ro |   

de-dag-gis ni snod-kyi wjig-rten dang | bcud-kyi sems-can dang | de-dag chags wjig-dang bcas-pa bshad 

zin-to |  

MEDE [ff. 29r–31r]: tere metü qad-un eng terigün maqasambadi qan boluγsan čaγ-tur-i: tedeger amitan busud 

nigen-ü tariγsan tariyan-i busud kümün abuγsan-iyar ese öggügsen-i abqui bolba: tegün-ü siltaγan-i qaγan 

asaγuγsan-dur-i ese abuluγ-a kemen qudal-bar ügülebei: tedeger-i qaγan kümün-iyer alaγuluγsan-iyar: 

amin nitulqui terigüten olan nigül-i üiledbei:: tede kü nigül üiledügsen amitan ükül yegüdkeged 

aduγusun-dur törübei: tendeče birid-tür törübei: tendeče tamus-tur ǰerge-ber törüǰü: urida ügegü ayis 

tamu-yin amitan sayi törügsen-dür-i: ene yirtinčü bütüǰü daγusbai::  

tere metü tedeger kümün-ü üiledügsen nigül-ün küčün-iyer amin anu oqor: ed tavar öčügüken boluγad: 

çambutiib-un kümün naiman tümen nasutu boluγsan ayis tamu-dur amitan törügsen nigen čaγ-tur bolbai: 

tere [29v] metü amitan yirtinčü bütüküi-dür-i: arban yisün ǰaγur-a-du galab: saba yirtinčü bütüküi-dür-i 

nigen ǰaγuradu galab bütükü-yin tulada:   

qorin ǰaγuradu galab boluyu: çambutiib-un kümün naiman tümen nasulaquy-ača aqui galab terigüler-ün 

ene yirtinčü qorin ǰaγuradu galab ayu: tedeger arban nasulaqui-dur-i mese-yin galab doloγan qonoγ: 

ebečin-ü galab doloγan qonoγ: ǰud-un galab doloγan qonoγ-i doloγan ǰil boluγsan-iyar: üleger kümün 

baraγdaǰu: ülegsed anu nigen nigen-iyen üǰeldügsen-dür-i asuru čuqay bükü-yin siltaγabar nigen nigen-

dür-iyen amaraγ ǰokilduγad boluγad: amin ülü nitulqui terigüten buyad-i üiledügsen-ü küčüber: amin 

nasun ed tavar anu ǰüb ǰüb nemeǰü: animan tümen nasulaqu boluyu:   

tedeger degegsi nemeküi-dür-i čagirvad qad törüǰü amitan-i nom-un ǰasaγ-iyar manduγuluyu: doroγsi 

baγuraqui-dur-i tuγuluγsan burqan yirtinčü-dür ireǰü amitan-i uduriduyu: nemeküi baγuraqui üy-e qoyar-

tur bratigabud ireǰü amitan-u buyan-u tariyan boluyu:   

ǰaγuradu qorin galab aγsan-u qoyina ebdereküi galab terigüleküi-dür: tere be reng terigün amitan yirtinčü 

ebdereküi kemebesü: ayis tamu-dur amitan sonin törükü ügei [30r] boluγad: tede törün baraγsad ber 

ǰayaγan-iyan baraγsan bügesü üküked: busud törül-dür törüyü: ese baraγsad bügesü ulam degedü tamus-

ṯur törüyü: tere metü ayis tamu qoγsun boluγsan-iyar: tendeče degereki tamus anu ber qoγosun bolǰu: čöm 

birid-ṯür töröyü: mön terekü yosuγar birid aduγusun-nuγud ber čöm qoγosun kü boluyu: udirakurau-a-

daqin-ača busu kümün-nüküd-tür ba: amarmaγ-un tngri-nerün sedkil-dür nom-un činar-iyar samadi 

törüged: uridu samadi-dur törükü boluyu: udirakurau-a-yin kümün-nügüd amarmaγ tngri-ner-tür törüked:  

uridu samadi-yin sedkil-i oluγad kü uridu samadi-dur törükü boluyu: uridu samadi-daqin-u sedkil-dür ber 

nom-un činar-iyar nögüge samadi törüged ükül yegüdkeǰü nögüge samadi-dur törüyü: tere kü yosuγar 

ayis tamu-dača: esru-a-yin yirtinčü-dü kürtele qoγosun boluyu:: tere ǰaγur-a arban yisün ǰaγuradu galab 

ayu:   

tendeče tiib-tür doloγan naran utγuqui bolǰu: qur-a ülü oruγad uridu naran-iyar usun uyalǰuqui modud-i 

quγira-i γuluyu:649 nögüge naran γoruqan narin usud-i [30v] sirkigülüyü: γutaγar naran gangga terigüten 

dörben yeke möred ber sirkigülüyü: dötüger naran anubad naγur-i ber sirkigülüyü: tabtaγar naran ḏalai-yi 

ebüdüg-eče sirkigülüyü: ǰirγuduγar naran γadaγadu ḏalai-yin ülegsen-i ber sirkigülüyü: dolduγar naran 

ene saba yirtinčü-yi sitaγamal γal bolγan tüimeridüyü: ayis tamu-yin oron-ača esru-a-yin yirtinčü kürtele 

γal-iyar ebderegülüyü: tere ǰaγura nigen ǰaγuradu galab ayu: tegüber yirtinčü ebdereküi-dür-i qorin 

ǰaγuradu galab udayu:   

–––––––––––– 

649 A sirkigülüyü elírása ‘felszárít’. Uspensky 2006, p. 43.  
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tendeče qoγosun galab boluyu: tere ber qorin ǰaγura-du galab-un tedüi kü qoγosun bayiyu:   

tere metü bütüküi aqui ebderküi kiged: qoγosun boluγsan galab tedeger nayan ǰaγuradu galab boluyu: tede 

bügüdeger yeke galab kemegdeyü: teden-iyer esru-a tngri terigüten-ü amin-u čaγ-i čaγlayu:   

saba yirtinčü ebdereküi-dür-i: γal-iyar ebdereküi usun-iyar ebdereküi kei-ber γurban bolai:: γal-iyar 

ebdereküi kemebesü: urida nomlaγdaγsan metü ebdereged: basa ǰüb ǰüb doloγan-ta bütügsen-ü qoyina 

tere kü bütügsen yirtinčü usun-iyar ebdereküi-dür-i nögüge samadi-ača abun ebdererün: abisuvar tngri-yin 

oron-dur yeke egüled čiγuluγsan-ača qur-a ürgülǰi oruǰu ene saba yirtinčü-yi dabusun usun-u dotor-a 

simidügsen metü [31r] ügei bolγaǰu: tere usun-bar öber-iyen sirkikü boluyu: tegünčilen usun-iyar nigente 

ebderegsen-ü qoyina: basa uridu yosuγar γal-iyar doloγan-ta ebderekü boluyu: tendeče basa usun-iyar 

ebdereged: terekü metü γal-iyar doloγan-ṯa ebderegsen-ü qoyina: usun-iyar niǰiged ebdereküi bolǰu: 

tegünčilen usun-iyar doloγan-ta ebderegsen-ü qoyina: basa γal-iyar doloγan-ta ebdereküi boluyu: tegünü 

qoyina basa tere bütügsen yirtinčü kei-ber ebderegüldeküi-dür-i: γutaγar samadi-ača abun ebderegüldeyü: 

ene metü ebderegülügči yeke kei-ber: sümir aγula-yi ber butaraγulqu ele bügesü: busud-i daqi yaγun 

ügületele: kei-ber ebderegülǰü butaraγuluyu:   

dötüger samadi-yin oron kemebesü činadu ebderegülkü-yin siltaγan ügei bügesü: tendeki amitan törüküi-

dür ordu qarsi-luγ-a nigen-e törüged: üküküi-dür basa ordu qarsi-luγ-a nigen-e ber ebderekü boluyu::        

teden-iyer saba yirtinčü üre amitan-u bütüküi ebderekü-yi nomlan daγusba::  

FORDÍTÁS – SHES [ff 20r–21v], MEDE [ff. 29r–31r]: Mikor a királyok közül az első, Sokak 

által megválasztott király a trónra lép, az élőlények kölcsönösen használják egymás 

földjeit, elveszik mások javait, vagyis megjelenik a lopás (bűne). Mikor a király kérdőre 

vonja őket és azt hazudják: „Nem (mi) vettük el,” akkor a király emberei megölik őket. 

A gyilkosságon kívül még sok hasonlóan erénytelen bűnt követnek el.   

Amikor ezeket az erénytelen dolgokat tevők meghalnak, akkor állat alakjában, ezt köve-

tően éhszomjú démonként, majd pokollakóként születnek újra. A világ létrejöttének be-

fejezése (akkor érkezik el), mikor a Soha meg nem nyugvó pokolba korábban nem lé-

tezett lények újjászületnek.  

Az emberek életideje és vagyona az erénytelen tettek hatására lecsökken. Amikor a 

Dzsambu-szigeten élők életideje (a mérhetetlenről) 80 000 évre csökken, akkor életide-

jük pontosan megegyezik a Soha meg nem nyugvó pokolban újonnan születők életidejé-

vel. Így [MEDE 29v] az élőlények világának létrejöttéhez tizenkilenc köztes kalpára, az 

élettelen világ létrejöttéhez pedig egy köztes kaplára (van szükség), ennek értelmében a 

keletkezés (időszaka összesen) húsz köztes kalpából áll.  

A fennállás (kalpájának) kezdetén a Dzsambu-szigeten élők életideje 80 000 év, a világ pe-

dig húsz köztes kalpán át létezik. Mikor (az emberek) életideje eléri a tíz évet, beköszönt 

a fegyverek kalpája, ami hét napig tart. (Ezt megelőzi) a betegség kalpája, ami hét napig 

és hét hónapig, (illetve) az éhezés kalpája, ami hét napig, hét hónapig és hét évig tart.650 

–––––––––––– 

650 MTHA: Ezek a kis szerencsétlenségek. Kong-sprul 1982, p. 201. 
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(Ebben a három időszakban) az emberek nagy része életét veszti. Mikor az életben 

maradt [SHES 20v] (emberek) találkoznak azért, hogy hatalmas veszteségeiket pótolhas-

sák, elkezdenek egymásért tenni. Megerősödnek és felhagynak az öléssel. Más erényes 

tetteik hatására pedig életidejük és vagyonuk újra növekedni kezd, így életidejük megint 

80 000 év lesz.  

Ebben a növekedő ciklusban jelennek meg a kerékforgató királyok,651 akik a tan törvé-

nyével óvják az élőlényeket. A csökkenés ciklusában a tökéletesen megvilágosodott 

buddhák652 jelennek meg ezen a világon, akik a lények (szellemi) vezetőivé válnak.  

Az önbuddhák653 mind a növekedés, mind a csökkenés időszakában megjelenhetnek,  

a feladatuk pedig, hogy az élőlények erényföldjét műveljék.  

A húsz kalpán át tartó létezés (kalpáját) követően kezdetét veszi a pusztulás (kalpája). 

Az edény-világ pusztulása azzal kezdődik, hogy a Soha meg nem nyugvó pokolba már 

nem születik [MEDE 30r] több élőlény. Az addig odaszületettek közül azok, akiknek halá-

luk után elfogy (a karmája), másfajta lényként születnek újjá. (Azoknak, akiknek a kar-

mája még nem fogyott el) a világ más területeinek poklaiba születnek újra. (A folyamat 

végére) a Soha meg nem nyugvó pokol kiürül, amit sorjában az összes pokoli szféra kö-

vet. (Ezután a poklok lakói) éhszomjú démonként születnek újjá, így az éhszomjú dé-

monok és az állatok lakhelye is üressé válik. Azok az emberek, akik nem a Kellemetlen 

hang szigetén élnek, vágybirodalmi istenekként születnek újra, a vágybirodalmi istenek 

pedig, akik már elérték az elmélyülés állapotát, az első elmélyedés állapotába születnek 

újra. (Szintén) oda születnek (a Kellemetlen hang szigetén élők) közül azok, akik elérik 

az első elmélyülési szintet.   

Az első elmélyülési szinten élők a második elmélyülési szintre születhetnek, ha a tan 

által elérik ezt a második elmélyülési [SHES 21r] szintet. Ekként a Soha meg nem nyugvó 

pokoltól a Brahma birodalmakig minden terület üressé válik. Ez a folyamat tizenkilenc 

köztes kalpán át tart.  

