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Az „An – a jász lány”
történetet folytató r e g é n y
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ELŐZMÉNY
An, a fiatal jász hajadon -a férfi és legény nélkül maradt As
városállamból- kóborló nomádságot vállalt. NagyCsaládjától
férjkereső vándorútra kelt. Egy letelepült pusztai klánhoz
került, ahol megtalálta párját. Ám a „lopott” esküvőt követő
közös Sumer-földi kalandjuk után hazatérve, ifjú férje
vadász-balesetben elhagyta testét. Bár a sáncvár népének
többsége befogadta, iker fiaival várandósan, mégis úgy
döntött, hogy visszatér jász véreihez az idegenségből.
KEZDŐDIK A TANÍTÁS
- Rám ! Bala ! - harsan az anyai hazahívó kiáltás, de a két
serdülő suhanc, csak nem jelentkezik.
- Ne féltsd őket, látod hogy már lassan alkonyodik, hamarosan megjönnek. - nyugtatja az aggodalmaskodó Anyát Ea
Mama.
- Tudod Anyám, hogy nem szeretem, ha sötétedésig kóborolnak. - így An, a két fiú édesanyja.
- Na, már hallom is a lovaik dobogását. Látod, hogy sietnek.
- mosolyodik el Ea Mama, aki mindig a fiúk pártját fogja.
- Látom ! És tudom, hogy csak engem akarnak bosszantani.
- Megjöttünk ! - rikkant Rám, a komolyabb báty.
- Nézd Anya ! - derült Bala, a nyughatatlan öcs - Nyulat
fogott a hurkunk. - azzal hátsó lábainál fogva meglobogtatott
egy méretes vadnyulat, csak úgy a nyeregből.
- Rám ! Neked kell több eszed legyen, te vagy az idősebb. próbált szigorúskodni a már megkönnyebbült anya.
- Persze ! Idősebb ! Mennyivel ? - erősködött Bala.
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- Mennyivel, mennyivel ? Kisvártatva ! - felelt Rám.
- Persze, mert tolakodtál. Mindig Te vagy az erőszakosabb !
- folytatta a -mesterkélt- zsémbeskedést Bala -tudva, hogy ez
nem igaz !- de aki valóban ’kisvártatva’ volt fiatalabb, mivel
Rám megszületése után, kisvártatva jött ő a világra.
- Ki vetette a hurkot ? - kérdezte Anya.
- Én ! - harsogta Bala büszkén.
- Na, akkor most szépen megnyúzod és kizsigereled, a többit
majd Ea Mama elintézi. - szólt a határozott anyai utasítás.
- Persze ! Mindig mindent Én ! - hangzott a már unásig
hallott kifogás-nyafogás.
- An. - szólította meg Anyát Asmata nagyasszony.
- Igen Nagyasszony ?
- Tudod, hogy el kell kezdeni a két fiú tanítását. - ami inkább
figyelmeztetés volt, sem mint kérdés.
- Igen tudom.
- Már elszaladt tizenkét nyár ? - csodálkozott Ea Mama.
- Bizony Anyám, holnap a fiúk naggyá válnak. Mondtam is
Balának, hogy vége a jó életnek, holnaptól maguk viselik
cselekedeteik vissz(a)hatásait. Mindjárt vissza is kérdezett; Miért, most ki hordja ? - Hát Én kisfiam. - Akkor ma még
nyugodtan rosszalkodhatok ? Te viseled a következményeket ? - Azért vigyázz, nem mindent !
- Neked meg nem kell már továbbra annyit aggodalmaskodni. - nyugtázta Asmata NagyAsszony.
- A ma esti mese a Bizalmas Tanítás bevezetője lesz. Csak
pár szakasz, hisz tudom, hogy Bala minden második szó után
kérdez és kérdez.
- Nem baj az. Addig jó, amíg kérdez. Mikor az emberek már
nem kérdeznek, akkor biztos felnőttek, még ha fejük lágya
be nem is nőtt.
- Rám nem szokott kérdezni ?
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- De, csak mindig látom rajta, hogy előtte -mint aki- alaposan
meggondolja, hogy szóljon-e.
- Az biztos, hogy nagyon más ez a két fiú. - jegyezte meg Ea
Mama - Egy anyától, egy apától kétféle gyermek.
- Hiába ikrek, mindenki más. - szólt röviden Asmata NagyAsszony, azzal elindult vissza fedeles szekeréhez.
- Tudjátok, holnaptól kint alszotok, mint a férfiak. - figyelmeztette An a fiait.
- Tudjuk és már épp ideje. - magabiztoskodott Bala.
- Én jól érzem magam Anya mellett a szekéren. - nyugtázta
egykedvűen Rám.
- De ma még együtt fekszünk le és új-, hosszú „mesébe”
kezdek.
- Miért hangsúlyoztad a „mese” szót ? - kérdi Rám.
- Mert olyan dolgok lesznek benne, ami a jász ősbölcselet és
minden gondolkodó jász számára fontos.
- Miért fontos ? - kérdi őszinte kíváncsisággal Bala.
- Mert jász küldetése, hogy ezt megőrizze, tovább vigye
apáról fiúra.
- De nekünk nincs is apánk. - jegyezte meg Bala, kis szomorúsággal a hangjában.
- Valóban. Édesapátokat elragadta a sors nagyon fiatalon.
Csodálatos ember volt, még ha nem is jász.
- Miért, annak van jelentősége ? - folytatta Bala, a tőle megszokott folyamatos kérdésáradattal.
- Van, mert hisz az emberek nem egyformák. Minden ember
tartozik valamelyik vérségi nemzetséghez, Apátok nem jász
születésű volt mint én, viszont hogy idejekorán eltávozott Ti
már jász nevelést kaptatok Asmata NagyAsszony, Ea Mama
és -talán- az én jóvoltamból is, Jas mester hagyatéka szerint.
- És hogy van ez az ősbölcselet dolog ? - tudakolta Rám.
- Mikor nem tért haza egy hadbavonult férfiú sem a Kuru
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mezei csatából, Jas mester útra kelt, hogy megtudakolja az
okokat és azt, hogy miként legyen tovább az As nép körében.
A Legfelsőbb Balarám avatárjához vezérelte a sors -az
Induson túlra- Aki átadta neki az Abszolút Igazságot, mint
az arról szóló tudást a Bizalmas Tanításban.
- Hogy kell érteni azt, hogy ’bizalmas’, titkos ? - puhatolózott
Bala.
- Mondhatjuk akár titkosnak is, de nem az, „csupán” annyira
bizalmas, hogy azokra tartozik, akik megérettek rá.
- És mi megértünk rá ? - kérdi Rám gyanakodva.
- Te bizonyára, de Bala sem nélkülözheti, hisz jász.
- Én nem értem, -veti fel Bala- akkor mi; jász-, vagy As vér
vagyunk ?
- Az őseink az As nép, akik közül ma is sokan élnek még remélem- As városában, de mi Jas mester és Asmata NagyAsszony tanácsára -az ő vezetésükkel- kijöttünk a pusztába
és azóta jász a mi nevünk és kóborló nomádként élünk. Így
nem érint bennünket a hanyatló világ sorsa.
- Eddig miért nem beszéltél sosem ezekről ? - kérdezi Rám.
- Beszéltem én sokat, de mindig mesékbe szőve, hogy akinek
van rá esze, az kibogozhatja az üzeneteket. Különben meg
kisgyermekeket nem szabad szellemi erejük felett terhelni,
megzavarni. Lehessenek boldog-, gondtalan gyermekek, még
ha némi gyermeki tudatlanságban is, de eljön az ideje minden
gyermek számára a felnövésnek, ide értek ti holnap.
- Akkor nekünk vége a gondtalanságnak ? - kérdi Bala, talán
kicsit meg is szeppenve,
- Nem egészen, de ezért mondtam, hogy holnaptól leteszem
a Ti mulasztásaitok-, vétketiek-, botlásaitok terhét. Azt teljes
mértékben nektek kell majd cipelni. - szólt szelíd anyai mosollyal.
- Hogy-hogy ma kezded azt a hosszú „mesét” ?
- Ma belekezdek és folytatom majd napról-napra a végéig. Ti
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meg annyit- és úgy fogtok fel amennyire érettek vagytok,
vagy lesztek.
- Úgy gondolod, hogy érettek vagyunk ? - tanácstalankodik
még mindig Rám.
- Biztosan nem tudom, de a hagyomány az, hogy amint egy
gyermek betölti a tizenkettedik nyár elteltét, be kell vezetni
az ősbölcseletbe. Tudjátok a nyár az érés ideje, mikor vége a
tizenkettedik nyárnak megérnek a gyermeki termések remélhetőleg.
- Gyertek, megsült a nyúl ! - hangzott Ea Mama szava, hisz a
megromlás elkerülésére frissében megsütötte nyárson a Bala
hozta nyulat és a nagycsalád már le is telepedett a tűz köré,
hogy elfogyasszák közösen. Mindenkinek jutott annyi, hogy
azért éjszakára ne terhelje túl a gyomrát.
- Balának köszönhetjük, ja meg persze a gondviselésnek,
hogy ma sem kell éhesen lefeküdnünk. - szólt Ea Mama a
mosolygó tűzkörülülőkhöz.
A könnyű vacsora után mindenki elvonult éjszakai szállására.
A férfiak és az ifjak a jószágok mellé, öreg-, asszony-, gyermek a maga fedeles szerekerére. Így tett An is két fiával.
- Amibe most belekezdek, ez a Bizalmas Tanítás az Abszolút
Igazságról, amit Jas mester hozott keletről. Mikor ezt elvittem nyugatra, Sumer földre, csak egy papTanító akadt, aki
megértette ezért jól el is dugta.
- Ott olyan buta ’tanítók’ vannak ? - kérdezte gunyorosan
Bala.
- Nem buták, csak mások és másként gondolkodnak. Másként szemlélik a világot, más isteneket imádnak, máshol
tartanak.
- Hogy dugta el a papTanító ? - kérdezte Rám.
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- Sumer földön használnak írást. Úgy hívják, hogy ékírás.
Még puha agyag táblácskákba, kis ékalakú vesszővel különböző alakzatokban nyomnak jeleket és a nem túl fontosat
csak megszárítják, ami fontos, vagy hosszú időre őrizendő,
azt kiégetik és a legbizalmasabbakat, mélyen a papTanítói
tudástárba zárják.
- És nem fér hozzá senki ?
- Vannak írások, amikhez senki !
- De hát akkor elveszik !
- Van tudás, aminek az a sorsa. A jász ősbölcseletnek is az a
sorsa -így mondta Asmata NagyAsszony- hogy van mikor
tudunk róla és gyakorta előfordul majd a jövőben, hogy
alámerül, megszakad tudás-továbbadási láncolata, miközben
a jász szívekben örökre bevésetett ! és aki megnyitja szívét,
annak újra feltárulkozik. Nos, figyeljetek:
Jászok őse, Jas ivadék Úr Haritól kérdezi; - Mire kellett Kuru mezőn
rokonvért kiontani ?
- Hol van az a Kuru mező ? - kérdezi Bala.
- Az Indus folyón túl, Kuru városa mellett.
- És nekünk mi közünk azokhoz ? - folytatta Bala.
- Élt egykor egy Barata nevű Ind uralkodó. Igazságos és
olyan nagyhatalmú volt, hogy róla nevezték el az egész Indus
vidéket, Barata-varsának, Baraták födjének. Neki több leszármazási ága is volt, ilyen például a Pándava és a Kaurava
is. Az As nép a Kauravákkal volt barátságban, ezért amikor
kitört a korszakváltó Kuru mezei csata, akkor az As hadrafogható férfisereg, a Kauravák oldalán szállt hadba.
- De hogy jön Jas Baratához ? - kérdi Rám.
- Baraták földjén sok-sok klán/törzs élt, mind külön-külön
vezetővel, különböző hatalmasságú uralkodóval. Az Ind
őstörténet a Jádavákat emeli ki különösen, akiknek Jadu
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király volt a vezetője. Úgy tudjuk, hogy Jas ősei, ehhez a Jadu
dinasztiához tartoztak. De folytassuk:
Mióta a sok családfő harci tűzön hamvadott, összevissza kódorog csak
gyermek, öreg, asszonyok. - Figyelj hívem -szólt Úr Hari- hallgasd meg
mit mondhatok, annyit szólok mit megértesz, ha ügyelsz s gondolkozol.
- Mi az a ’harci tűz’ ?
- Az egész Barata földön a halottakat elégetik, majd a hamvakat vízbe szórják, vagy szélnek engedik, attól függően,
hogy milyen a vidék. Ezt a hagyományt követjük mi is. De
például Édesapátok népe földbe temeti halottait. Ők másként tekintenek test és lélek kapcsolatára, másként látják a
világot. Tehát a ’harci tűz’ a csatában elesettek hamvasztását
jelenti.
- Az előbb azt mondtad, hogy Jas mester Balarámtól kapta a
tudást, akkor hogy kerül ide Hari ? - okvetetlenkedik -nem
ok nélkül- Bala.
- A Legfelsőbb, Akit úgy is szokott említeni Jas mester, hogy
MINDEN -hisz Tőle semmi nem független, miközben önmagában teljes és végtelen- neveiben is végtelen. Így a sok
név közül vannak kitüntetetten -kinek-kinek- kedvesek, mint
a Balarám, vagy a Hari és a többi. Ezek más nevek, de ugyanazt a Legfelsőbb Személyt nevezik meg !
- Anya ! Hát így kaptuk mi a Rám és a Bala nevet, Balarám
után ? - kérdi, szinte megvilágosodottan Rám.
- Igen. Úgy gondoltam, hogy számomra a legkedvesebbek
nem kaphatnak más nevet, mint a Legfelsőbb legkedvesebb
nevei. - mosolyodott el An, talán még egy kis meghatódott
könnyel is szemében.
Ami Kuru mezőn történt elrendezett dolog volt, letűnt dicső korok léte,
elég volt sok rokonból.
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- Miért volt sok a rokonokból ?
- Hosszú sora van ennek, de ha már belekezdtem csak elmondom. Mielőtt elkezdődött a Kuru mezei csata, az egyik
Pándava herceg, Ardzsun -tudjátok a Pándavák és a Kauravák Barata-leszármazott rokonok- nem akart a csatatér
másik oldalán felsorakozott rokonok, tanítók és tanítványok
ellen fordulni. De amint az előbb idézett szakaszban elhangzott, a csata -a Legfelsőbb által- „elrendezett dolog volt”
nem puszta rokoni torzsalkodásról-, vagy hatalmi harcról
szólt, hanem az új világ-korszak beköszöntét vetítette előre.
- Mi ez az új világ-korszak ? - akadékoskodik tovább Bala.
- Veled sem könnyű Kisfiam. - nyugtázta An - emlékszel még
egyáltalán arra, mit mondtam el eddig ?
- Persze: Jászok őse, Jas ivadék Úr Haritól kérdezi; - Mire kellett
Kuru mezőn rokonvért kiontani ? Mióta a sok családfő harci tűzön
hamvadott, összevissza kódorog csak gyermek, öreg, asszonyok. Figyelj hívem -szólt Úr Hari- hallgasd meg mit mondhatok, annyit
szólok mit megértesz, ha ügyelsz s gondolkozol. Ami Kuru mezőn
történt elrendezett dolog volt, letűnt dicső korok léte, elég volt sok
rokonból. - idézte Bala szóról-szóra, amit Anyjától hallott.
- Helyes ! Látom, azért csak figyelsz. - nyugtázta elégedetten
An. - Szóval, Ardzsun mint nagytudású -ugyan harcos ’uralkodó’ mégis- jól látta, hogy valami nagyon nincs rendben. Ki
is mondta, hogy: „- Mit ér nekünk a királyság, a boldogság, vagy
mit ér maga az élet, ha azok akiknek kedvéért erre vágyunk, most itt
sorakoznak előttünk ? Miért kívánjam a halálukat, amikor tanítók,
atyák, fiak, nagyapák, nagybácsik, apósok, sógorok, unokák és a
teljes rokonság előttünk áll, készen arra, hogy feláldozzák az életüket
és vagyonukat ? A bűn fog hatalmába keríteni bennünket, ha legyilkoljuk a támadókat. Hogyan lehetnénk boldogok saját rokonaink
élete árán ? Miért tennénk ilyent mi, akik tudjuk, hogy mi a bűn ? A
dinasztia kipusztulásával, az örök családi hagyományok is kivesznek
s az életben maradt családtagok vallásellenes életet fognak élni. A
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vallástalanság meghonosodásával elfajulnak a család nőtagjai, ami
azután nem várt utódokat fog eredményezni. A nem várt nemzedék
szaporodása pokoli helyzetet teremt a családnak és a családi hagyományokat lerombolóknak. Az ilyen romlott családokban nem áldoznak az ősatyáknak. A családi hagyományok pusztítóinak gonosz
tettei véget vetnek a különféle közösségi elképzeléseknek és a családok
jólétét szolgáló cselekedeteknek. Úgy tudom, hogy a családi hagyományokat lerombolóknak mindig pokolban a helyük.”