Azután a négy szigeten hét nap jelenik meg, eső viszont egyáltalán nem hullik. Az első 

nap megjelenésekor kiszáradnak a ligetek és az erdők. A második (nap) a kis tavakat, 

[MEDE 30v] sekélyebb vizeket, a harmadik (nap) a Gangá folyamot és a másik három 

–––––––––––– 

651 A kerékforgató királyokról bővebben a 4. számú függelékben lehet olvasni.  
652 Azért csak ebben az időszakban jelennek meg a buddhák, mert ekkor a legerősebb az öt elkorcsosulás 

(tib.: snyigs-ma lnga), mely az emberek által elkövetett bűnök miatt jött létre: az életidő (tib.: tshe’i snyigs-ma), a 

nézetek (tib.: lta-ba’i snyigs-ma), a szenvek (tib.: nyon-mongs-pa’i snyigs-ma), az élőlények (tib.: sems-can-gyi 

snyigs-ma), és az idő (tib.: dus-kyi snyigs-ma) elkorcsosulása. de La Vallée Poussin 1990, p. 482. 
653 Az önbuddhák kétféle csoportjáról és megjelenésükről bővebben lásd de La Vallée Poussin 1990, p. 482. 
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nagy folyamot, a negyedik (nap) pedig a Hideg-tavat szárítja ki. Az ötödik (nap) megje-

lenésekor a Külső-óceán addig csökken, míg térdig érő nem lesz. Ez a lecsökkent óceán 

azután a hatodik (nap) megjelenésével teljesen kiszárad. A hetedik (nap) felkelésekor  

a edény(-világ) egyetlen lángoló tűznyelvvé válik. A Soha meg nem nyugvó pokoltól a 

Brahma birodalmakig így mindent elpusztít a tűz. Mivel ez a folyamat egyetlen köztes 

kalpán át tart, ezért a világ pusztulása (az előző időszakkal együtt ez összesen) húsz 

köztes kalpát ölel fel.  

Az üresség (időszaka szintén) húsz köztes kalpáig tart. A húsz köztes kalpa hosszú ide-

jén csak az üresség (létezik).   

Ekként a létrejövés, a fennállás, a pusztulás és az üresség (időszakainak) kalpái összesen 

nyolcvan köztes kalpát tesznek ki. (A négy időszak) összefoglaló neve pedig nagy 

köztes kalpa, melyben a Brahma birodalom isteneinek és a többi istennek az életidejét 

mérik.  

Az edény(-világot) a tűz, a víz és a szél pusztítja el. Elsőként a tűz pusztít a fenti ma-

gyarázatokhoz hasonló sorrendben. (A pusztítás után az) újra létrejövő világokat ilyen 

módon még hétszer semmisíti meg (a tűz. Az utoljára, hetedikként) létrejött világot már 

a víz pusztítja el egészen a második elmélyülési [SHES 21v] szintig. A ragyogó fényű (is-

ten)szféra felett ekkor nagy felhő-halom gyűlik össze, amiből elkezd szakadatlanul zu-

hogni az eső. Ebben az esőben az edény(-világ) feloldódik és megsemmisül, mintha sós 

vízben [MEDE 31r] állna. A víz ezután magától felszárad. Ezt az egyetlen víz általi pusz-

títást az előzőhöz hasonlóan végbemenő hétszeres tűz pusztítás követi, majd egy újabb 

víz pusztítás (zárja). A hét-hét tűz pusztítást mindig egy-egy víz általi pusztítás követ. 

Hét ilyen víz által elpusztított világot hét tűz általi pusztítás követ, melynek nyomában 

már a szél semmisíti meg a létrejövő (új világot) egészen az elmélyülés harmadik foká-

ig. Az elpusztítást végző nagy szél a hegyek királyát, a Méru-hegyet zúzza szét és rom-

bolja le, a nyilvánvaló szél pedig a világ többi részét rombolja le és szórja szét.   

A negyedik elmélyülési szintet ezek a külső rombolást véghezvivő elemek nem tudják 

elpusztítani. Mivel azonban ezek a lények születésükkor és halálukkor is csodálatos pa-

lotájukkal együtt születnek és halnak meg, így haláluk idején ez is elpusztul.   

Ez az edény-világ és a lé-élőlények létrejöttére és pusztulására vonatkozó magyarázatok 

befejezése.  

 
 tibeti magyar mongol magyar 

gnas-pa [SHES] fennállás (kalpá-
ja) 

aqui galab [MEDE]  fennállás kalpa 

mtshon-gyi bskal-pa [SHES, DAG] fegyverek kalpá-
ja 

mese-yin galab 
[MEDE, MERG] 

fegyverek kalpá-ja 
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   dumda mese-ün 
galab / T ǰaγuradu 
mese-yin galab 
[MAHA] 

fegyverek közbeeső 
kalpá-ja / T fegy-
verek közbeeső 
kalpá-ja 

nad-kyi bskal-pa [SHES, DAG] betegség kalpá-ja ebečin-ü galab 
[MEDE] 

betegség kalpá-ja 

   dumda ebečin-ü ga-
lab / T ǰaγur-a-du 
ebečin-ü galab 
[MAHA] 

betegség közbeeső 
kalpá-ja / T beteg-
ség közbeeső 
kalpá-ja 

   ebedčin-ün galab 
[MERG] 

betegség kalpá-ja 

mu-ge’i bskal-pa [SHES, DAG] éhezés kalpá-ja ǰud-un galab [MEDE, 
MERG] 

éhezés kalpá-ja 

   dumda ǰud dorγan-u 
galab / T ǰaγur-a-du 
ǰud-un galab 

éhezés közbeeső 
kalpá-ja / T éhezés 
közbeeső kalpá-ja 

yar-wphel-ba [SHES, RGYA] növekedő ciklus degegsi nemeküi 
[MEDE]  

növekedő ciklus 

   degegsi tötögülkü / 
T degegsi ösküi 
[MAHA] 

növekedő ciklus / T 
növekedő ciklus 

mar-wgrib-pa [SHES, RGYA] csökkenés ciklusa doroγsi baγuraqui 
[MEDE, MAHA] 

csökkenés ciklusa 

rdzogs-pa’i sangs-rgyas-rnams 
[SHES, RGYA] 

tökéletesen 
megvilágosodott 
buddhák 

tuγuluγsan burqan 
[MEDE]  

tökéletesen meg-
világosodott 
buddha 

rangs-sangs-rgyas-rnams [SHES, 
RGYA] 

önbuddhák bratigabud [MEDE]  pratyekabuddha 

wjig-pa [SHES] pusztulás ǰaγuradu [MEDE] pusztulás 
stongs-pa [SHES] üresség qoγosun [MEDE]  üresség 
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8. Összegzés 

 

A kutatás célja a buddhista kozmológia mongol terminológiájának nyelvészeti vizsgálata volt. 

Többféle korszakból származó források – kozmológiai leírások, terminológiai szótárak – fel-

dolgozásával törekedtem egyrészt a témakör szakszókincsének lehető legteljesebb bemutatá-

sára, másrészt a szakszavak körében bekövetkezett változások feltárására.  

 A buddhizmus mongóliai elterjedésében, a buddhista iratok mongolra fordításában fon-

tos szerepe volt a tibeti közvetítő tevékenységnek, a tibeti tudós-szerzetesek elméleti művei-

nek és gyakorlati tapasztalatainak, ezért kifejezetten a mongol fordítások készítését elősegítő 

kétnyelvű műveket, illetve azonos témájú tibeti forrásokat is bevontam a kutatás körébe. Így 

lehetőség nyílt arra, hogy mindkét nyelv kozmológiai terminológiáját párhuzamosan vizsgál-

jam, összehasonlítsam és a változások folyamatát elemezzem. 

 A források feldolgozása során összegyűjtött szakszavakat táblázatokban foglaltam ösz- 

sze, melyekből leszűrhető, hogy a mongolok minden történelmi korban igyekeztek egy egy-

séges terminológiai rendszert létrehozni, azonban nem állt rendelkezésükre olyan általánosan 

elfogadott alap, amely ezt lehetővé tette volna. Ennek legfőbb oka, hogy Tibettel ellentétben 

itt időben és térben is elhúzódott a buddhizmus átvétele. Annak ellenére, hogy a mongol tör-

téneti források hagyományosan csak két megtérést tartanak számon, az idők folyamán külön-

féle mongol népcsoportok különféle tibeti rendekkel alakítottak ki kapcsolatot, ezért nem volt 

lehetőség a terminológia olyan fajta központilag elrendelt egységesítésére, revíziójára, mint 

Tibetben. 

 A mongolok korábbi megtérése idején létrejött MEDE az első mongol nyelvű kozmoló-

giai összefoglalók egyike volt, amely egységes terminológiát teremthetett volna, de ez a mun-

ka viszonylag kis kört érintett, feltehetőleg nem lépett túl Kubiláj udvarán. Ezért fordulhatott 

elő, hogy a második megtérés idején kialakított terminológia nem épített erre a korábbi rend-

szerre. 

 A megtérések mindig tibeti rendekhez kötődtek, ezért a tibeti nyelvű szakszavak fontos 

szerepet játszottak a mongol terminológia kialakulásában. A források azonban nem említik azt 

a meghatározó korábbi hatást, amit az ujgurok gyakoroltak a mongolokra. Ők jelentős mennyi-

ségű buddhista könyvet lefordítottak ujgurra, ennek során nagy számban kerültek nyelvükbe 

szanszkrit eredetű szavak és kifejezések, melyek közül sok később a mongol szókincsbe is be-

épült.  

 A táblázatból jól követhető a szanszkrit kifejezések átalakulása, mert idővel a mongol 

szerzők egyre inkább törekedtek arra, hogy saját nyelvükre formálják a szakszavakat. Az alap-
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szövegben gyakran előforduló szanszkrit kifejezéseket később saját szavakkal helyettesítették, 

sokszor a tibeti fordítást véve alapul. Ezek a lefordított kifejezések nem egységesek, általában 

hasonló jelentésű szavakat használnak, a szövegek megértését mégis jóval könnyebbé teszi az 

idegen kifejezések mongol szavakkal való kiváltása, ahogy például a „Fekete vonal pokol” el-

nevezésének a változása is mutatja: 

 

kidasudar (← szkt. Kāla-sūtra)  → qara ǰiruqai (mong. ‘Fekete vonal’) / qar-a siqui-tu (mong. 

‘Fekete vonás’) / qar-a siruqai-tu (mong. ‘Fekete csíkos’) 

 

 Az átadó tibeti nyelv szakszavainak rendszerében a szerencsés történeti folyamatoknak 

köszönhetően egészen más játszódott le, mint Mongóliában. A tibetiek az első megtérés ide-

jén végrehajtott központi nyelvújítás hatására egységesítették és véglegesítették a buddhista 

szakszavak rendszerét. Ezt követően bármelyik rendet vagy bármelyik korszakot vizsgáljuk, a 

kidolgozott terminológiát minden egyes irányzat általánosan elfogadta654 és ehhez a rendszer-

hez tartják magukat a tibetiül alkotók mind a mai napig.  

 Az értekezés mintegy ezer éves spektrumot fog át a tibeti forrásokon keresztül, így a 

táblázatokban is megfigyelhető, hogy a tibeti kozmológiai terminológia a több évszázados 

eltérés ellenére viszonylag egységes képet mutat. A változások nagy része inkább összevonás, 

rövidítés, ahogy erről például az „Örökké mámoros istenek” kifejezés is tanúskodik:  

 

rtag-tu myos-pa’i lha-rnams   →   rtag-myos-pa’i lha-rnams   →   rtag-myos 

 

 A tibeti és mongol kozmológiai szakkifejezések megfeleltetése és a dolgozatot záró két-

nyelvű index hasznos lehet azok számára, akik a kozmológia témakörével foglalkoznak.  

 A nyelvészeti kutatásokat hosszú távra tervezem. Az első szakaszban egy alapvető tibeti 

és mongol nyelvű kozmológiai leíráshoz olyan szövegeket választani, amelyek keletkezésé-

nek ideje és témája alkalmas volt a nyelvi változások vizsgálatára. A munka folytatásaként 

más tibeti és mongol szövegek feldolgozását tervezem, tovább bővítve ezzel a terminológiai 

szótár szóanyagát, hogy minél teljesebb képet nyújthassak a szakszavak használatáról. 

 

–––––––––––– 

654 A filozófiai rendszerek egyes szakszavainak meghatározása az egyes rendeknél mutat eltéréseket. 
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10. Függelékek 

1. Maudgalyāna története655 

Rājagṛha városában élt egy száz éves ember, akinek Dpal-skyes volt a neve. Szeretett volna 

szerzetessé válni, és mivel családja már nem tudta hasznát venni, elengedték. Dpal-skyes így 

elindult a Fénylő Ligetbe, hogy Buddhával találkozzon. Mivel akkor éppen Buddha egy másik 

helyen tartózkodott, a többi szerzetestől kérte felvételét a rendbe. A tanítványok túlságosan 

idősnek találták a tanuláshoz és a kolostor körüli teendőkhöz, ezért visszautasították őt. Mikor 

azonban Buddha visszatért a Ligetbe, engedélyezte az idős ember felvételét a rendbe, és meg-

bízta Maudgalyāná-t a felszentelésével. Dpal-skyes nagyon szorgalmasan tanult, de a fiatal, 

vele egyenrangú szerzetesek folyton lenézték, gúnyolták és bántották őt, ahogy otthon is tet-

ték vele, ezért Dpal-skyes úgy döntött, öngyilkos lesz. Lement a közeli folyóhoz, levette ru-

háit, térdre ereszkedett és rövid fohász után a vízbe ugrott. Maudgalyāna azonban meglátta őt, 

csodás ereje segítségével kirántotta a vízből, és úgy döntött, megmutatja neki a születés és a 

halál valódi szenvedéseit. Dpal-skyes erősen megfogta Maudgalyāna ruhájának szélét, fel-

emelkedtek az égbe és így repültek egészen az óceán partjáig. 

 Az óceán parton sétálgatva öt emberrel találkoztak egymás után. Először egy nemrég 

meghalt, gyönyörű testű nőt láttak, akinek egy kígyó mászott a szájába, azután kijött az orrán 

keresztül, bement a szemén keresztül és végül a fülén jött ki. Dpal-skyes megkérdezte, mi ez, 

de Maudgalyāna azt mondta, hogy majd ha eljön az ideje, válaszol.  

 Ahogy tovább mentek, egy másik nővel találkoztak, aki miután felforralta a vizet a réz-

üstben, levetette ruháit és beleugrott. A húsa tovább főtt a vízben, de a csontváza kiugrott az 

üstből és emberré vált, aki azután megette az üstben lévő húst. Dpal-skyes, kérdésére ezúttal 

is hasonló választ kapott, mint az első találkozáskor.  

 Tovább menve egy óriási fát láttak, melyet úgy beleptek a férgek, hogy egyetlen szabad 

területet sem lehetett látni. Ahogy a férgek pusztították a fát, annak belsejéből a szenvedés 

hangjai hallatszottak. 

 Később egy férfival találkoztak, akit ember-testű és állat-fejű élőlények körbevettek és 

nyilakat lőttek belé. A nyilak vége lángolt, így a férfi testét minden irányból tüzes nyilak 

lyuggatták ki.  

–––––––––––– 

655 MTHA pp. 351–356. 
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 Azután egy hegyet láttak, amelynek minden oldalát kések és kardok borították. A tetejé-

ről egy ember gurult le, akit darabokra vagdaltak az éles fegyverek. Miután leért, visszament a 

hegy tetejére és újra legurult, naponta többször is megismételve ezt.  

 Végül elérkeztek egy hatalmas csont-hegyhez, amely olyan magas volt, hogy eltakarta a 

napot. Maudgalyāna felmászott rá, majd elérkezettnek látta az időt, hogy válaszoljon Dpal-

skyes kérdéseire.  

 „Először azt a szép testű, halott asszonyt láttuk, aki Rājagṛhá-ból indult el férjével és 

500 kereskedővel drágakincset szerezni az óceánról. Hajójuk azonban elsüllyedt, az emberek 

mind meghaltak és testüket a partra sodorta a hullám. Az a nő, mivel nagyon ragaszkodott a 

gyönyörű testéhez, azzá a kígyóvá született újjá, aki a nő testében tekergett, így ragaszkodva 

továbbra is testéhez. Miután kígyóként is meghal a valamelyik főpokolban születik majd újjá 

és hihetetlen szenvedéseket fog átélni. 

 Másodszorra azt a nőt láttuk, aki saját húsát ette meg. Ő szolgálóleány volt egy tehetős 

embernél, aki meghívta a szerzeteseket három hónapra, hogy töltsék nyári elvonulásukat egy 

elhagyott helyen, ahová ő minden nap a legfinomabb ételeket küldi szolgálójával. A szolgáló 

azonban az úton megette az étel javát és csak a maradékot adta a szerzeteseknek. Ahogy múlt 

az idő a lány arcszíne ragyogóbbá vált, egészsége is megjavult és meg is hízott. Mikor meg-

bízója gyanút fogott megkérdezte a lányt, aki azt mondta: ‘Egyetlen falatot sem ettem az éte-

lükből, inkább a saját húsomat enném meg helyette!’ Ezért született ő ebbe az alkalmi po-

kolba, és él át ilyen iszonyú szenvedéseket. 

 Harmadik alkalommal a férgek által pusztított fát láttuk. Ő egy Li-ta nevű ember volt, 

aki a szerzetesek vagyonát saját céljaira használta, ezenfelül a rend ételét és italát közönséges 

embereknek adta. Ezért született egy olyan alkalmi pokolba, ahonnan nagyon nehéz szaba-

dulni. 

 Negyedszerre az állat-fejű és ember-testű lények égő nyilai által átlyuggatott férfit lát-

tuk, aki egy vadász volt és rengetek vadállatot ölt meg. Halála után ő is egy olyan pokolba ju-

tott, ahonnan nagyon nehéz szabadulni. 

 Végül a kések hegyéről leguruló embert láttuk, aki királyi miniszter volt és különböző 

tettei kardként sújtották az emberekre. Ezért szenved ő ilyen elképzelhetetlenül szörnyű mó-

don. Miután itt meghal, a főpoklok valamelyikébe fog megszületni és szenvedni még hosszú 

ideig.” 

 Ekképp magyarázta el részletesen Maudgalyāna az idős embernek, hogyan befolyásol-

ják a rossz tettek következő életet. Ezután elmondta a történetét annak, hogy miképpen kap-

csolódik ez a csont-hegy az ő előző életéhez: 
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 „Sok évvel ezelőtt élt egy király, aki rendkívül erényes és könyörületes volt, országát 

pedig a tan szellemében irányította. Egyszer a király együtt szórakozott néhány emberrel, mi-

kor a minisztere egy bűnös rabot hozott, hogy megkérdezze, mit tegyen vele. A királyt lefog-

lalta a játék, ezért utasította a miniszterét, hogy járjon el a törvény szerint. A miniszter így 

kivégezte a rabot. Miután befejezte a játékot, megkérdezte, hogy mi történt a bűnössel. Ahogy 

meghallotta, hogy kivégezték, szívében hatalmas szánalom ébredt, a földre rogyott és így 

kiáltott zokogva: ‘Szörnyű bűnt követtem el, ezért rögtön a halálom után valamelyik pokolba 

fogok újjászületni!’ Ezután feladta királyságát és hátralevő életét elvonultságban töltötte. 

 Halála után hatalmas krokodilként született az óceánba, akinek testéből számtalan féreg 

lakmározott. A krokodil száz évig aludt, majd felébredt és mivel éhes és szomjas volt, kinyi-

totta a száját. Egyszer 500 kereskedő, éppen arra hajózott, amerre a krokodil volt. Mikor meg-

látták a hatalmas krokodilt, ezt ismételgették félelmükben: ‘Menedéket veszünk Buddhában.’ 

Ahogy a krokodil meghallotta Buddha nevét, becsukta száját, és így éhen halt. A halott testet 

sütötte a nap és hullott rá az eső egészen addig, míg az összes hús el nem tűnt a csontokról.  

A csontokat azután a hullámok a partra sodorták létrehozva ezt a csont-hegyet.” 

 Dpal-skyes, aki akkori életében a király volt, most megrettent a létforgatag természeté-

től. Később azonban a meditáció ereje által legyőzött minden kínzó érzelmet és elérte az ar-

hatság állapotát. Azután Maudgalyāná-val együtt visszarepültek a Fénylő Ligetbe. 

2. Śāntarakṣita története656 

Śrāvastī városában egy nagyon gazdag földbirtokosnak gyönyörű kisfia született, akinek a 

Śāntarakṣita nevet adták. Mikor felnőtt belépett a rendbe és Śāriputra szerzetessé avatta. 

Később Buddha engedélyével elindult 500 kereskedővel a tengerre, hogy drágaköveket sze-

rezzen.  

 Az út során azonban kígyódémonok támadták meg őket, és csak akkor engedték tovább 

a hajót, mikor kérésükre Śāntarakṣita leereszkedett hozzájuk és sokféle tanításban részesítette 

őket. Mikor Śāntarakṣitá-t visszaengedték a hajóra, folytatták útjukat. Átszelve a tengert egy 

partra érkeztek, ahol Śāntarakṣitá-n kívül mindenki elaludt a kimerültségtől. Később ő is 

álomba szenderült, de reggel tovább aludt a többieknél, így amikor ismét mind útnak indultak, 

nem vették észre, hogy nincs velük Śāntarakṣita.  

 Késő délelőtt Śāntarakṣita is felébredt, és mivel egyetlen kereskedőt sem látott, hosszú 

ideig csak futott a parton, hátha megtalálja őket. A társai helyett azonban egy csodálatos temp-

–––––––––––– 

656 MTHA pp. 357–361. 
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lomot pillantott meg, melyet fák, medencék és különféle madarak vettek körül. A templomban 

élő szerzetesek étellel és itallal kínálták Śāntarakṣitá-t, és csak annyit kértek tőle, hogy előbb 

egyen, mint ők. Mikor dél lett, Śāntarakṣita már jóllakottan ült a templom sarkában. Meg-

érkeztek a szerzetesek is és kezükben a csészéikkel felsorakoztak. Abban a pillanatban, mikor 

kialakult a sor, a templom eltűnt és a szerzetesek kezében lévő csészék különböző formájú ka-

lapácsokká alakultak. Ezekkel ütötték egymás fejét egészen addig, amíg az ebédidő el nem 

múlt. Utána újra láthatóvá vált a templom és az emberek is visszaalakultak békés szerzete-

sekké. 

 Śāntarakṣita megkérdezte, milyen tettek miatt kell így szenvedniük. A szerzetesek így 

feleltek: „Kaśyapa Buddha szerzetesei voltunk és délidőben folyton egymással acsarkodtunk, 

ezért kell ezután még ennél is szörnyűbb pokolban újjászületnünk. Kérünk téged, meséld el 

szenvedéseinket a többi szerzetesnek, hogy tanuljanak példánkból.” 

 A következő templomban is hasonlóan történt minden, csak itt a szerzetesek ételei ala-

kultak át olvasztott fémmé. Ezt egymásra dobálva égették szét társaik testét. Ahogy elmúlt 

dél, ők is visszaalakultak. Śāntarakṣita kérdésére így mesélték el előző életük bűnét: „Kaśyapa 

Buddha szerzetesei voltunk és a támogatóink által nekünk adományozott ételt és italt mi mind 

elpazaroltuk, ezért kell ezután még ennél is szörnyűbb pokolban újjászületnünk. Kérünk té-

ged, meséld el szenvedéseinket a többi szerzetesnek, hogy tanuljanak példánkból.” 

 Hosszú ideig vándorolt, míg újra egy templomhoz ért. Itt is minden ugyanúgy történt, 

mint az első templomnál, csak itt délidőben a ház és a szerzetesek mind elégtek. Bűneiket így 

mesélték el: „Kaśyapa Buddha szerzetesei voltunk. Mivel nem tartottuk be az erkölcsi szabá-

lyokat, elűztek minket a kolostorból. Nagyon megharagudtunk rájuk, ezért felgyújtottuk a ko-

lostort velük együtt. Így ezután még ennél is szörnyűbb pokolban kell újjászületnünk. Kérünk 

téged, meséld el szenvedéseinket a többi szerzetesnek, hogy tanuljanak példánkból.” 

 Tovább indult és az úton olyan élőlényeket pillantott meg, akik falra, oszlopra, fára, 

virágra, gyümölcsre, kötélre, seprűre, csészére, mozsárra és kefére hasonlítottak. Egy másik 

lénynek pedig szét volt törve a háta. Amikor visszatért Śrāvastī-ba és találkozott Buddhával, 

megkérdezte, miért szenvednek így ezek a lények. Buddha így felelt: „Akik a templom falára 

köpködtek, most falhoz hasonlatos formában születtek újjá. Akik emellett még mindenféle 

nyálkát is dobáltak az oszlopokra, azok most oszlophoz hasonlatos formában születtek újjá. 

Néhány szerzetes a kolostor fáit saját céljaira használta fel, így ahhoz hasonlatosan születtek 

újjá. Néhányan a közösség köteleit és keféit használták rossz célokra, és ezért születtek így. 

Egy fukar szerzetes nem adott élelmet a hosszú útról érkezett társának, ezért született csésze-

ként újjá. Néhány szerzetes sértő szavai miatt született mozsár formában. Egy másik szerzetes 

néhány csúnya szó miatt haragra gerjedt és eltörte az orvosságos edényt, így annak született 
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újjá. Végül volt egy vezető, aki nem megfelelő évszakban osztotta ki a felajánlott adományo-

kat, ezért törött háttal született újjá.” 

3. Rna-ba che-ba-rigs története657 

Śrāvastī városában egy embernek hosszas felajánlások után végre gyermeke született. Mikor 

felnőtt, látta, apja milyen keményen dolgozik, ezért két szolgával és két majommal csatlako-

zott azokhoz a kereskedőkhöz, akik a tengerre indultak drágakőért.  

 Az utazás sikeres volt, rengetek drágakövet gyűjtöttek. Mikor tovább indultak az egyik 

szigetről, Rna-ba che-ba-rigs mindkét szolgája azt gondolta, hogy majd a másik szolga vigyáz 

ezután rá, így mindketten otthagyták. Reggel, ahogy felébredt, már senki nem volt mellette 

csak a két nőstény majom. Próbálta követni szolgái nyomát a homokban, de azokat egy vihar 

eltörölte. Bolyongása során egy sötét helyre ért, ahol öt fémházat pillantott meg. Rna-ba che-

ba-rigs nagyon éhes volt és szomjas, ezért betért az első házba. Az ott élő éhszomjú démonok 

ezt mondták neki: „Nagyon régen nem hallottuk ezeket a szavakat, hogy étel és ital, mivel 

előző életünkben fukarok voltunk és nem adakoztunk soha. Kérünk téged, hogy mondd meg 

családjainknak, hogy nagy értékű aranypénzt rejtettünk el a ház alatt, amit ajánljanak fel a 

tiszteletreméltó Kātyayāná-nak szerzetesnek, hogy megszabaduljunk ebből a szörnyű szenve-

désből.” 