De hogy a világ-korszak kérdést se kerüljem el; Ebben a
teremtettségben négy világ-korszak váltja egymást: aranyezüst-bronz-vas. Most az elsötétedő-, szellemileg- és erkölcsileg hanyatló-, nézeteltérések vas korába értünk. Ezt nyitotta meg a Kuru mezei -rokonpusztító- csata.
Drágáim ! Most már aludjunk, mert holnap küldetésbe
megyünk.
- Milyen küldetésbe ? - éberkedett Bala.
- Asmata Nagyasszony megbízott, hogy két -immár- „felnőtt” fiammal menjünk vissza As városába -megnézni, sorsa
alakulását, meg- némi cserekereskedésre.
- Köszönöm Anyám ! Most hogy aludjak ilyen izgalomban ?
- zsörtölődött Bala.
- Aludj, mert holnap leesel a lóról.
KÜLDETÉS
Alig kezdett vörösleni az ég alja hajnalon, An ébresztette a
két fiút: - Gyertek, köszöntsük NapAtyánkat ! - mire azok
szokatlanul fürgén ugrottak le a fedeles szekérről, a beigért
kalanddal kecsegtető küldetésben reménykedve.
- Gyerünk, csipamosás ! A tiszta tekintet mellé, tiszta arc is
jár. - bíztatta An mosakodásra fiait.
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- Gondosan tagolni a HariRám mantrát ! Négyszer tágra
nyitott szemmel, négyszer becsukottal nézünk NapAtyánk
jótékony pirkadó sugaraiba és senki nem csal !
- Anya ! Ez tényleg jótékony ? - incselkedett Bala, ahogy az
tőle -természetszerűleg- elvárható, miközben egyik szemét
mindig nyitva hagyta.
- Miért, betegeskedtetek talán az elmúlt években ?
- És az a reggeli Napba-nézésektől van ?
- Attól is.
A reggeli köszöntést nem csak An és fiai, de minden nomád
jász megteszi pontosan. Mikor pedig már majdnem felragyog
a Nap-korong, abba kell hagyni a „kúrát” amit a fegyelmes
gyakornokok gondosan be is tartanak. Amilyen jótékony vörösen, olyan veszélyes -sárgás- teljes ragyogásában.
- Menjünk kiválasztani Asmata NagyAsszonnyal azokat a lovakat, meg marhákat, amiket cserealapnak viszünk magunkkal.
- Mi lesz a dolgunk ? - érdeklődik Rám.
- Legelőbb is elcseréljük a jószágokat olyasmikre, amire itt
szükségünk van. Főleg gabona, só, meg szárított gyümölcsök, de keleti fűszerek is kellenek, amiket As városában a
selyemút kereskedőitől szereznek be. Kell még erős cérna,
tű, meg ha akad jófajta kés, sarló, miegymás szerszám.
- Utána ? - pattan fel Bala.
- Utána kipuhatoljuk As véreink hogylétét. Néha olyan is
előfordul, hogy valaki-, vagy akár egy egész család hozzánk
szegődik. Szívesen fogadjuk a jönni szándékozókat, miközben szeretve tiszteljük az ott maradókat is.
- Miért nem jön mindenki, vagy mi miért nem megyünk As
városába ? - kérdezi Bala okosan.
- Mások lettünk. Mi is mások, ők is mások, hiába vagyunk
egy vérből. Látod, Rám és Te édes testvérek vagytok, egy fé14

szekaljban nevelkedtetek, mégis másként gondolkodtok, ami
egyikőtöknek fontos az a másikat nem érdekli és gyakorta
fordítva.
- És már sosem lesz béke ? - szomorodik el Rám.
- A tegnap említett világkorszak-váltás azzal is jár, hogy az
emberek között felerősödtek a nézeteltérések -de mindenhol a Földön !- amit van, hogy vitával, máshol verekedéssel,
erőből próbálnak megoldani. Mi azt választottuk, hogy kitérünk a torzsalkodások elől.
Mikor minden összerendeződött, Asmata Nagyasszony áldásával útra keltek dél felé, egymáshoz kötött lovakkal, a
marhák tempójában.
- Anya. Igaz, hogy Szél már megélt húsz nyarat ? - érdeklődik
Bala, anyja szürke lova felől.
- Hát még nem, de csak pár nyár és Ő is megöregszik.
- Hogy öregszik meg ?
- Leginkább úgy, hogy egyre jobban kopnak a fogai és nem
nőnek mint fiatal korában. Így aztán rosszul tud csak rágni,
ettől az emésztése is romlik és csak fogy, meg fogy, legyengül.
- Anya folytatnád a „mesét” , ilyen tempó mellett akár a végére is érhetsz, mire As városához érünk. - vette tréfásra a
hangot Rám.
- Igazad van, hisz ha este megpihenünk, inkább aludjunk felváltva, mint hogy lopjuk az éjszakát holmi beszélgetéssel.
- Ott hagytad abba, hogy: „elég volt sok rokonból” - buzgolkodott Bala.
- Ez a ’sokság’ csak a rokonokra vonatkozik, vagy minden
emberre ? - érdeklődik Rám.
- Is, is ! A sok rokon részben belterjességhez vezet, de túl sok
lesz az igazságtalan részrehajlás, ami azokat sújtja, akik nincsenek olyan rokoni körben, akik képesek famíliájuk számára
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előnyösebb helyzeteket kivívni. Ez városfalak közötti társadalmakban fokozottan érvényre jut. - próbálta megvilágítani
An - Ami pedig az emberiséget illeti, már most fel-fel üti a
fejét olyan jelenség, hogy egyes népcsoportok kezdenek túlszaporodni és pláne ha még le is telepednek, egyre nagyobb
terhet rónak FöldAnyára !
- Ezért kellenek a háborúk ? - veti fel Bala.
- A háború mindig a legbutább megoldás.
- De hát ha az erősebb győz, akkor azok szaporodnak és
egyre erősebbek lesznek az emberek. - folytatta okoskodását
Bala.
- És a gyengék nem a Legfelsőbb teremtményei ? - kérdez
visssza An.
- A férgese had hulljon !
- A természetben így szokott lenni, de a Legfelsőbb az ember-létet arra teremtette, hogy ne csupán természeti lény
legyen, hanem ember és olyan ember, akinek vannak magasabb eszményei, amik túlmutatnak a túlélésen, hatalmaskodáson, anyagi javak halmozásán és élvezetek fokozásán.
- Ha nem gyakorlunk önmérsékletet és nem tanulunk szolgálati hajlandóságot, hogyan juthatnánk magasabb szférákba !?
- mondja kérdezőn Rám.
- Jól látod fiam, de folytassuk a Bizalmas Tanítást:
Olyan idők jöttek soron, ami már nem dicsőít, ezt is meg kell lélnek
élni, hátha eszmél s föléri, csak föléri egyszer végre nem ez az ő otthona,
ezért kellett nemes időt követni a botornak.
LÉL-EK OTTHONA
- Azt tudom és értem is -amint tanítottad- hogy a lél az mindennek és mindenkinek a lényegi lénye, Ő az igazi ön-maga,
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de mi az a botor ? - kérdi Bala.
- A ’botor’ nagyjából annyit tesz, hogy bolond, buta, meggondolatlan, ostoba. Szóval az emberek ilyenek lettek s még
ilyenebbek lesznek.
- Úgy gondolja Úr Hari, hogy majd az emberek okulnak a
buta viszonyokból ? - veti fel Rám.
- Hát az Úr így mondta, vagy legalább is reméli „csak föléri
egyszer végre” ( ? )
- Ha valódi kilétünknek nem ez a világ az otthona, akkor mi ?
- tanakodik hangosan Bala.
- Azt tudjátok, hogy a lél az teljesen lelki, semmi anyagi nincs
benne.
- Igen. - helyeselnek szinte egyszerre a fiúk.
- Hát, ha a lél nem anyag(i) valami, akkor nem az anyagvilág
az otthona.
- Hanem ?
- Hát a lelki világ.
- És az hol van ?
- Mindenütt.
- Ezt nem értem. - veti fel Rám.
- Hallhattátok már tőlem azt, hogy ’azisnemis’.
- Hallottuk.
- Nos, erre is példázat az, hogy a MINDEN -Akit Legfelsőbbnek is nevezünk, máskor meg Hari néven említjükminden. Azaz Ő a mindenség és ráadásul, kívül-belül.
- Még nem segítettél. - méltatlankodik Bala.
- Ha néha egy kicsit várnál és csak azután kérdeznél, vagy
tennél megjegyzéseket, amikor talán neked is derengeni
kezdene valami, akkor lehet hogy többre juthatnál. De hát
Te ilyen vagy, így szeretlek. - mosolyodott el An - Szóval; a
MINDEN minden, Aki végtelen és túlnyomó része lelki,
azaz nem anyagi.
De az Úr időről időre nyughatatlan lél parányainak -mint pl.
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Bala- teremt ebben a végtelen lelki világban -Önmagán belül !anyagi megnyilvánulásokat, amik lehet hogy számunkra
elképzelhetetlenül nagyok, de a végtelenhez képest felfoghatatlanul parányiak. Úgy lehetne viszonyítani egy-egy teremtettséget a végtelen lelki világhoz, mint egy lél parányt a
MINDEN-hez.
- Hát azok összemérhetetlenek. - jelzi Rám.
- Igen. Tehát a teljesen lelki lél-eknek az otthona a lelki világ,
de amikor úgy adódik, sok milliárdjuk az anyagi megnyilvánulásba kerül, de az csak átmeneti „otthona” nem az a hazája.
- Mint nekünk a szabad puszta ? - próbálkozik Bala.
- Mivel a puszta nagyobb, mint As városa és ha meggondoljátok As városát is a puszta veszi körül, így mondhatjuk azt,
hogy bármennyire kiépített is a város, az mégis „csak” anyag,
miközben a szabad puszta, a városfalak közötti térhez képest
végtelen, jász számára majdnem a lelki világ.
- Miért lenne ez a puszta lelki világ ? - folytatja Bala.
- Előre kell bocsátani, hogy amikor azt mondom, hogy ’puszta’ az nem azt jelenti, hogy kopár, kietlen pusztaság, hanem
dús legelőjű, mindig bővizes élőhely. Itt az Idő az Úr. Ehhez
képest As városában az As nép igyekszik uralkodni, de ez
nem helyes.
- Miért nem ?
- Mert a lél amikor végre -sok-sok létformát egymás után
levetkőzve- megtisztul, akkor tényleges otthonába kerül,
ahol egy az Úr, a Legfelsőbb és mindenki az Ő feltétel
nélküli, hű szolgálója. Ebben kéne mindenkinek gyakorolnia
magát.
- És azok a lél-ek, akik ha ide kerültek, itt szeretnének uralkodni, mert ott nem lehet ? - veti fel Rám.
- Jól látod. Azért kerülünk ide eredendően, mert uralkodni
szeretnénk -mármint lényegi lényünk- de mivel ott már van
Úr, az Ő kegyességéből időről időre teremtődnek megnyilvá18

nulások ahol minden lél megpróbálkozhat az uralkodással.
- Tehát végül is, akik itt vagyunk, jogosan akarunk uralkodni !
- állapítja meg Bala bölcsen.
- Ebben igazad van, csakhogy a lél az nem idevalósi. Ez
olyan, mint amikor Te bemégy egy idegen földre és ott elkezdesz parancsnokoskodni. Az nem helyes.
- De ha sikerül, akkor én lehetek a főnök ! - örvendezik Bala.
- De a lél sorsa nem az, hogy főnök legyen, sem nem az, hogy
uralkodjon. Miközben uralkodhat is, de csak saját magán !
Minden rossz tulajdonságán és alantas vágyain, szándékán,
cselekedetein. Úgy hogy szabad uralkodni is, csak nem másokon, különösen nem FöldAnyán !
No, lássuk tovább:
Azért bánkódsz mért mentek el Jas nemzetség nagyjai, pedig bölcsek
nem búsulnak test létén sem hamvain. Nem volt idő hogy Legfelsőbb ki én vagyok- ne lett volt, elhalt törzsfők, jó királyok, vagy te mindig
mind megvolt.
- Akkor én is örökéletű vagyok ? - incselkedik Bala.
- Te, mint Bala nem ! De lényegi lényed igen !
Létünk éltünk ép úgy meglesz jövőben mint múltban volt, nincs kezdete
nincsen vége végtelen mi mozgató. Ami mozgat az a szent lél gyermekben és aggban is, ahogy eljő éppúgy elszáll s rója egyre útjait. Lényeglátó
bölcs szemeket nem zavarja változás, te se búsulj vérid vesztén átlépték
a léthatárt. Átlépték mert mind megtette méltón ami sorsa volt, vérét
adta nemzetének harcosnak íly díj való.
- Anya ! Arra napnyugat felé valami mozgolódást látok ! - veti
fel az egyéb iránt mindig figyelmes Bala.
- Igen, én is látom. Had mozogjanak.
- És ha közelebb jönnek ?
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- Akkor majd időben megkérdezzük szándékukat.
- Hogyan ?
- Tudod ? jász módra.
- Eléjük lövünk ?
- Igen.
- És ?
- És ha békejelet mutatnak, akkor bevárjuk őket -persze résen léve- felajzott íjakkal és nyitott tegezekkel.
- És ha nem mutatnak békejelet, csak ránk rontanak ?
- Vagyunk mi hárman elegen ahhoz, hogy pár tucat támadót
lenyilazzunk. Mikor Apátokkal tevetolvaj feketelábúakat
igyekeztünk megfékezni, magam állítottam meg -halálosanvagy két tucatnyit még azelőtt, hogy az ő lőtávjukon belülre
érhettek volna.
- Nekünk ilyen jó íjaink vannak ?
- Igen, meg ilyen jó jász a nyilazásban.
- Kik voltak azok a feketelábúak ? - kérdi valódi kíváncsisággal Bala.
- Édesapátok klánja -tőlünk jól északra- sáncvárban élt és leginkább baktriánok-, kétpúpú tevék tenyésztéséből tartották
fenn magukat. Ügyeltek, hogy ne nőjék ki a sáncvárat. A
szomszédos feketelábú törzs viszont ész nélkül szaporodó,
fosztogatásokból élő banda volt. Egyszer aztán azok úgy
gondolták, hogy határt húznak, hogy mások -sértetlenülcsak odáig mehetnek. Persze ők azért átjártak a maguk húzta
határokon rabolni.
- Anya ! Ez a túlnépesedés akkor nagy veszély ? - puhatolózott Rám.
- Ma még nem akkora nagy, de egyre nagyobb és eljön majd
az idő -nem sokára- amikor minden nép(ség) határokat húz
és élete árán is védelmezi azt, ami tulajdonképpen nem is az
övé, csak kisajátította FöldAnyától.
- Hát a jószágok is-, különösen a ragadozók, mindig körbe
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pisilik a területüket. - okoskodik Bala.
- Embernek ennél több esze kell(ene) legyen. Addig szaporodjon amíg azt környezete sértetlenül elviseli és nem tovább. Különösen az értelmes emberi létformának nem az a
küldetése, hogy itt berendezkedjen ! Pláne más(ok) kárára !
Látjátok, már el is tűntek a mozgolódok. Nincs dolgunk egymással.
Ki boldog, ki boldogtalan, van ki örül, van ki sír, hideg meleg, fény és
árnyék mind egyre csak változik. Ne higgy az íly változásnak ez csak
látszat áltatás, anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást. Testet
öltött lélt is éri csak hogy ő nem változik, mi szenvedés, mi torzulás
mind az összes testi kín. Kit nem zavar boldogság sem, kinek bú is
egyre megy, megérett egy jobb világra nem kell újra kezdje el.
FELSZABADULÁS
- Tehát az az ember, aki megszabadul összes Földi-, anyagi/
testi kötődésétől és kötöttségétől, az végleg felszabadul ?
- Igen.
- Hát ez nem nehéz. - rikkant Bala.
- No, csak lássuk ! - veti fel Anya - Én úgy látom -eddigi
tapasztalataim alapján, meg amiket tanítóimtól hallottam,
hogy- szinte kivihetetlen !
- Ez volna a cél ? - kérdi Rám.
- Valójában ez, de már az is nagy siker, ha valaki alaposan
megtisztul, hogy következő életében még előnyösebb helyzetbe születhessen.
Az ilyen lét egyensúlyát szilárdságban éli meg, nem gyötri a fájdalom,
már örömben sem édeleg.