 A második házban is az étel és az ital hiányától szenvedtek a lények. A harmadikban pe-

dig egy férfi élt, akit nappal négy istennő kényeztetett, de ahogy lement a nap, a négy istennő 

vad, vasagyarú kutyává változott és a férfi húsát tépték egészen hajnalig. Mikor Rna-ba che-

ba-rigs az okát kérdezte, így felelt: „Előző életemben hentes voltam. Tiszteletreméltó Kātya-

yāna kérte, hogy hagyjak fel ezzel a tevékenységgel, de én csak azt ígértem meg, hogy éjsza-

ka nem fogok életet elvenni, ezért születtem most ide. Kérlek téged, mondd meg rokonaim-

nak, hogy a földemen nagy értékű aranypénz van elrejtve. Kérdd meg őket, hogy ássák ki és 

ajánlják fel tiszteletreméltó Kātyayāná-nak, hogy megszabaduljak ebből a szenvedésből.” 

 A negyedik ház lakójának szenvedései hasonlóak voltak az első házban lakó férfiéhoz 

azzal a különbséggel, hogy őt nappal tépték szét az átváltozott istennők. Előző életében nap-

pal betartotta az erkölcsi szabályokat, de éjszakánként házasságtörést követett el, ezért szen-

ved most csak éjszaka. 

 Végül az ötödik házban egy gyönyörű nővel találkozott, aki egy drágakövekkel kirakott 

trónuson ült, melynek négy oldalához négy férfi volt odakötözve. A nő étellel és itallal kínálta 

–––––––––––– 

657 MTHA pp. 362–365. 
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Rna-ba che-ba-rigs-t, de figyelmeztette, hogy a férfiaknak – bárhogyan is kérik – ne adjon 

semmit. Ahogy nő kiment a szobából, a férfiak rögtön kérlelni kezdték Rna-ba che-ba-rigs-t. 

Mivel rendkívüli szánalom ébredt benne, adott nekik enni. Szájukhoz emelve az étel az egyik-

nek égő vassá, a másiknak porrá, a harmadiknak kővé és a negyediknek forró hamuvá vált. 

Ezeket lenyelve hihetetlen szenvedéseket éltek át. Mikor a nő visszatért, elmondta Rna-ba 

che-ba-rigs-nak, hogy miért kell ezt elszenvedniük: „Mi előző életünkben egy családban él-

tünk. Egyik nap a férjem és három fiam sétálni indult, amíg én ízletes ételt készítettem nekik. 

Mielőtt hazaértek volna, egy szerzetes tért be hozzám, akit étellel kínáltam. Miután elment, 

hozzáfogtam, hogy új ételt készítsek. Még nem készült el az étel, mikor a férjem és fiaim 

megérkeztek. Elmagyaráztam nekik, hogy mi történt. Nagyon dühösek lettek és az egyik azt 

mondta: ‘Bárcsak a mi ízletes ételünk helyett a szerzetes égő vasat evett volna.’ A másik: 

‘Ehetett volna inkább port.’ A harmadik: ‘Ehetett volna inkább követ.’ Végül az utolsó ezt 

mondta: ‘Ehetett volna inkább forró hamut.’  

 Mikor kimondták ezeket a sértő szavakat, én már tudtam, hogy iszonyú szenvedéseket 

fognak átélni és szerettem volna velük maradni. Mivel olyan erős volt a vágyam, hogy lássam 

őket, ezért ide születtem velük együtt. Ha ez nem lett volna, a Harminchárom istenek birodal-

mában születtem volna újjá.” 

 Rna-ba che-ba-rigs tizenkét évet töltött az éhszomjú démonok között, majd a nő taná-

csát követve hazatért. Otthon átadta az éhszomjú démonok üzeneteit családjaiknak, akik kiás-

ták a kincseket. Rna-ba che-ba-rigs szülei később meghaltak, ezért Kātyayāna segítségével 

szerzetessé vált. 

4. A kerékforgató királyok kincsei658 

A kerékforgató királyok akkor jelennek meg a négy emberlakta szigeten, mikor az ott élők 

életkora nyolcvanezer év fölé emelkedik és a tökéletes időszakban gyakorolják a tíz erényes 

cselekedetet. Mikor a bőség és az életerő elkezd csökkeni, a királyok elhagyják ezt a világot. 

 Egy időben soha nem jelenik meg két kerékforgató király, mert a Buddhák, Századomá-

nyúak és a Kerékforgató királyok nem lehetnek egymás vetélytársai. Ezek a királyok rendel-

keznek a megvilágosodott személyek nagy és kis szépségjegyeivel,659 de a jegyeik ragyogása 

nem tökéletes, ezért ők még nem teljesen megvilágosodott emberek.  

–––––––––––– 

658 MTHA pp. 200–208., Kongtrul 1995, pp. 131–140. 
659 A megvilágosodott személyek harminckét kiváló jele (tib.: mtshan bzang-po sum-cu-rtsa-gnyis), és 

nyolcvan kisebb jegye (tib.: dpye-byad brgyad-cu). 
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 Vannak uralkodók, akiket kerékforgató királynak neveznek, mert a Dzsambu-sziget 

nagy részét uralják, de a hétféle drágasággal és a többi kisebb kinccsel nem rendelkeznek. Ők 

akkor jelennek meg, mikor az emberélet még száz év fölött van, és a feltételek még kedve-

zőek. 

 A kerékforgató királyoknak hét sajátos, egyedi felszerelése van, melyek felsorolása há-

rom különböző formában létezik: 

 [1] A nagy értékű kerék aranyból készül, átmérője ötszáz mérföld és ezer küllője van. 

Egyetlen nap alatt ezer jódzsanát képes megtenni. A király a kerék ereje által bejárhatja az 

egész eget, és képes eljutni a Harminchárom istenek birodalmáig úgy, hogy az elefánt és más 

hasonló állat kíséri. Amit a királyok képtelenek meghallani, azt ő mind hallja, ellenfelei pedig 

nincsenek. A kerék az égből származik. 

 [2] A nagy értékű drágakő akkora, mint egy nagy ember felső lábszárának húsa, az alak-

ja pedig nyolcszögletű. Éjjel száz mérföldet képes bevilágítani fényével, a nappali hőséget 

pedig nyolc minőséggel bíró vízzel hűsíti. Száz mérföld távolságban maga körül minden 

betegséget meggyógyít és minden kívánságot beteljesít. A drágakő Századományú adománya. 

 [3] A nagy értékű feleség teste szantálfa illatú, szájából pedig kék vízililiom illata árad. 

Mivel érintése nyomán eltűnik mindenféle szenv, ezért mindenki anyjaként vagy nővéreként 

tekint rá. A szigeten levő éhséget és szomjúságot eltávolítja, és mindig csak helyes gondolatai 

vannak. Sok fia születik, és mikor házastársa nincs vele, akkor is képes ellenállni az öt érzék 

csábításának. A királynőt a tanácsos adományozta.  

 [4] A nagy értékű miniszter mindenféle szenvtől mentes és minden erénytelen dolgot el-

vet magától. Csak befelé figyel és mindent tud anélkül, hogy tanulnia kellene. A lények iránt 

pedig olyan szeretetet érez, mint a szülei iránt. 

 [5] A nagy értékű elefánt mindent tudó és engedelmes. Egyetlen nap alatt háromszor ké-

pes körüljárni a Dzsambu-szigetet. Ha a király üli meg, ösztönzés nélkül elviszi őt oda, ahová 

csak szeretné, és legyőzi a király minden ellenségét. 

 [6] A nagy értékű ló olyan zöld, mint a páva nyaka. Jó tulajdonságai az elefántéhoz ha-

sonlóak, és mindketten Századományú adományai. 

 [7] A nagy értékű hadvezér minden ellenséget kivétel nélkül legyőz, anélkül, hogy má-

sokban kárt tenne.  

 [7] A nagy értékű gazda mindenben a királynak engedelmeskedik, és ő tölti meg a 

kincstárat drágakövekkel. Ha ő szerepel a drágaságok között, akkor az aranykereket forgató 

királynak nem kell hadvezér, mivel nincs szükség arra, hogy harcokat készítsen elő, ezért itt a 

kincstárról gondoskodó gazda a hetedik drágaság. A másik három kerékforgató királynak har-

colnia kell, ezért nekik szükségük van a hadvezérre.  
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A kerékforgató királyok kincsei (Kép forrása: Beer 1999, p. 103.) 

 

 A kerékforgató királyok nyolc kisebb kincse: 

 [1] A kard puszta jelenlétével megfélemlíti azokat, akik ellenszegülnek a királynak. 

 [2] A bőrt egy kereskedő adományozta a királynak, aki szerint ez egy tengeri kígyónak 

a bőre. A tíz jódzsana hosszú és öt jódzsana széles bőr házhoz hasonlóan óvja a királyt és kí-

séretét akárhová is megy; mert az eső nem áztatja őket, a szél nem képes átfújni rajta, a hideg-

ben meleget és a forróságban hűvöset biztosít nekik.  

 [3] A ház tizenkét jódzsana hosszú és hét jódzsana széles. Ha hideg van meleget ad, 

forróságban pedig hűsítő levegőt áraszt. Az istennők ide gyűlnek a házba zenélni. Ha valaki 

például látni kívánja a holdat és a csillagokat, melyeket a hold járása közben érint, vagy min-

denféle drágaköveket, akkor a ház ezt is képes teljesíteni. 
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 [4] A ruha kellemes anyagú és semmilyen szennyeződés nem képes bepiszkolni. Aki 

felveszi ezt a ruhát, az nem fog fázni, nem lesz melege, nem lesz éhes, szomjas és fáradt. 

Megvéd a tűztől, fegyverektől és más hasonló ártalomtól. 

 [5] A kertben gyűlnek össze az istenfiak és lányok a király érkezésekor, hogy a mada-

rakkal és a többi lénnyel együtt vigadhassanak. 

 [6] A fekvőhelyi kellékek felszabadítják a király elméjét, ha éppen elmélkedik, elősegí-

tik a tiszta megértést, és megszabadítják minden szenvtől. 

 [7] A csizma viselésével a király nem süllyed el a vízben, és egy szempillantás alatt száz 

jódzsanát képes benne megtenni, mindenféle fáradság nélkül. 

 [8] A király ezer fia elveti a tíz erénytelen cselekedetet, és olyan íjjal és nyíllal rendelke-

zik, mely legyőzi a király ellenségeit. 

5. A maradék poklok neve660 

 magyar tibeti mongol 
 Újraéledő yang-sos basa edegegči 

1. Szenny-mocsár mi gtsang-ba’i wdam  burtaγ šabar 
2. Vas által változó lcags-kyis brgyur-ba temür-ber körbegülkü 
3. Edényben főzött snod-du btso-ba saba-dur činaqu 
4. Nem nyugvó kín  gnod-pa rnam-par ma zhi-ba ülü amuqu qoor-tu-yin ǰüil 
5. Sötét mun-pa qarangγui 
6. Mindig szomorú kun-tu mi dga’-ba qamuγ-a ülü bayasqu 
7. Növekvő forróság tshor-ba bdo-ba serekü-yin dabriqui 
8. Mindenféle betegség nad thams-cad-pa qamaγu ebedčin 
9. Átdöfő kés mtshon wbab-pa mese oroqu 

10. Kegyetlen kínzás gnod-pa drag-pa doγsin qoor 
11. tib.: Fekete mongúz / 

mong.: Fekete bagoly 
ne’u-le nag-po lta-bu qar-a auli 

12. Mássá váló gzhan-du wgyur-ba busud-tur urbaqu 
13. Szenvedéssel kínlódó sdug-bsngal-gyis gnod-pa jobalang-iyar qoorlaγči 
14. Lótuszfüzér pad-ma’i wphreng-ba badm-a-yin erike 
15. Tavacska mtshe’u naγurmaγ 
16. Nagyon ártalmas gnod-pa mtho-ba öndör qoor-tu 

    
 Fekete vonal thig-nag qara siγum-tu 

1. Elviselhetetlen égés érzé-
sének szakadatlan átélése 

sreg-pa mi zad-pa’i tshor-ba rtag-
tu wdus-pa (tshor-ba wdus-pa) 

tüleküy-yin sereküi nasuda 
eǰelekü 

2. Sötétben vakon kucorgó mun-pa-la dmigs-pa dang 
wkhong-ba 

 