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- Tehát ha valaki eléri az ilyen helyzetet, akkor már itt gondtalanul élhet ? - folytatja Rám.
- Nagyjából igen. A lényeg, hogy ne anyagi/testi vágyakat
ápolgassunk, hanem lelkieket.
- Mik azok ? - kérdi rögtön Bala, mint aki azonnal bele akar
fogni.
- Ezt meg kell tanulni. Már sok mindent tudtok, de még van
bőven mivel megismerkedni. Nem idő múlatásból mesélek
most sem !
Mi látható átmeneti, mi valódi el nem múl, lényeg látó bölcsek előtt
tudást fedő köd lehull. Meglátják ők minden dolgok ágát bogát lényegét,
tudják mi az ami mozgat; elpusztíthatatlan lél.
- Mi az, hogy Ő a mozgató ?
- Sorra kerül az is, de talán annyit hozzá, hogy azt már Ti is
tudjátok, hogy van a végtelen lelki világ, abban itt-ott, időnként anyagi megnyilvánulás teremtődik -majd egy darabig
fennáll s végül természetszerűleg mind el is pusztul, megsemmisül !- ezeket a tereket lél parányok árasztják el és
öltenek magukra különféle gúnyákat. Előbb egyszerűbbeket,
kisebbeket, majd egyre összetettebbeket. Első időben ezek a
létezési formák élettelenek, majd amikor már elég élhető
adott teremtettség, akkor olyan lél-tömegek zuhannak alá a
lelki világból, akik olyan szabadságfokkal rendelkeznek, hogy
a természet adta kötelezettségeiken felül is képesek jelenségeket megnyilvánítani. Ezen élő létformáknak a tetőfoka az
emberi lét, ahol már tudatosulás is megjelenik, addig inkább
csak ösztönlétről-, úgymond állati létről beszélhetünk.
Összegezve; a teremtődéstől-, az egyszerűbb-, majd összetettebb létezési formáktól-, az élőkig, mindennek lél a lényegalkotója, Aki nem csak önálló személy, de mint egy kifogyhatatlan energiaforrás, azok mozgatója, mindnek fenn22

álltáig. Amiből a lél eltávozik, ott ez a mozgatás megszűnik
és a szerkezet/szervezet szép lassan lebomlik.
- De honnan van a lél kifogyhatatlan energiája ? - veti fel
Rám.
- Hát a Legfelsőbbtől. Miközben ennek az energiának -önmagában- nem kell kifogyhatatlannak lennie, hisz ami létrejön-, ami megszületik, annak addig van szüksége mozgató
energiára amíg fennáll-, amíg él.
A MINDEN minden, ezt már szinte unásig halhattátok, de
valóban minden ! Azaz Ő -mivel örök és Önmagában Teljesvégtelenségét azon energiája formájában is birtokolja, ami Őt
s a Benne átmenetileg teremtett szférákat mozgatni képes.
És mindezt úgy teszi, mint ahogy a Ti szervezetetek is önmagától -szinte Tőletek függetlenül- működik, persze csak
amíg éltek ! Ja meg persze nektek -időről-időre- szükségetek
van energiaforrásokra, míg az Úrnak nincs !
Mivel pedig minőségileg minden lél a MINDEN-el megegyező, így számukra sincs szükség külön energiaforrásra,
hisz Ők tudatosan Benne élnek a Teljes és kifogyhatatlan
MINDEN-ben.
De ezen a bizonyos energián kívül van még egy fontosabb
dolog is !
- Ne már ?! - méltatlankodik Bala.
- Pedig igen van, ez pedig az üzenet.
- Milyen üzenet ? - veti fel kétkedőn Rám.
- Az anyagi megnyilvánulás úgy épül fel, hogy van az abban
épp -átmenetileg- helyet foglaló sok-sok lél, Akik létformagúnyát öltenek magukra, de ez a gúnya felfoghatatlanul ritka
„szövésű”. Ha elkezdik vizsgálni az anyagot, egyre mélyebbre hatolhatnak és egyre kisebb parányokba botlik a
vizsgáló, a végére pedig kiderül, hogy az anyagvilágot felépítő
apróságokban olyan nagy üresség van, mint Nap és Hold,
vagy Nap és az EstHajnal-csillag és a többi között. Űr !
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Valódi üresség, amit viszont energia hat át, tehát mintha
minden csupán láthatatlan energiából volna. Ez valójába így
is van. Ezért is szokás a mindenséget illuzórikusnak is mondani, olyan mint ha az volna, miközben ha elkezdjük befele
vizsgálni ugyanúgy végtelenséget -végtelen ürességet- találnánk, mint kifele.
Ám ezek az energiák nem öncélúak, hanem információkat-,
üzeneteket hordoznak, melyik milyent, lényeg, hogy nincs
energia üzenet nélkül !
- Milyen üzeneteket ? - folytatja Rám kíváncsian.
- A MINDEN üzenetét s azért, hogy akinek szeme van lássa,
akinek füle van hallja és így tovább, ne pedig az illuzórikus
világba feledkezzenek csak bele emberek, vagy spekulációkkal töltsék meg a tudástárakat !
- Anya ! Te honnan veszed ezeket ? - kérdi őszintén Bala.
- Mit idéztem az előbb a Bizalmas Tanításból ? „lényeg látó
bölcsek előtt tudást fedő köd lehull. Meglátják ők minden dolgok ágát
bogát lényegét”
- Te ilyen lényeglátó vagy ? - gyanakodott Bala.
- Dehogy, csupán figyeltem Tanítóimra, azok tanítására, amit
a tanítványi láncolat révén a Legfelsőbbtől kaptak. Nála hitelesebb forrás -különösen Vele kapcsolatosan- nem lehetséges !
Nem mellesleg ott van még egy fontos körülmény. Ha nem
mondtam volna -de majd biztosan akár többször is szóba
kerül- minden lél -eredendően- örök + boldog + teljes
tudású. Így hát, ha kíváncsi vagy a való-, teljes igazságra,
akkor „csak” lényegalkotódat kell kicsomagolni milljomrét
gúnyájából és a szent tudás felragyog !
Had mondjak egy érdekességet az üzenetről. Mikor este
figyelsz egy csillagot, annak a fényét látod. Csakhogy ennek
a fénynek -akármilyen gyors is- idő kell hogy ide érjen. A
nagyon távoli csillag fényének olyan sok idő kell, hogy mire
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meglátod, az már -szinte- csak egy múltbéli üzenet, mert
hogy a csillag lehet, hogy addigra meghalt, már nem is létezik.
Kis időre mindkét fiúnak elakadt a szava és a kis „karaván”
békés tempójában haladt egyre dél felé.
Mikor-, mint ha már megemésztették volna a hallottakat An
folytatta:
Mi elpusztul, mi elsorvad az csak a test semmi más, örök lélnek mind
egyre megy, nem fogja a változás. … Nincs a lélnek születése, halála
sincs éppen úgy, ha már megvolt nincsen vége számára nincs véges út.
Megölhetik mozgó testét, de ki mozgat sértve nincs, ősi az ő léte miként
örök valósága is. … Miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz fel
másikat, tesz a lél is egyre másra testi vándorlásokat. Lélt a kard nem
kaszabolja, tűz nem hamvaszt, víz nem old, nem szárítja szélförgeteg,
marad bizton bármikor. … Előbb megnyilvánulatlan, aztán a lél
testet ölt, mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő.
- Anya, As őseink miért estek el a Kuru mezőn ? - kérdi Rám.
- A Bizalmas Tanításból idézhetek:
Szent volt a harc Kuru mezőn, isteni elrendezés, elkerülhetetlen végzet
elhullt sok agg s hős legény. Nemes törzsfő ha bújt volna testét bizton
menti meg, de a törzsnek többé fője gyalázatban nem lehet. Tudták ők
ezt, hát megvívták végső csatájukat ott, így az árvák szeme előtt minden
jó lél fenn lobog. Ott lobog a dicső példa, hiába az árvaság, bármíly
nehéz is a sorsuk előd példa fáklyaláng. Nekik akik csatát vívtak,
mindent kellett adni fel, egynek kellett lenni fényben, testük vészben
hagyva el. Önös vágyuk félre tették, tűrték sorsuk folyását, aki így él
bűn nem éri túllépi a léthatárt.
- Így járt Asmat nagyapátok is. Ő is ott hagyta el testét, a
korszakváltó ütközetben. Büszkék lehettek Rá.
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- Anya ! Korábban azt mondtad, hogy jász kitér a torzsalkodások elől. - veti fel Bala.
- A torzsalkodás elől kitérünk, de barátot sosem hagyunk el
a bajban. Mikor eljutott As városába a hír, hogy seregek
gyűlnek Kuru mezejére, akkor a legtermészetesebb volt,
hogy a baráti Kaurava hadak mellé álltak hadra fogható férfiaink. Figyeljetek csak:
Ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi, megszabadul félelemtől
íly lét bűntől mentesít. Ilyen módon legcsekélyebb törekvés is megsegít,
bizonytalan tévelygésből szilárd úton elindít.
- Márpedig a barátság is kötelességekkel ját, egyfajta kötelezettség. As véreink szilárd úton indultak el. Aminek számunkra lehet, hogy az a tanítása, hogy családfők hiányában
is maradjunk emberek és maradjunk tisztességben ! Álljunk
helyt a legterhesebb időkben is.
Tudd, hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész, nem tekint e földi
létre nemesebb viszonyba néz. Ki eltökélt és figyelmes nem csapong ezer
fele, egyhegyűen néz jövőbe el nem téved higgy nekem. Nem szédíti mézes
szóval misztikus édelgetés, nem gondolja semmiképp sem hogy más
nincs csak szép remény.
- A remény -egyfajta- szebb jövőben gondolkodás, ami nem
baj, csak ne áltassa magát senki olyan időkben-, olyan időkkel, amikor a Nagy Rend a hanyatlás ! Márpedig most és még
sokáig ez világunk rendelt sora. Mondhatni, az emberiség
sorsa. Ezen pedig a különböző misztikus édelgetések sem
tudnak változtatni.
- És mit tehetünk ? - kérdi Rám.
- Az előbbi idézetrészben volt; „Ember hogyha dolgait csak
kötelességből teszi, megszabadul félelemtől íly lét bűntől mentesít. Ilyen
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módon legcsekélyebb törekvés is megsegít, bizonytalan tévelygésből
szilárd úton elindít.”
MEGHATÁROZOTTSÁGOK
- De hogy tudjuk meg, hogy mi a kötelességünk ? - veti fel Bala.
- Ez bizony összetett kérdés. Legegyszerűbb volna, ha olyan
hagyományokat követnénk, amelyek nemesítők, nem pedig
megkötnek, visszahúznak. Viselet-, bajusz-, zene-, tánc-,
ének-, rossz étkezési szokások-, italozások … nem visznek
előbbre ! Még jó, ha csak megrekesztenek, nem pedig tovább
süllyesztenek !
De vegyük csak az As sorsot. Azzal, hogy családfők nélkül
maradtunk, hogyan- s milyen hagyományt kövessünk ?
Most értek értelmes döntésképes korba azok a gyermekek,
aki a Kuru mezei csata előtt kisfiúk voltak. Ezért is kért meg
Asmata NagyAsszony, hogy a csereberén felül még fontosabb, hogy kipuhatoljuk, merre mennek véreink ?
- Talán visszatér(het)nénk As városába ? - kérdi Rám.
- Nem tudom. Jó tíz nyár telt el azóta, hogy nem tértek haza
a vitézeink és Jas mester is „csak” az Abszolút Igazságról
szóló tanítást tudta elhozni, amit legtöbb ember meg sem ért.
Őszintén szólva, a többséget nem is érdekli. Mondhatod te a
legbölcsebb dolgokat, ha az süket fülekre talál, akkor valóban csak pusztába kiáltott szó, aminek nincs visszatükröződése az emberi eszményekben, viselkedésekben.
Kötelesség dolgában majd lesz még szó később a Bizalmas
Tanításban is, de egyelőre annyit, hogy minden ember -megszületésétől kezdve- a Legfelsőbb által elrendezett négy osztály valamelyike által meghatározott. Azért meghatározott,
mert nem csak az, hanem mindegyik osztály-jelleg benne munkál, csak egyikben emberben ez az erősebb, másikban amaz.
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- Mik ezek ?
- Lelki fejlődés szempontjából a leg kedvezőbb a ’gondolkodó’ jelleg, ami a szellemi emberek jellemzője, bár viselőjük
ne mentes a hiúságtól. Már kevésbé kedvező, de még ’jó’ is
az ’uralkodó’ jelleg. Őket a hatalom-vágy fűti. Már döntően
a Földi berendezkedéshez tartoznak a ’nyerészkedő’ jellegűek, akik elsősorban haszonelvűek, az anyagi javak (fel)halmozói, nem riadva vissza ezért mások kihasználásától, köztük
FöldAnya hálátlan lerablásától sem. Az emberiség alja az
’élvezkedő’ jelleg, hisz már tudjátok, hogy lényegi lényünk
nem anyagi-, sem nem testi sajátosságú, tehát számára az
itteni élvezetek a lelki fejlődésben visszatartók, károsak, egyre csak fokozzák eredendő isteniségük beburkoltságát.
Nagyjából ezer emberből egy a ’gondolkodó’ meghatározottságú, persze bennük is ott a másik három jelleg, különböző
arányban. Van ’gondolkodó’ aki hatalomra tör, van aki nyerészkedik és alig akad ’gondolkodó’ aki mentes volna az élvezkedések iránti vágytól.
Ezerből, ha kettő a méltóan ’uralkodó’ meghatározottságú
ember, miközben sokkal többen törnek hatalomra, uralomra.
Ugye Bala ?
- Én nem tudhatom. - ártatlankodik huncutul a fiú.
- Nagyjából négy ember meghatározottsága ezerből a tisztes
’nyerészkedő’ jelleg. Ez a jelleg összetettebb, mint elsőre
gondolnánk. Nem csak úgy kell haszonelvűségre gondolni,
hogy valaki a másiknak kamatra ad pénzt, vagy bármi árut,
de nyerészkedik az a gazdálkodó földműves is, aki -jószerivel- semmit sem ad FöldAnyának azért, amiért az Ő energiáit
hasznosítja jószágai-, terményei elérése érdekében, sem nem
hálálja meg az esőt, a Napot s mindazt, ami nélkül semmire
sem menne.
- És mindenki más ’élvezkedő’ ? - számolja ki Rám.
- Bizony.
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- Ez reménytelen helyzet ! - állapítja meg rezignáltan Rám.
- Az, de tudni kell, hogy nem volt mindig így. Mikor világkorszakokról tettem említést, akkor azt is elmondtam, hogy
az arany-ezüst-bronz-vas kor(szak) a degradáció, a hanyatlás
-rendelt- folyamata. Most az elsötétedő vas-korban élünk s
élnek még sokáig utódaink …
- Meddig ? - veti fel reménykedve Bala.
- Nagyjából bő négyszázezer nyár elteltéig.
- Ekkora számot nem is ismerek. - nyugtázza Bala - Talán
nem is kell vele törődni ( ? ).
- Reménytelen ! Reménytelen ? - veti fel Rám.
- Azis-nemis. Ez is egy ’azisnemis’ miközben reménytelen,
ugyanakkor reményekkel is teli, hiába csalfa a ’remény’. mosolyodik el Anya - Maradva azonban a reményteli más körülményeknél, kötelesség dolgában.
Az emberi osztályoknál is erőteljesebb hatású, az egész teremtettségben meghatározó-, mindazt átható-, Legfelsőbb
által elrendelt három kötőerő, a ’jó’ a ’szeszély’ és a ’nemjó’.
Ezek mindenben jelen vannak, persze mikor és hol-, melyik
milyen hatóerővel, mert hogy miként a jellegek a kötőerőbéli meghatározottságok sem tiszták -már- jelen korunkra !
Ami ’jó’ meghatározottságú dolog, az a Legfelsőbb felé visz.
Ami ’nemjó’ az Tőle el-fele ! A ’szeszély’ pedig örökké csapong ’jó’ és ’nemjó’ között, vinne is, marasztalna is ! Legtöbbször azonban -a jelen kor sajátossága szerint- egyet
lép(tet) előre, miközben kettőt hátra ! A ’kisebb ellenállás’
jegyében. Könnyebb a hanyatlás, mint a fejlődés ! Könnyebb
a szennyeződés, mint a tisztulás ! Könnyebb a felejtés, mint
az emlékezés ! Könnyebb a pusztítás, mint a teremtés !
- Ezt hogy tudjuk egyszerűen megérteni ? - kérdi Rám.
- Például ott vannak a különböző ételek. Egyik ilyen-, a másik
olyan kötőerő által meghatározott, tehát ki melyiket fogyasztja, azzal terhelődik, vagy épp attól tisztul. Például a hús
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’nemjó’ miközben a tej ’jó’. De ilyen háború és béke dolga is,
a béke ’jó’ míg a háború ’nemjó’ mégis az emberek egyre
többet háborúskodnak.