3. Nagyon elviselhetetlen rab-tu mi bzad-pa daγusqari ügei 

–––––––––––– 

660 A lista Bethlenfalvy–Sárközi 2010 leírása alapján készült. 
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4. Keselyűk által megfélem-
lített 

bya-rgod-kyis jigs-pa tas-iyar ayuγuluγči 

5. - - - 
6. - - - 
7. - - - 
8. - - - 
9. - - - 

10. - - - 
11. - - - 
12. - - - 
13. - - - 
14. - - - 
15. - - - 
16. - - - 

    
 Összezúzó bsdus-gzhom quriyan daruγči 

1. Mérhetetlen érzés tshor-ba tshad-med-pa čaγlasi ügei seriküi 
2. Heregolyó szaggató wbras-bu a-la bud lta-bur gcod-

pa 
alabud-i-yin üre metü oγta-
γaγulda qu 

3. Combszaggató gnad dang gnad gcod-pa naγulǰar 
4. tib.: Összegyűjtő / mong.: 

Hajszaggató 
bsdus-pa üsün-i oγtalqu 

5. Félelmetes wjigs-pas lta-ba ayul-i üǰügülügči 
6. tib.: Sok rettegő / mong.: 

Vágyott 
nyam-nga-ba mang-ba duraqu  

7. tib.: Tűrhetetlen öldöklés 
/ mong.: Nagyon félel-
metes 

gcod-pa mi bzod-pa olan emgeneküy-e 

8. tib.: Jajongó / mong.: El-
viselhetetlen szenvedés 

a-rtsa zer-ba testesi ügei qoor-tu 

9. Jajveszékelő kyi-hud zer-ba qalaqai kemekü 
10. tib.: Elnyomó / mong.: 

Ho-t mondó 
rgyol shig-pa qoqoi kemekü 

11. Tűzhöz hasonlóan szaka-
datlanul könnyező 

mchi-ma’i rgyun me lta-bu mi 
wchad-pa 

γal metü ülü tasuraqu 
ürgülǰide nilbusu-tu 

12. Gátolt érzékszervű dbang-po thams-cad wgags-pa qamuγ erketen düirekü 
13. Lótuszhoz hasonlóan 

szétnyíló 
pad-ma ltar gas-pa badm-a metü qaγaraqu 

14. Nagy lótuszhoz hasonlóan 
szétnyíló 

pad-ma chen-po ltar gas-pa yeke badm-a metü qaγaraqu 

15. Tűzhely me-thab γal-un tulγ-a 
16. Lángoló vastűz lcags-kyi me’i rab mthong γal temür-ün küriyen-i üǰeǰü 

    
 Síró-rívó ngu-bod ukilan daγudaγči 

1. Nagy hangú sgra chen-po yeke daγutu 
2. Mindenféle hangon kiáltó thams-cad sgra wbyin qamuγ-a daγun-i γarγaγči 
3. Lángoló haj skra-ma wbar γal badaraγsan üsütü 
4. Tűzpor féreg me’i phye-ma srin-bu γal-u elesün qorqai-tu 
5. Lángoló vas mozsártörő lcags-kyi me wbar-ba’i gtun-

shing 
γal badaraγsan temür-ün 
nidügür 
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6. Esőként hulló lángoló kö-
vek 

rdo-me wbar-ba char-ltar wbab-
pa 

γal badaraγsan čilaγun qur-a 
metü oroqu 

7. Nem megölő gsod-med alaqu ügei 
8. Vas-erdő lcags tshal dgon-pa temür-ün aγlaγ oi siqui 
9. Nagyon homályos rab rib kun bsags qamuγ-a bürküg quriyaγsan 

10. Halál Urának területe gshin-rje’i mtshams-kyi dgon-pa erlig-ün ǰabsar-un aγlaγ 
11. Gyapotfás nagy erdő shing shal-ma-li’i tshal chen šalmala-yin yeke modun-u oi 
12. Nagy gyapotfás erdő - yeke šalmali modun-u oi 
13. Füstös égett fa liget chu-shing bsregs-pa dud-pa’i 

tshal 
usun modun tülegsen utaγan-
u oi 

14. Tüzes hamu liget me mdag dud-ba’i tshal γal-un očis-un utaγan-u oi 
15. Izzó köd glog-gi na-bun tshal gilbeleküi budang-tu oi 
16. Mindenhol vizsgáló kun-tu rtog-byed qamuγ-a uqan üiledüyü 

    
 Nagyon síró-rívó ngu-bod chen-po yeke ukilan daγudaγči 

1. Zokogó és síró sgra-wbyin-cing shin-tu sgra 
wbyin 

masi daγun γarγaγči 

2. Mérhetetlen érzés tshor-ba dpag-tu med irgen-i sereküi čaγlasi ügei 
3. Elviselhetetlenül durva és 

forró érzés 
tshor-ba brtsub-cing tshal bzod-
par cing tshal-bar dka’ 

sereküi serigün boluγad 
qalaγun testeküy-e berke 

4. Példátlan szenvedés gnod-pa dpe-med-pa ülisi qoor kürgegči 
5. Minden sötét thams-cad mun-pa qarangγui ba utaγan 
6. tib.: Köztes világ zokogó-

ja / mong.: Világot meg-
töltő síró 

wjig-rten bar-gyi ngu-ba erbegei metü oroγči 

7. Sáros porként hulló phye-ma leb ltar rab-tu ltung-ba - 
8. Halálos élet srog wchi-ba-dang bcas-pa üküked sača amiduraqu 
9. Mássá váló gzhan-du wgyur-ba busud-tur urbaǰu 

10. tib.: Örömtelen gondolat / 
mong.: Reménytelen bol-
dogság 

bsam-pa dga’-med qamuγ-a bayasqu egerel ügei 

11. Mindenféle ártalomban 
élő 

phan-tshun gnod-pa wdug-pa - 

12. tib.: Tűz által pusztított 
erdőhöz hasonló / mong.: 
Hosszú érzet 

nags-tshal mes chig-pa’i rgyud 
lta-bu 

Urtu mederel-tü 

13. tib.: Hosszú élet / mong.: 
Határtalan érzet 

tshe rab ring-ba mederel kiǰaγar ügei 

14. Végtelen élet tshe rab mtha’-yas esergü tesergü qoor oroγsan 
15. Gyémántcsőrű varjúhoz 

hasonló 
kha’i mchu rdo-rje lta-bu včir qosiγu-tu keriy-e 

16. Vér és láb evő khrag-dang rkang za-ba čisu kiged čimüge idegči 
17! tib.: Tizenegy lángnyelv / 

mong.: Lángnyelv 
me-lce bcu-gcig γal-un dölüy-e 

    
 Forró tsha-ba yeke qalaγun 

1. Nagyon égető rab-tu sreg chen-po masi yeke tülekü 
2. Fehér lótuszhoz hasonló pad-ma dkar-po lta-bu čaγan badma metü 
3. tib.: Kutyafejű kígyóhoz 

hasonló / mong.: Kígyók-
kal megkötözötthöz ha-
sonló 

sbrul wkhyil-ba lta-bu moγai oriyaγsan metü 
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4. Rézüstben levő megkötö-
zött hal 

zangs bzhus-par nya wkhyugs-pa ǰes qailuγsan ǰiγasun-i oriya-
γsan metü 

5. Vaskehely lcags-kyi bum-pa temür-ün qumq-a 
6. Hömpölygő vörös-folyó chu-bo dmar-po wbab-pa ulaγan usun urusuγan 
7. Lábban és csontban élő 

rengeteg féreg 
rkang-dang rus-pa-la srin mang-
ba 

čimüge ba yasun-dur olan 
qoroqai 

8. Minden élőlényt elégető skye-bo thams-cad sreg-pa qamuγ arad tülekü 
9. Végtelen süllyedés a 

földbe 
sar-wbying mtha’-yas γaǰar-tur baγtaγsan kiǰaγalasi 

ügei 
10. Nagy lótuszhoz hasonló pad-ma chen-po lta-bu yeke badm-a metü 
11. tib.: Hat határ / mong.: 

Szemtelen 
mtha’ drug omoγ-tan 

12. Gyémánthoz hasonlóval 
csontot törő és gyűjtő 

rus-pa rdo-rje lta-bus wbyung-
zhing wdu-ba 

yasun ber včir metü γaruγad 
quriyaqu 

13. tib.: Fekete vaskötéllel 
széttépő és szétvágó / 
mong.: Égő vaskötéllel 
megkötözött 

lcags nag-po’i skung-pas wdral-
zhing gcod-pa tsha-ba 

utasun-iyar kirügdeged 
oγtaluγsan qalaγun 

14. Tengeri sárkány tűzkere-
kétől megrémülthöz ha-
sonlóan születő 

srin-bu na-kra wkhor-lo me’i 
wjigs-wjigs-ltar skyes-pa 

nakr-a qoroqai ba kürdün ba 
γal-un ayul ayuqu metü 
törökü 

15. Erdőtűzhöz hasonló sötét-
ségben összegyűlő 

nags-tshal-gyi me mun-pa-ltar 
wkhrigs-pa 

oi siγui-yin γal qarangγui 
metü iggügsen 

16. Gyémántméhhez hasonló 
ártó fegyver 

bung-ba rdo-rje lta-bus gnod-pa’i 
go-cha 

ǰögei včir metü qoor-tu 
quyaγ 

    
 Nagyon forró rab-tu tsha-ba masi qalaγun 

1. Minden irányból lángoló 
és égő 

phyogs thams-cad rab-tu wbar-
zhing sreg-go 

qamuγ ǰüg-tür masi tülekü 

2. Hatalmas testű félelmetes 
kiáltásához hasonlóan 
levő 

lus chen-po shin-tu sgra-wbyin-
pa wjigs-wjigs-ltar wdug-pa 

yeke bey-e-tü masi daγun 
γarγaγad 

3. Tűzcsomóhoz hasonló  me sbyig tsug lta-bu oroi metü γal 
4. Állandóan hulló égő 

szikraesőhöz hasonló 
me-mdag bye-ma lta-bu’i char 
rtag-tu wbab-pa 

nurma elesü metü nasuda 
qura oroqu 

5. Testében lángoló szikrá-
hoz hasonló 

me-mdag gang dbyas-pa’i lus lta-
bu 

dotora-ban γal-un oči-tu 

6. Csodálkozó a-la-la zer-ba a-la-la kemekü 
7. Hússá válás minden szen-

vedése 
shar gyur-ba thams-cad sdug-
bsngal-ba 

qamuγ miq-a boluγsan bügü-
deger ǰobalang-bar činaγu-
lumui 

8. Gázló nélküli forró 
folyam 

chu-bo rab-med rab-tu tsha-ba olum ügei mören-ü masi 
qalaγun boluγsan 

9. Örökké sötét rtag-tu mun-pa nasuda qarangγui 
10. Ártalom-füzér gnod-pa phreng-ba qoor-tu erike-ber enelümüi 
11. Béklyó-füzérrel 

lekötözött 
srad-bu’i rgyus wbab-pas 
dkrugs-pa 

utasun-i göbči tataγsan 

12. Hajat borzoló skra shad wdzings üsün-ü sirekeg egederekü 
13. Kegyelem! – ezt kiáltó snying-rje rje-skad sgra wbyin örösiyeküi kelen-ü daγun 

γarγaγsan 
14. Nagy könyörület snying-rje chen-po yeke eneriküi-tü 
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15. Könyörület nélküli föld snying-rje (med-pa’i med-pa’i 
sa) 

nigülesküi ügei γaǰar 

16. Mint a szárazfák, félel-
mükben összebújók 

shing skam-ltar wjigs-par wtshad qaγurai modun metü ebderen 
alumui 

    
 Szüntelen kínú mnar-med yeke iruγar ügei 

1. Keselyű száj bya-rog kha keri-ye-ü ama 
2. Föld alattiak thams-cad sa wog qamuγ γaǰar door-a 
3. Végtelen sok szenvedés sdug-bsngal mtha’-yas mang kiǰaγalasi ügei olan ǰobalang 
4. Róka hangot hallató va-ltar skad wbyin-pa ünegen-ü daγun γarγaγči 
5. Félelmetes vasnyelvű far-

kas 
lcags-kyi lce spyad wjigs temür-ün činu-a idekü 

6. Fekete has lto nag qar-a kebeli-tü 
7. Félelemmel teli test lus zhum bey-e-ben aturiγsan 
8. Félelmetes álmot mutató rmi-lam wjigs byed ston ǰegüdün ayul-i üǰegülügči 
9. Örökké félelemben élő 

felfüggesztett test 
lus zhum mi zad wphyang bey-e-ben aturiγad testesi 

ügei unǰaγuluγčin 
10. Esőként egymásra hulló 

hegyek 
ri rtsegs char-ltar wbab dabqurliγ aγulas-i qura metü 

oroγuluγčin 
11. Kellemes hangú madár bya wjam skyed wbyin ǰögelen daγun γarγaγči 

sibaγun 
12. Csillagfüzér skar-wphreng  odun erike 
13. Mindenféle szenvedéstől 

kínlódó 
sdug-bsngal kun-gyis nyen qamuγ ǰobalang-iyar 

doroyitaqu 
14. Illatos ruha gos dri debel-ün ünür-lüge 
15. Vasprés lcags glebs temür qabtasu-tu 
16. Lényeket tűzzel égető wgro-ba mes sreg amitan-i γal-iyar tülegči 

6. A harminchat éhszomjú démoncsoport neve és ábrázolása661 

 magyar tibeti mongol 
1. Éhségtől görnyedő lto-gug deligsen gedesütü 
2. Tűfok torkú kha khab-ltar phra-ba aman inu ǰegün metü narin 

boluγsan 
3. Bélsárevő bshang-pa za-ba ödken idegči 
4. Mindent megmutató kun-ston qamuγ üǰegülügčin 
5. Illatevő dri za-ba ünür idegči 
6. Tanevő chos za-ba nom idegči 
7. Hányadékevő skyugs-pa za-ba öglige idegči 
8. Vízivó chu wthung-ba usun uγuγči 
9. Szája étek nélküli kha zas-med aman-i idege ügei 

10. Nyálevő mchil-ma za-ba silüsün idegči 
11. Füzérevő phreng-ba za-ba erike idegči 
12. Vérivó khrag za-ba čisun idegči 
13. Húsevő sha-za-ba miq-a idegči 
14. Füstáldozat evő bdug-pa za-ba küǰi idegči 

–––––––––––– 

661 A lista Bethlenfalvy–Sárközi 1975 leírása alapján készült. 
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15. Erős és durva viselke-
désű 

drag-shul spyod-pa doγsin küčü-ber yabuγči 

16. Alkalmat leső glags lta-ba čilüge üǰegčin 
17. Föld alatt lakó sa’i wog-na gnas-pa γaǰar door-a aγčin 
18. Hatalmas erejű mthu-bo che yeke küčütü 
19. Éjszaka lángoló testű mtshan-mo lus rab-tu wbar-ba söni bey-e masi badaraγči 
20. Az emberek (megfogá-

sára) alkalmat leső 
mi-rnams-la glags lta-ba kümün-nügüd-tür qaγalγa 

erigčin 
21. Kedve szerint alakot öltő wdod-pa’i gzugs-can amarmaγ-un öngge-tü 
22. A földrészek között lakó gling-gi bar-na gnas-pa töb ǰabsar-tur aγsan 
23. Halál Urának bot 

hordozója 
gshin-rje’i dbyug-pa erlig-ün beriy-e 

24. Csecsemőevő byis-pa-la za-ba nilqas idegči 
25. Brahma démona tshangs-pa’i srin-po esru-a aburγun 
26. Hántolt mag héját evő wbru-drus-pa’i sun-pa za-ba multuraγsan qalisu idegči 
27. Szennyevő mi-gcang-ba za-ba burtaγ idegči 
28. A nagy úton lakozó lam-po chen-pa gnas-pa yeke terügür-tür aγsan 
29. Sokat evő mang-du za-ba olan-i idegči 
30. Parázsevő me-mdag za-ba γal-un oči idegči 
31. Méregevő dug za-ba qoor-a idegči 
32. Pusztában lakó dgon-pa-na gnas-pa aγlaγ-tur aγčin 
33. Temetőben lakó dur-khrod-na gnas-pa ükeger-tür aγčin 
34. Fában lakó shing-la gnas-pa modun-dur aγčin 
35. Négy út 

kereszteződésében lakó 
lam-gyi bzhi-mdo-na gnas-pa dörbelǰin tergegür-ün 

naγulǰar-tu aγčin 
36. Ördög csoport bdud-kyi sde simnus-un iǰaγur 

 

 
Az éhszomjú démonok csoportja 1–6 (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 110.) 
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Az éhszomjú démonok csoportja 7–12 (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 110.) 

 

 
Az éhszomjú démonok csoportja 19–24 (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 110.) 
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Az éhszomjú démonok csoportja 25–30 (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 110.) 

 

 
Az éhszomjú démonok csoportja 31–36 (A kép forrása: Sárközi 2003, p. 110.) 
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11. Mutatók 

1. Mongol kozmológiai szakszavak mutatója 

A 

 

ababa  114, 117 

abara-manab  147, 150 

abiram-nasub  147, 151 

abiraγ  147, 152 

abisuvar  147, 150, 178 

abišuvar neretü tngri  161, 163 

adab  147, 152 

adagavanti neretü qarsi  137, 142 

adiy-a  78 

aduγusun  96, 97, 124, 125, 177 

aganista  147, 152 

agas-ananda-ayatan  154, 155 

aginčaya-ayatan  154, 155 

akanista tngri buyu  152 

alda  50, 53, 64 

alda kürü  53 

altan delekei  54, 55, 56, 75 

altan ǰirüke kemeküi egülen  55 

altan ǰirüken  55 

altan qumaqi  64, 69 

altan sibaγun sarabci-tu qada  69 

altan-tu balγasun  133 

amaralduqui yirtinčü  137, 141, 145 

amaralduqui yirtinčü-deki ǰirγuγan tngris  137, 145 

amaramaγ-un oron  87 

amaraqui yirtinčü  82, 86, 87 

amul ügei  100, 108 

amun ügei  108 

amuγu  50, 53 

anabarag  147, 151 

anadanil indranila  59 

angq-a diyan  149 

angq-a samadi-yin oron  89, 149 

angqan-u sayin toγusun  56, 58 

angqan-u tangqai toγusun  56, 58 

anǰisun bariγči  59 

anǰisun sumu-tu  59 

anubada-badan neretü luus-un qan-u aqu anubadab  

64, 68 

aqui galab  157, 158, 177, 180 

 

arbai  50, 53 

arbai-yin tedüi  50, 53 

arban naiman ǰirmisün galab  157, 159 

arban nigen doγsid  143 

arban nigen urudiri tngris  138, 143 

arbud  114, 117 

ariy-a-avalokite-svara bodisung  70 

ariγun aqui oron  152 

ariγun durasil γarqu tngri  150 

ariγun iǰaγur tngri  149 

ariγun iǰaγur-tu tabun tngris  152 

ariγun nökör-tü tngri  149 

ariγun oron γaǰar  152 

asibadira-vag  110, 112 

ašugarnab  57, 60 

asu-garnab-un ḏalai  61, 62 

asurabars neretü ebür nemür-e-tü altan qada  69 

asuri  96, 97, 129, 132, 138 

asuru narin baramanu  50, 52 

asu-vani-yin qoyar köbegün  144 

asuvar-yin köbegün qoyar kumar-a  138, 144 

atatai tamu  117 

ay-a qoqoi kemekü qalaγuluqu  117 

ay-a ququi tamu  114, 117 

ayis  100, 108, 139, 158, 177 

ayismali  110, 112 

ayus tamu  108 

aγula anǰisun-u kiliken  59 

aγulas-un qaγan  58 

aγulas-un qaγan sümir  58 

 

 

B 

 

badma metü qaγaraγsan  118 

badm-a metü qaγaraγsan  115, 117 

badma metü yekede qaγaraγsan  118 

badm-a tamu  115, 117, 118 

badma-raga  59 

bagšu  69 

bagsu neretü mören  64, 69 

baidury-a  59 
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balγasun gerel-tü  132 

balγasun-u ner-e inu ganagavati  129 

barading-γar tamu  118, 119 

baramanu  52 

baraqama-buruγid  146, 150, 161, 163 

baraqama-gayig  146, 149, 161, 164 

bara-tabin  100, 108 

baratigabud  130, 134 

baraγta-bal  147, 152 

baridab  147, 150 

barida-sub  147, 151 

bariǰa-dêra  82, 86 

barinirmi-davasavarti neretü tngris  138, 145 

barinirmi-ṯavasavarti neretü tngri-ner-ün aqu keyid  

82, 86 

barusag neretü γaǰar  81, 85 

barusayati  82, 86 

basa edegegči  106, 197 

basa edegekü  106 

basa edeger  100, 106 

basačiga  72, 73 

bayasqulang  85, 138, 144, 161 

bayasqulang-tu čečeglig  85 

bayati neretü balγasun  129, 132 

bayilduγan-ača qaγačaγsan  144 

baγulγa modu-tu  59 

ber-e bolai  53, 61, 64 

bertegčin-ü gurban oron  151 

bey-e  50, 71, 72, 96, 100, 110, 114, 124, 125, 138, 

147, 154, 161, 200, 201, 202 

binadaka  60 

birid  96, 97, 120, 122, 177 

birid-ün qan anu erlig qan  120 

birmudana  129, 133 

birmudan-a  129, 133 

birmudani  129, 133 

birusag neretü γaǰar  130, 134 

bisači  121, 122 

bodala  65, 70 

bodala neretü aγula  65, 70 

bolur  59 

bögeǰi bariγči  59 

bögesün  50, 53 

bögesün-ü tedüi  50, 53 

bratigabud  177, 181 

buni-barsu  4, 147, 151 

burqan  64, 130, 134, 167, 170, 171, 173, 174 

burtaγ balčiγ sibar  112 

burva  71, 125, 161 

burva-vidiq-a  71 

busu dokiγur  68 

busu sirbegür  68 

busu sirbigül  68 

busu tngri  152 

busud qubilγan erkeber üiledügči tngri  145 

busud-un qubilγaγsan-dur bayasuγči  138, 145 

busud-un qubilγan-i erkeber  145 

busud-un qubilγan-i erkeber bolγaγči tngri  145 

buyan-ača törögči  4, 151 

buyan-ača törögsen  152 

bütüküi galab  157, 158 

 

 

Č 

 

čadirad neretü γaǰar  130, 134 

čadirarubi neretü balγasun  137, 142 

čagirvad qan  130, 134, 166, 169, 174 

čagorvad  57, 60 

čagravarti qarγu  134 

cakr-a-baha  60 

čamara  64, 68 

čambutiib  64, 67, 75, 125, 127, 137, 167 

čambutiib-ün kümün  125, 127 

čandir-a tiib  75 

čandira-gad erdeni-ber  76, 79 

časutu  64, 68 

čaγariγ bariγči  60 

čaγlasi ügei buyantu  151 

čaγlasi ügei buyan-tu  151 

čaγlasi ügei gerel-tü  150 

čečeglig-ṯür ǰirγaqui-dur külküi ayiravani neretü ǰaγan  

138, 143 

čengγal-ün doloγan naγur kiged  62 

čidküd-ün keleber  72, 73 

čiγulqui γaǰar inu sudan-a neretü  129 

čoburiγud nebčigsen  117 

čoburiγu-tu  114, 117 

čogtu aγula  57, 58 

čoγsiγsan γal-tu nurma  110, 111 

čöbörigüd nebčiregsen  117 

čöbörigütü  117 

čöbörigüü delgeregči  117 

čuburi-tu  117 

 

 

Ç 

 

çambu kemekü modun  70 
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D 

 

dabqur negčis  81, 84 

daduγi kemegči  117 

dakin edegegči  106 

dalai-yin toγosun  52 

ḏari bodisung  65, 70 

darimdari neretü kögürgen  138, 144 

daγudal sonostaqu čaγ-tu  50, 53 

degedü mör-tü yabuγči  74 

degegsi nemeküi  177, 181 

degegsi ösküi  181 

degegsi tötögülkü  181 

degeǰi mingγan yirtinčü-yin oron  89 

delgerenggüi buyantu  151 

delgerenggüi buyan-tu tngri  151 

diq-a  71 

diridistri neretü balγasun  137, 142 

diridistri qan  137, 142 

dirtan neretü balγasun  129, 132 

diu-a  96, 97 

diyan esrun tngri-yin eǰen ügei qoγosun kei  161, 163 

dokiγur  68 

dokiγur ba  68 

dokiγur busu  68 

doluγan altan aγula  59 

door-a-busu ba  152 

dooradu yeke dalai  55 

dorben maqaranǰa tngri  138, 142 

doron-a ülemǰi bey-e-tü  71 

doron-a ülemǰi bey-e-tü dvib  71 

doronači dalai  64, 69 

doronači mönggü-ber  58 

dorona-ḏu buriva tiib-ün kümün  125, 127 

doroγsi baγuraqui  177, 181 

doruna sil  58 

doton-a tüidügči  120, 122 

dotoγatu tüidegerten  122 

dour-a  133 

döliyen-iyer čalqiγči kemekü čögörün  69 

dörbelǰin  9, 61, 64, 72, 73, 81, 100, 202 

dörbelǰin yosutu  61, 64, 72, 73, 81, 100 

dörben ḏalai  61, 62 

dörben dvip-ün yirtinčü-yin oron  89 

dörben maqabud  50, 51 

dörben maqaraǰa tngri-dür qariyatu  138, 142 

dörben maqaranča  134, 143 

dörben maqaranča iǰaγur-un tngri  143 

dörben maqaranča-yin tngri ner  134 

 

dörben tiib-tü yirtinčü  87, 89 

dörben tngri  77, 129, 134, 161 

dörben yeke maqabud  51 

dörben yeke tiib  125, 126 

dötüger diyan  147, 151 

dötüger diyan-daqin-u tngri  147, 151 

dötüger samadi-yin oron  151, 178 

dumda ebečin-ü galab  181 

dumda ǰud dorγan-u galab  181 

dumda mese-ün galab  181 

dumda-tu mingγan yirtinčü-yin oron  89 

dumda-yin galab  158 

düli saγun toγusun  58 

dürsün ügei dörben ǰüil  155 

dürsütü-yin arban doluγan oron-u tngri-ner  149 

dürsü-tü-yin oron  90 

dzambu modun  70 

 

 

E 

 

ebaba  114, 117 

ebdereküi galab  157, 158, 177 

ebečin-ü galab  177, 181 

ebedčin-ün galab  181 

ečüs-ṯeki ǰaγuradu galab  157, 159 

ed-ün naiman tngri  143 

edür qonoγ  79 

egülen ügei  151 

egülen ügei tngri  151 

eldeb tergedü  85 

emüne bidurii  59 

emün-e jambuu-yin dvib  67 

emüneči dalai  64, 69 

emün-e-dü viiduri erdenis  58 

enelküi ügei tngri  152 

eng trigün ḏiyan  87, 89 

eng uridu ǰaγuradu galab  157, 159 

erike bariγǰu ǰağṡa  134 

erlig  95, 98, 122, 199, 202 

erlig qaγan  122 

esru-a nökör  149 

esru-a-iǰaγur  149 

esru-a-yin iǰaγur  149 

esru-a-yin nökör  149 

esru-a-yin sidar  150 

esrun buruγid  150 

esrun iǰaγur  150 

esrun tngri  96, 161, 163 
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G 