- Mert sokan lettünk ? - kérdi Rám.
- Az egyik alapkérdés ez, de a fő; a „világ sora hanyatlása” meg
a nézeteltérések kora, meg az élvezkedők túlsúlya, meg hogy
szinte senki nem azt végzi, ami a dolga/kötelessége volna,
meg hogy folyton félelmet eszünk az állatok leölésével és
elfogyasztásával, és így tovább. Ezek mind a ’nemjó’ felé
sodornak, aminek része a háborúskodás.
De háborúság nem csak kint van, bennünk is, belül ! Vívódások, viaskodások, ’jó’ ’szeszély’ és ’nemjó’ -döntésekközött !
- Valami még biztos lesz ebben a kötelesség dologban. - szól
rezignáltan Bala.
- Már nem sok. - próbálta vigasztalni Anya, csüggeteg gyermekét - Tehát első helyen vannak a kötőerők és az azok
szerinti eszmények, gondolkodás, viselkedés és cselekvés.
Hisz a ’jó’ ’jó’ felé visz, a ’szeszély’ megköt, marasztal, míg a
’nemjó’ lehúz, elsötétít.
Az emberi osztályok szerinti jelleg -mint velünk született-,
eleve elrendelt adottság- komoly figyelmet igényel, hogy
„Ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi, megszabadul félelemtől” mert hogy a félelem az egyik-, ha nem a legnagyobb
kerékkötőnk ! Tehát ki-ki mielőbb kutassa fel osztály-jellegét
és azt kövesse egész élete során.
És itt értünk el a harmadik fontossághoz, az életrendekhez,
azaz a négy életkor-szakaszhoz. Gyermeki ’tanuló’-, fiatalfelnőtti ’családos’-, beérett korú ’visszavonult’- és az öreg
kori ’lemondott’ életszakaszhoz. Ezek az előbbiekhez hasonlóan elrendezettek volnának, de mivel a Legfelsőbb az
ember számára a szabad akaratot-, a szabad döntési lehetőségeket is biztosítja, ezért az életrendek -bizony- átjár30

hatók. Nem szerencsés, de megtehető. Gyermek is felnőtteskedhet, bár oktalanul, öreg is fiatalkodhat nevetségesen.
Összegezve kötelesség dolgát; veleszületett a jelleg, arra figyelni kell ! Ápolható a kötőerő, amikben keresni kell a ’jó’-t,
viselni ’szeszély’-t és kerülni a ’nemjó’-t. Mind eközben pedig
gondosan ügyelni az életrend szerinti viselkedésmódra.
A ’tanuló’ tanuljon, ’családos’ alapítson családot és neveljen
fel két -nem több, nem kevesebb- gyermeket, miközben
tisztes munkát végez családja és közössége számára. Úgy az
emberi élet felében -hogy legyen idő az addigi rárakódásoktól
szabadulni, mentesülni- visszavonult életrendben kevesebb
anyagi/testi ambícióval nagyobb figyelmet fordítva a lelki
fejlődésre és ebben segítve másokat. Majd mikor ember
megöregszik -úgy 75 év felett- a lemondott életrendben már
teljesen a lelki/szellemi életnek élni, kerülve a világi dolgokat,
vagy ha az el nem kerülhető olyan érintetlen állapotban, hogy
„vele, de nélküle”.
- Anya ! Hagyjuk ezt mára, mert még leszédülök a lóról. nyugtázta Bala.
- A pihenés ideje is eljött, itt letáborozunk éjszakára.
Kis tüzet raktak az utazók és köré ülve csendben fogyasztották el szerény vacsorájukat. Váltásban aludtak, hogy azért
éjszakai meglepetés ne érhesse őket, majd pirkadatkor nem
maradhatott el NapAtya üdvözlése.
A menetelés ritmusát továbbra is a marhák diktálták, így a
nagy csendességben folytatódhatott a jász ősbölcselet továbbadása.
- Úgy látom, figyelmesek vagytok és ügyeltek szavaimra.
Örülök neki. Mikor én elmegyek, bennetek kell tovább éljen
és ti lehettek majd a száj, ami átadhatja. Nem kell ehhez nagy
ész, csak odaadó figyelem és legfőképp nyitott szív.
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SZÍV, VAGY AZ ÉSZ ?
- Anya ! Te hogy látod, mi a fontosabb a szív, vagy az ész ? kérdi Rám.
- Jas mestertől úgy tanultam, hogy háromféle ember van.
- Na, már megint ezek az emberféleségek. - morgolódott
Bala, mint aki nem aludta ki magát rendesen, miközben abban is lehet igazság, hisz a váltások közötti rövid pihenők
alatt egyre csak járt az agya, hogy Ő vajon melyik meghatározottság szerint viszonyulhat- és milyen kötelességéhez ?
Abban biztos volt, hogy a tanuló életrend tagja, hisz valójában még ugyancsak gyermek. A kötőerőkkel kapcsolatban
már egy csomó bizonytalansággal találta magát szembe, mint
hogy; ha a ’jó’-t kell embernek keresni, magáévá tenni és
követni, akkor hogy jön ehhez a ’nemjó’ húsevés, miközben
az általa ismert népek mind húsevő pásztorkodók és ugyancsak vannak köztük jóemberek is. Az a bizonyos emberi jelleg dolog, meg egyenesen megfejthetetlen az ő esetében számára- hisz nem ostoba, igen is gondolkodik, meg azt is
tudja magáról, hogy nem mellőzi személyisége a hiúságot. Az
uralkodás vágy igen is közel áll hozzá, de a nyereségre törekvés is, élvezetekről meg ne is beszéljünk. Akkor hogy van ez
a katyvasz ? Hát így kevés volt az alvás, aminek meg is lett a
morgolódós következménye.
- Látom kisfiam rosszul aludtál.
- Hagyjuk, csak haladjunk. Mond azt a háromféle embert.
- Kezdjük a legtöbbjével. Azok, akik ösztönszerűen élnek és
e szerint cselekszenek, különösebb értelmes megfontolások
nélkül, leginkább állati-embernek tekinthetők.
- Az biztos, hogy nagy az Isten állatkertje. - ízetlenkedik Bala.
- Bizony sokan vannak. Úgy néznek ki, mint ha emberek
volnának, miközben ugyanazt teszik csupán, mint minden
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állat: esznek, isznak, párosodnak, alszanak, meg védekeznek.
Számukra kész az élet.
Szerencsére azért akadnak emberi-emberek is, aki tudatosan
élnek -többnyire- figyelnek, tanulnak -néha- okulnak, szóval
nagyjából értelmes életet élnek.
De a legértékesebbek az isteni-emberek. Ők azok, akikben
az ész és a szív, pontosabban, az értelem és az érzelem
együttáll ! Az ész nem engedi számára az elragadtatást, miközben a szív megsegíti, amikor tengernagy esze elhagyja.
- Szóval egyik sem fontosabb, hanem a kettő együtt az ! állapítja meg Rám.
- Úgy valahogy.
- Állati-, emberi-, isteni ! Akkor én biztos az állati vagyok. rikkant fel Bala.
- Azért vagyunk -többek között- hogy e felől érdeklődjünk
és ha értékrendünk úgy kívánja akkor haladjunk állatiból,
emberin át, az isteniig. - nyugtatja Anya - De nézzük a
továbbiakat:
Kevéslátó abban bízik ha szót követ üdvözül, dicső család sarjaként
majd csodás életbe kerül. De ki ilyen vágyat ringat annak szeme fényt
nem lát, lefoglalja minden percét jólét, dicsfény, léhaság.
- De Anya ! Nem arról szól az életünk, hogy jó családban jól
éljünk ? - veti fel Bala.
- Majdnem, csak azt kell(ene) pontosítani, hogy milyen „jó”ról beszélünk ? Lássuk be, hogy ha lényegi lényünk teljesen
lelki lény és semmiben nem anyag(i), akkor az anyagba
keveredve, ha egyre csak anyagi viszonyokba keveri magát legyen az számára élvezetes, netán kellemetlen- az nem valódi lételeme. Azt is mondhatnánk, hogy a lél számára bármi
anyagi/testi dolog van, az mind hiábavalóság.