 

gabili  120, 122, 166, 169 

gadira  57, 59 

gadiragun ḏalai  61, 62 

galbaras  73 

galbaravas  73, 129, 138 

galbaravas modun inu čadira-bidai neretü  129 

galvaravas modun  72, 73, 125 

gamabal neretü qabtaγai gürü  82, 86 

gambara neretü balγasun  129, 133 

gamisvari neretü simnu  138, 145 

gandamad  64, 68 

gandari nöküd-lüge-ben  137, 142 

gangga  64, 69, 177 

gangga neretü mören  64, 69 

garuda-ban neretü tngri  129, 133 

garudabani neretü tngri  137, 142 

gasuban  74 

gegen gerel-tü tngri  150 

gegen ukilaγči  100, 108 

getülgegči eke  70 

guru inu badiri neretü  129 

guvaniga neretü čidküd  81, 84 

güdamaγ-dig  110, 111 

 

 

Γ 

 

γadana tüidügči  120, 122 

γadaγadu ḏalai  124, 177 

γadaγadu yeke ḏalai  56, 58, 71, 72, 73 

γadaγatu tüidegerten  122 

γadaγun udasun  110, 112 

γaǰar čadirarad  81, 85 

γaǰar tögürig  56, 82 

γaǰar-un küčün  162, 164 

γaǰar-un neres inu nanda-ni  129 

γaǰar-un öröm-e  164 

γaǰar-un qoriγun  164 

γaǰar-un qoruγu  162, 164 

γaǰar-un sim-e  164 

γal nurman-tu  111 

γal-un nurman-u γuu  111 

γar daγan tebsi bariγǰu ǰağṡa  134 

γataγadu yeke dalai  62 

γou-a üǰeskülen  59 

γučin γurban tngri  81, 85, 129, 138, 143 

 

 

γučin γurban tngri-ner  81, 85, 129, 138 

γurban mingγan yeke minγan yirtinčü  87, 89 

γurban mingγan yeke minγan yirtinčü-yin oron  89 

γutaγar diyan  90, 151 

γutaγar ḏiyan  88, 90, 146, 150 

γutaγar ḏiyan-daqi tngris  147, 150 

γutaγar diyan-u oron  90, 151 

γutaγar samadi-yin oron  90, 151 

 

 

H 

 

himan ba  68 

 

 

I 

 

idegen umdaγan tüidegerten  122 

ildün nabči  112 

ildün nabči oi  112 

ildün nabčitu oi  112 

indanila  59 

isandar-un ḏalai  61, 62 

isdhar-a  59 

 

 

J 

 

jambudib  67 

jambu-teb  67 

jambuu-yin dib  67 
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ǰabsar  64, 76, 79, 88, 199, 202 

ǰangq-a  85 

ǰarimduγ  71 

ǰaγuradu  157, 158, 177, 181 

ǰaγur-a-du ebečin-ü galab  181 

ǰaγuradu galab  157, 158, 177 

ǰaγur-a-du galab  158, 177 

ǰaγur-a-du ǰud-un galab  181 

ǰaγuradu mese-yin galab  181 

ǰerlig tuturγ-a  162, 164 

ǰil  79, 156, 177 

ǰilmaγan  54, 55 

ǰud-un galab  177, 181 
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kadir-a  59 

kadir-a modun  59 

kadiraka-tu  59 

kadir-a-tu  59 

kei-yin mandal  55 

kei-yin yabudal-a  76, 79 

kelberil-tü  74 

keregür ügei  138, 144 

keseg bosaγ tamu  119 

kidasudar  100, 108, 183 

kiǰaγalal ügei oγtarγui törön tügeküi  155 

kiǰaγalal ügei teyin medekü törön tügekü  155 

kiγurasun  53 

köbegün saran tngri nöküd-lüge-ben  76, 79 

köke oγtarγui-dur asuru batu türidkel ügei gegegen  

76, 78 

kurau-a  72, 73, 125, 161, 166 

kurau-a-čandir-a  72, 73 

küiten tamu  114, 117 

küǰi ünür angkilaqui  68 

küǰis-ün ünüd angkilugči aγula  68 

küǰitü aγula  68 

kümbandi nöküd-lüge  137, 142 

kümün  96, 97, 118, 121, 124, 125, 126, 138, 157, 

161, 171, 173, 177, 202 

kürüs  50, 53, 77, 138 

küyedi  81, 85 
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labad  114, 117 

linqu-a metü qaγaraqu  118 

linqu-a metü qaγaraγǰu  118 

linqu-a metü yekede qaγaraqu  118 

linqu-a metü yekede qaγaraγǰu  118 

linqu-a metü yekede qaγaraγsan  115, 118 

luus nöküd-lüge-ben  137, 142 

 

 

M 

 

magad  4, 64, 68, 167, 170 

magada oron  68 

maha-baraqama  146, 150 

malidari ner-e-tü tngri  129, 134 

malidari neretü tngri-ner  142 

mançuširi bodisung  65, 70 

mandigi neretü tögürig  65, 69 

manǰusiri  70 

manusa  96, 97 

maqa-oru-oru  100, 108 

maqasanbadi  162, 164 

masi batu sala-yin qaγan  69 

masi egiyügsen  60 

masi ilaγuγsan neretü sayin ordu  85 

masi narin toγosun  52 

masi qalaγun  108, 200 

masi üǰegči  152 

masi üǰeǰigči  152 

masida üǰegči tngri  152 

mayidari bodisung  138, 144 

maγada oron  68 

maγu daγutu  73 

maγu daγutu-yin nökör  73 

maγu daγutu-yin qani  73 

maγu daγutu-yin saran  73 

maγu nökör  73 

medeküi kiǰaγalal ügei törölkiten  155 

mese-yin galab  177, 180 

miq-a idegči  122, 201 

miq-a idesiten  122 

misrasag neretü γaǰar  81, 85 

misrayati  82, 86 

modun  42, 57, 64, 71, 72, 73, 81, 85, 110, 112, 138, 

199, 201, 202 

modun-u ungγaril  81, 85 

morin čikitü  60 

morin qabar-tu  60 

mögöger bariγči  60 

mögör bariγči  60 

mönggün  58, 64, 69, 76, 129 

mönggün qumaqi  64, 69 

mörgüčin ebdegči  108 

muda-ni  129, 133 
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nab narin toγosun  52 

nadirayati  82, 86 

nagisanǰan-a-nasanai-a-ayatan  154, 155 

nagsa-dirmala neretü balγasun  132 

naiman ed-ün tngris  138, 143 

naiman öčüken tiib  125, 126 

namsang  77, 79 

nanda neretü γaǰar  85 

naran  50, 52, 53, 76, 78, 79, 144, 162, 177 
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naran-u arban qoyar köbegün  144 

naran-u gerel-deki  50, 52 

naran-u gerel-ün toγosun  53 

naran-u tuy-a-yin toγosun  53 

narin toγosun  52 

nasuda soγtaγǰu ǰağṡa  134 

naγadqui ḏalai  61, 62 

naγadun čečeglig-ṯür kölgeleküi ǰaγan inu kili-sa-

guvana  129 

nigen gšan  156 

nigen keseg  101, 156 

nigen mingγan-u yirtinčü-yin oron  89 

nimindar-un dalai  61, 62 

nimindiri  57, 60 

nirar-bud  114, 117 

nirmidara-di neretü tngri-ner-ün aqu keyid  86 

nirmidara-di neretü tngris  138, 144 

nom taγalaγčin luus-un qad  129, 133 

noqad  110, 113 

noγuγan uγ  162, 164 

noγuγa-yin oi  164 

nögüge ḏiyan  87, 89, 146, 150 

nögüge ḏiyan-daqi tngri-ner  147, 150 

nögüge dumda-du mingγan yirtinčü  87, 89 

nököge diyan-u oron  90, 150 

nököge ǰaγuradu mingγan yirtinčü-yin oron  89 

numun alda  53 

numun-u tursi  53 

nuγu  84 
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odqui čaγ  76, 79 

odun erike  132, 201 

olan-a ergügdegsen qan  162, 164 

olum ügei mören  113, 200 

on  21, 76, 79, 121, 138, 154, 156, 167, 171, 174, 186, 

187, 188 

ongγoča bariγči  70 

oqor-un ečüs  156 

orčin toγorin tamu  111 

ordu qarsi ger  76, 79 

oroy-yin mingγan yirtinčü-yin oron  89 

oru-oru  100, 108 

orusiqui galab  158 

oyitan qančad inu nanda  129 

oγtarγui duγalaǰu ügei törön tügeküi  155 

oγtarγui kiǰaγalal ügei törölkiten  155 

 

oγtarγui-dur yabuγči  79 

oγtarγui-ṯur yabuγčin tngri-ner  76, 78 
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öbedegsen sara  79 

öbesün urγuγsan tuturγan  125, 127 

öčüken mingγan yirtinčü  87, 89 

öčüken qoi  125, 127 

öngge ügei yirtinčü-dekin-ü  154, 155 

öngge ügei yirtinčü-yin oron  88, 90 

öngge ügey-yin oron  90 

öngge-tü yirtinčü  88, 90, 146, 149 

öngge-tü yirtinčü-deki tngri-ner  146, 149 

öngge-yin oron  90 

örgeǰikü buyan-tu tngri  4, 151 

öröne badmaraga  59 

örön-e üker edlegči dvib  74 

öröne üker ed-tü  74 

öröneči ḏalai  61, 64, 69 

öröne-dü sibari erdenis  59 

örüne-de goyan-a ṯiib  73, 74 

örüne-ḏu gönam ṯiib-ün kümün  127 

 

 

Q 

 

qabaliγ kemegtei balγasun  122 

qačir-a abdaluγǰi čiγulγan modun  86 

qadqulduγan-dur kölküi ǰaγan inu dusbirasan  129 

qadqulduγan-dur külküi subaradisti neretü ǰaγan  138, 

143 

qalaγun  50, 76, 100, 106, 108, 109, 114, 118, 199, 

200 

qalaγun tamu  106, 109, 114, 118 

qalaγun tamus  106, 109, 114 

qar-a aγula  68 

qar-a dusul  108 

qara ǰiruqai  100, 108, 183 

qara kemǰey-tü  108 

qar-a siqui-tu  108, 183 

qar-a siruqai-tu  108, 183 

qarsi anu virtati neretü  129 

qarsi vičan-a  81, 85 

qas qumaqi  64, 66, 69 

qataγur tuγuriγ-tur anu temür-ün aγula  60 

qaγučin sara  79 

qiγurasun-u tedüi  53 
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qoliǰangqui  85 

qonin-u toγosun  52 

qonin-u üsün-deki  50, 52 

qonoγ  79, 100, 177 

qonuγ  156 

qoqoi kemegči  117 

qoqoi tetegei kemekü  117 

qoriǰu ebdegči  108 

qoriǰu jančiqui  100, 108 

qoriyan tebsi  108 

qormusta  65, 70, 81, 129, 138 

qorumqan  156 

qorum-ud  154, 156 

qosiγu-tu keriy-e kemekü  113 

qoyaduγar diyan  150 

qoyaduγar samadi-yin oron  90, 150 

qoγosun  54, 157, 158, 177, 181 

qoγosun boluγsan galab  157, 158, 178 

qubilγan-dur bayasqui  144 

qubilγan-dur bayasuγči  145 

qubilγaγsan-iyar bayasuγči  138, 144 

quǰir-tu yeke dalai  61, 62 

ququi  114, 117 

quran medeküi ügei quran medeküi ügei busu-yin 

törön tügekü  155 

qurča qosiγutu kemegdekü qoroqai  112 

qurča qosiγu-tu qoroqai kemekü  112 

quruγun  53 

qutuγtan-u tabun oron  152 
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radarayati  82, 85 

raqu  129, 132 

raqu neretü asuri-nar-un qan  129, 132 

raquli  132, 167, 170 

rasiyan  129, 133 
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saba yirtinčü ulus-un dul-dui oru  54, 55 

sači neretei  138, 143 

sada-madi neretü tngri  129, 134 

sada-mati neretü tngri  137, 142 

sala  64, 71, 72 

salmali-yin oi  112 

sanaču  100, 106 

sanggun  100, 108 

sara  76, 79, 121, 154, 156 

sar-a  79, 156 

saran  71, 76, 77, 78, 79, 137, 156, 162 

sara-yin qaγučin  77, 79 

sar-a-yin qaγučin  79 

sar-a-yin sin-e  79 

sara-yin sini  77, 79 

sarmanda  129, 133 

sarmudani  129, 133 

sasang  77, 79 

sayin nom-tu tngri-yin qural-un qaǰar  86 

sayin üǰegči tngri  152 

sedkiküi ügei sedkiküi ügei ber busu törölkiten  155 

sedkiküi ügei sedkiküi ügei ber busu törön tügekü  

155 

serigün bolgagči  85 

sibari erdeni-ber  76, 79 

sid neretü naγur  129, 133 

sidüben ǰaγuγsan  114, 117 

sidün-yin qabči kiγaγči  117 

sigmuud  64, 68 

sindhu  63, 69 

sindu neretü mören  64, 69 

singgala tiib  75 

sirbegür ba  68 

sirbigül  68 

sirui mandal  56 

sita  69 

sitan neretü mören  64, 69 

subagirvan  147, 151 

subaradistid neretü nigen sala modun  64, 69 

subaradistid neretü yeke ǰaγan  65, 70 

sudaram  82, 86 

sudarasun  57, 59, 81, 85, 130, 134 

sudarasun balγasun  81, 130, 134 

sudarasun neretü balγasun  81, 85 

sudi-ras  147, 152 

sudirasan  147, 152 

sudirasana-yin dalai  61, 62 

sumiy-a  78 

suvaraban neretü asuri-nar-un qan  129, 132 

suvar-na tiib  75 

sümir aγula  56, 58, 61, 71, 81, 87, 129, 137, 178 
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tabin  54, 57, 61, 64, 71, 76, 82, 100, 108, 125, 138, 147 

tabun ǰaγun  50, 53, 57, 61, 64, 73, 81, 100, 120, 125, 

138, 147, 171 
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tabun ǰaγun alda kürüs  53 

tabun ǰaγun kürüs  53 

tabun qutuγ  147, 152 

tala modun  72 

talačanagči neretü asuri-nar-un qan  129, 132 

tamu  41, 96, 97, 100, 109, 114, 118, 139, 177 

tanγsuγtu  152 

tar-a eke  70 

taulay-yin toγosun  52 

tedüi  50, 54, 65, 71, 76, 82, 87, 100, 110, 120, 138, 

154, 156, 167, 178 

tegüs  74, 110, 144, 152 

tegüs bayasqulang-tu  144 

tegüs ködelküi  74 

tegüs sayin gegen  152 

temür modun ṡalmari-yin oi  112 

temür qosiγuta keriyes  112 

temür qosiγu-tu keriy-e kemegdekkü  113 

temür-tür büküi  50, 52 

temür-ün modun ṡalmari oi  112 

temür-ün toγosun  52 

teng dumdaγun  76, 79 

tergel sara  77, 79 

tergen-ü  57, 64, 68 

teyin böged degeǰigsen  60 

teyin medekü kiǰaγalasi ügei törün tügekü  155 

tičeng-güd-i neretü qoroqai  110, 112 

tira-marag  110, 112 

tngri  41, 65, 70, 76, 79, 81, 87, 92, 96, 97, 100, 118, 

124, 129, 132, 137, 141, 143, 144, 146, 151, 

152, 161, 177 

tngri bertegčin  147, 151 

tngri-busu-ača  132 

tngri-ner-ün qan anu qormusta  138, 143 

tngri-yin erketei qormusta  70 

tngri-yin erketü qormusta  143 

tngri-yin köbegün naran nöküd-lüge-ben  76, 79 

toqai  50, 53, 125 

toqai tursi  53 

toqtaqui galab  158 

toγtaqui galab  158 

tögürig  54, 55, 73, 74, 76, 82, 158 

tögürig kei  54, 55, 82 

tungγalaγ serigün aγula  70 

tuγuluγsan burqan  177, 181 

tür  65, 72, 74, 75, 76, 81, 121, 156, 161, 177, 200, 

202 

tüsid neretü tngris  138, 144 

 

 

tüsid tngri  82, 86, 100 

tüsid tngri-ner-ün aqu keyid  82, 86 
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udai neretü aγula  70 

udasda  110, 111 

udbai  117 

udbal metü qaγaraγsan  114, 117 

udbal-a metü qaγaraqu  117 

udbala metü qaγaraγǰu  117 

udbala metü qaγaraγsan  117 

udira-mandira  74 

uḍiyan  65, 70 

ukilaqui  108 

ukilaqui daγudaγči  108 

umar-a altan  59 

umar-a maγu daγutu dvib  73 

umar-adu altan  59 

umar-a-ḏu udira-kurau-a neretü tiib  72, 73 

umdaγan idegen-dür tüidügči  120, 122 

umdaγan idegen-ü kü tüidügči  121, 122 

uridu ḏiyan  146, 149 

uridu diyan-u oron  89, 149 

uridu mingγan yirtinčü-yin oron  89 

usun dalai  50, 52 

usun tögürig  56 

usun-u toγosun  52 

uγ noγuγan-u oi  164 
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üčüken buyan-tu  151 

üčüken buyan-tu tngri  151 

üčüken gerel-tü  150 

üčüken gerel-tü tngri  150 

üdür söni  76, 100, 118, 121, 138, 154, 156 

üǰebesü γou-a  59 

üǰesküleng quba neretü balγasun  85 

üǰeskülen-tü  60 

üker edlegči  74 

üker-ün toγosun  52 

üker-ün üsün-deki  52 

ülemǰi bey-e  71, 72, 115 

ülemǰi bey-e-tü tib  71 

ülemǰi qalaγun  100, 108 
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ülü eglügči  152 

ülü emegeniküi  152 

ümedü udir-a-kurau-a tiib-dekin  125, 127 
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vaidirai  110, 11370 

vaǰir-tu saγurin  70 

valaqa neretü morid-un qan  138, 143 

varačimar-a  64, 68 

vayidurai  59 

vayila-dig neretü unuqui morin  129, 133 

vayišarvani neretü tngri-yin qan  137, 142 

vidi-a-ananda-ayatan  154, 155 

vidiq-a  71 

viduri erdeni qumaqi  64, 69 

viǰan-a neretü qarsi  138, 143 

vimačidiri neretü asuri-nar-un qan  129, 133 

viniding  57, 60, 61, 62 

viniding-un dalai  61, 62 

virubagši neretü qan  137, 142 

virudagi neretü balγasun  137, 142 

virudagi neretü qan  137, 142, 166 
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yabiqui  76, 79 

yabuqun odud  76, 78 

yagš-a čidküd nöküd-lüge-ben  137, 142 

yagun ber ügei törön tügekü  155 

yam neretü tngri-ner-ün aqu keyid  82, 86 

yam neretü tngris  138, 144 

yam-a tngri  144 

yama-a  122 

yaγun ber ügey-yin törölkiten  155 

yaγuqan ber ügei törön tügekü  155 

yeke ači üre-tü  152 

yeke ariγun tngri  150 

yeke busu  152 

yeke časun aγula  68 

yeke esru-a  150 

yeke esrun  150 

yeke galab  147, 154, 157, 159, 178 

yeke küriyen  60 

yeke linqu-a metü qaγaraqu  118 

yeke ukilaqui daγudaγči  108 

yeke usnir-un neretü qarsi  65, 70 

yeke ügei-tü tngri  152 

yeke ür-e tngri  152 

yeke ür-e-tü  152 

yekede gegen ukilaγči  100, 108 

yekede ukilaqui  108 

yisün qar-a aγula dabaγsan  64, 68 

yugandar-a  59 

yugandar-un dalai  61, 62 

yügendri  57, 59 
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a-chu zer-ba  113, 117 

a-mo-li-ka’i rdo-leb  80, 86 

asu-ra  96, 97 

 

 

B 

 

ba-gam  80, 85 

baiḍūrya’i bye-ma  69 

ba-lang spyod  73, 74, 125 

bang-rim  80, 84, 136 

bar-gyi bskal-pa  100, 124, 157, 158, 159, 175 

bar-gyi bskal-pa dang-po  157, 159 

bar-gyi bskal-pa tha-ma  157, 159 

ba-tshva-can-gyi rgya-mtsho  61, 62 

bdud-rtsi sa’i bcud  161, 164 

bgrod-pa  76, 79 

blta-na sdug  56, 59, 60, 62, 70, 80, 128 

blta-na sdug-gi mtsho  60, 62 

brag gser-gyi bya-skyibs-can lha-ma-yin-gyi ngos  69 

brgya-byin  63, 70, 80, 128, 143 

brtan-pa’i grong-khyer  127, 132 

bsam-gtan bzhi-pa’i lha-rnams  146, 151 

bsam-gtan dang-po  81, 87, 89, 146, 149, 176 

bsam-gtan gnyis-pa  87, 89, 146, 150, 176 

bsam-gtan gnyis-pa’i lha-rnams  146, 150 

bsam-gtan gsum-pa  87, 90, 146, 150, 151, 176 

bsam-gtan gsum-pa’i lha-rnams  146, 150 

bsdus-wjoms  99, 108 

bskal-pa chen-po  146, 153, 157, 159, 176 

bsod-nams skyes  4, 146, 151 

bu-mo dam-pa bde  136, 143 

bya-khva-ta wdab wjigs  109, 112 

byang gser  56, 59 

byang-gi sgra mi snyan-pa  125, 127 

byang-phyogs-kyi rgya-mtsho  63, 69 
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chags-pa’i bskal-pa  157, 158 

chos bzang lha’i wdun-sa  80, 86 

chos stong-pa’i gser-gyi khri bzang-po  80, 86 

chos-kyi rgyal-po gshin-rje  120, 122 

chu’i dkyil-wkhor  56 

chu-bo gangā  69 

chu-bur rdol-pa-can  113, 117 

chu-bur-can  113, 117 

chu-rdul  50, 52 

ci-yang med-pa’i skye-mched  153, 155 
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dbang-po rab-gnon  127, 132 

ded gsan  154, 156 

dga’-ba  80, 85, 86, 100, 128, 133, 137, 161, 197 

dga’-ba’i tshal  80, 85 

dga’-ba-can  80, 86 

dga’-ldan-gyi lha’i gnas  81, 86 

dga’-ldan-pa’i lha  99, 137, 144 

dge-chung  146, 151 

dge-rgyas-pa  146, 151 

dkar-po-la da-gar-kha’i klu rgyal-po  133 

dkyil  54, 55, 61, 75, 78, 79, 81 

dmyal-ba  96, 97, 99, 109, 111, 118, 119, 175 

dmyal-ba lhag-pa  109, 111 

dngul-gyi bye-ma  63, 69 

dpag-bsam-gyi shing  72, 73, 80, 86, 125, 128, 133, 137 

dpag-bsam-gyi shing ni tsi-ta-pa-li  128 

dpag-bsam-gyi shing yongs-wdu sa-btol  80, 86 

dpag-tshad  50, 53, 54, 56, 60, 63, 70, 72, 73, 75, 80, 

99, 120, 127, 136, 146 

drag-po bcu-gcig  137, 143 

dri-za’i tshogs-kyis bskor-ba  136, 142 

dud-wgro  96, 97, 124, 175 

dur-khrod-kyi sha-za 122 

dus-tshigs  76, 79 
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dzambu-gling-pa-rnams  125, 127, 175 
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g.yo-ldan  73, 74 

g.yul-ngor spyod-pa’i glang-po-che ni bzod-par dka’-

ba  128 
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g.yul-ngor spyod-pa’i glang-po-che rab-rtan  136, 143 

gangs-ri dpal-dang ldan-pa  63, 68 

glang-po-che rab-brtan  63, 70, 128, 143 

glang-rdul  50, 52 

gling bzhi  54, 56, 76, 87, 89, 125, 126, 161, 176 

gling bzhi-pa’i wjig-rten-gyi khams  87, 89 
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gru bzhi  61, 63, 72, 73, 80, 99 
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gtsang-ma ris-kyi lha lnga  146, 152 
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nyi-ma bcu-gnyis  137, 144 
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rangs-sangs-rgyas-rnams  176, 181 
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rdul-phran  50, 52 

rdzing-bu dal-gyis bab-pa  63, 69 

rdzogs-pa’i sangs-rgyas-rnams  176, 181 

rgyal-chen-ris bzhi-pa’i lha  136, 142 

rgyal-chen-ris-bzhi-pa’i sde  136, 142 

rgyal-po chen-po bzhi’i lha-rnams  128, 134 

rgyal-po chen-po mig mi bzang  136, 142 

rgyal-po chen-po rnam-thos-kyi bu  136, 142 
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rnam-wdud  56, 60, 62 
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ro-myags-kyi wdam  109, 111 

rta’i rgyal-po ni brag-wdzings  128 

rta’i rgyal-po sprin-gyi shugs-can  137, 143 

rtag myos-kyi lha-rnams  128, 134 

rtag-myos-pa’i lha-rnams  136, 142, 183 
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rtsub-wgyur-gyi tshal  80, 85, 128, 134 

 

 

S 
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sa’i zhag  161, 164 
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seng-ldeng-can  56, 59, 60, 62 
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sgrol-ma  64, 70 
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shar dngul  56, 58 
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sha-za’i skad  72, 73 

shel-gyi bye-ma  63, 69 
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shing dzambu  63, 70 
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shing tā-la  70, 72 
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85 

shing-rta sna-tshogs-can-gyi tshal  128, 134 

shing-rta’i dbyibs  63, 68 

shing-rta-can  80, 85 

shin-tu mthong-ba  146, 152 

sindhū  69 

singga-la’i gling  75 

sītā  63, 69 
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skar-phreng-can zhes bya-ba’i grong  127, 132 
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gangs-brtsegs  128 
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so tham-tham-pa  113, 117 
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so-so’i skye-bo’i gnas-gzhan  146, 151 
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sro-ma’i tshad  50, 53 
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wdod-pa’i khams  81, 86 

wdod-pa-na spyod-pa  136, 141 

wdom-gang  50, 53 

wdres-pa’i tshal  80, 85 

wdres-pa-can  80, 86 
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