Lehet, hogy durva a hasonlat, de ami anyagi értelemben „jó”
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-és most nem arra a ’jó’-ra gondoljatok, ami az üdvös kötőerő ! hanem az anyagvilág relatív „jó”-ságára- az lelki értelemben legalább hátrányos, ha egyenesen nem káros. Miközben azt sem szabad elfelejteni, hogy ami nagyon lelki
fűtöttségű, az egyre másra anyagi gátakba ütközik. Olyasmi
ez, mint egy meghajlított tömlőben a víz, ha az egyik felében
emelkedik, a másikban -természetszerűleg- süllyed.
De figyeljünk csak Úr Hari szavaira:
Kedves Jas én jó barátom figyelmed csak rám szegezd, ne ragaszkodj
földi képhez tudd csak látszat mind e hely. Réges régi jó tanácsok
három jármot beszélnek - tiszta jóság, bőszült szeszély s nemjó amit
rejt e hely.
- No, ezt említettem korábban. Ám …
A mágikus tanítások bölcset nem szédítenek, hogyha tudod kár a mély
kút réti láp bő vizében.
- Hát az biztos, hogy ha a réten áll a tiszta víz, fölösleges
kutat ásni. - mosolyodik el Rám - Mi is ott iszunk és ott
itatunk, ahol tiszta vízfelületet találunk.
- Bizony. Aki tisztában van azzal, hogy minden a MINDENben van, Ő pedig mindent áthat, akkor nem kell mágiához
fordulni, ami valójában azt jelenti, hogy „istent játszani !”
- Meséltél egyszer mágusokról, azok istent játszák ? - folytatja Rám.
- Tudva, vagy nem tudva, de igen.
- Mi az, hogy nem tudva ? - veti fel figyelmesen Bala.
- Volt már szó hagyományról, hagyománykövetésről. Az legtöbbször azt jelenti, hogy olyat és úgy követnek, aminek nem
gondolják meg az értelmét.
Például, régen nem volt olyan „hagyomány” hogy a szülő34

korú lányoknak más törzsekhez kell elmenni férjet keresni,
mint nekem is, de mivel megváltoztak a körülmények, új
„hagyomány” kényszerítődött ki. Meg aztán vannak olyan
hagyományok is, amik okafogyottak, már nincs itt az idejük,
mégis követik. A hamis mágus olyat követ, amit elfigyelt,
eltanult és gondolkodás nélkül gyakorolja, abban a hitben,
hogy az úgy van rendjén.
- Akkor ha bizonytalanok vagyunk ne tegyünk semmit ? okoskodik tovább Bala.
- Hallgassátok csak:
Ne légy tétlen, ne is higgyed eredményvágy megsegít, ne káprázzon
szemed fénye, tedd mit kell és bízva bíz.
- De …
Tett gyümölcsét sose vágyjad, egyformán élj rosszat jót, ha így teszel nem
ér hiba Hozzám jutsz el utadon. Csak sajnálat illeti azt, kinek földi
jó a cél, lépj az útra minek vége mindent világító fény. Összes földi
tettnek éke, kettős látást hagyni el, elvárásnélküli legyél; ez a lét
művészete !
SZERETET
- Az elvárásnélküliség -talán- az egyik legszebb erény. - szólt
Anya - A valódi ’szeretet’ első fordulata, mondhatni első feltétele ! Ahol bármi elvárás fölmerül, ott már szeretetről nem
beszélhetünk.
- Azt hiszem akkor ez a ’szeretet’ nem az a szeretet, amit
naponta hallunk, netán mások iránt érzünk, ugye ?
- Tegyünk próbát; Ti szerettek engem ?
- Persze !
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- Csakhogy a valódi szeretetnek három-, pontosabban négy
feltétele van: 1. elvárásnélküliség, 2. adás, 3. részrehajlásnélküliség, 4. és ez a három egyidejű megnyilvánulása. Nos
hogy álltok ezzel Velem kapcsolatban ?
- Hát azért el-el várjuk, hogy vigyázz ránk, gondoskodj rólunk és így tovább. - jegyzi meg Bala.
- Adni meg nem mindig adunk, sokszor inkább kérünk. egészíti ki Rám.
- A részrehajlásról meg ne is beszéljünk, hisz Hozzám nem
úgy viszonyultok, mint másokhoz, pláne nem úgy mint mind
ahhoz ami körülvesz bennünket, pedig mindben és mindenkiben ugyanolyan lél van, mint bennünk. Mindennek és mindenkinek ugyanolyan a lényegi lénye ! - zárja rövidre Anya.
- Akkor mi nem szeretünk Téged ?
- Dehogy nem ! Csak nem a valódi ’szeretettel’ ahogy például
NapAtyánk teszi azt. Senkitől nem vár el semmit. Éltető
sugarait szakadatlanul árasztja önzetlenül és mindenkire
egyformán, bármiféle személyválogatás nélkül. Tehát NapAtyánk valódi ’szeretettel’ viszonyul mindenkihez, míg mi
mindig elhibázunk valamit. Ez olyasmi, mint az Abszolút
meg a relatív. Abszolút -Aki biztosan- az a Legfelsőbb, minden más inkább viszonylagos. Például a Felsőbbségek, Akik
különböző dolgokért felelnek. Vagy a Fél(ig)Istenek, akik
ugyancsak részrehajlók saját pereputtyukkal kapcsolatban.
Ha már említettem NapAtyát és azt, hogy az Ő sugarai
éltetőek, akkor azt is meg kell jegyezni, hogy van az a bizonyos ’azisnemis’ ami arra is rámutat, hogy a Nap sugarai
éltetők, miközben pusztítók is. Egyidejű azonosság és különbözőség. Tudjátok a reggeli napköszöntésnél is, amíg
vörös a Nap korongja, jótékonyan gyógyít, amikor meg már
ragyog, akkor meg vakítóan bántó. Éltető, hisz az élet forrása, miközben pusztító is, de FöldAnya köntöse megóv
bennünket. Akár még azt is gondolhatnánk, hogy a Nap
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sugarai csak pusztítóak és FöldAnya jóságának köszönhetjük, hogy azt úgy szűri meg köpenyével, hogy éltetővé válik.
Döntsétek el.
- Anya ! Nekem kezd tetszeni ez a bölcselkedés. - nyugtázza Bala.
- Látod, ennek őszintén örülök és tudd;
El nem múló örök helyre vezet útja azoknak, kiket kéjvágy, vagyon,
hírnév, hatalomvágy nem mozgat.
- És ezt sem ok nélkül mondta Úr Hari, hisz a kéjvágy, az
’élvezkedők’ mozgatója, a vagyon, a ’nyerészkedőké’ a hatalomvágy az ’uralkodóké’ míg a hírnév iránti vágy a ’gondolkodó’ meghatározottságú ember lételeme. Aki pedig
mind ezek fölé tud kerülni, az bízhat abban, hogy nem lesz egy ideig- több ideszületése.
- Hát hova ? - kérdi Bala.
- Általában a mennyei szférákba, csak az a bökkenő, hogy az
nem végállomás ! Tehát akik a menyországba vágynak -s ha
nagyon igyekszenek el is érhetik- azoknak az ottani létük
addig tart, amíg az azt kiérdemesítő erényeik kitartanak. Miután letöltötték/fölélték kiérdemelt jutalmukat, újra jöhetnek
ide vissza, hogy olyan mértékben tisztulhassanak meg, hogy
nem mennyei születés lesz a vágyuk, hanem a Legfelsőbb
Benső Bizalmas Hajléka, ahonnan már tényleg nincs visszaesés.
- De az idézett sor „el nem múló örök helyre” utal. - veti fel Rám.
- Igen, mert az a végállomás, de akik erről nem tudnak, azok
nem tudnak oda-, arra vágyni, amire pedig nem tudunk vágyni, azt a JóIsten sem tudja teljesíteni, hisz Ő csak azt figyeli,
mit szeretnénk. Nem akarja erővel ránk tukmálni, még a jót
sem.
Tehát amikor mentesülsz az anyagi/testi vágyaktól -
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Nem zavar már meg mit hallasz, vagy az amit hallottál, hogyha így
állsz mindenekhez mi körülvesz amit látsz. Ha misztika, ha bűvölet
vágyaidtól távol áll, Bennem nyugszik már tudásod, sötétségből
kitalálsz.
- S lám nem csak a mágiától tanácsol el az Úr, de a misztikától
is. Nem ajánlja sem a révülést, sem a más-, mesterségesen
gerjesztett látomások kivívását. Nem kellenek kábító-, bódító-, tudat módosító anyagok ahhoz, hogy az ember megtapasztalhassa az Abszolút Igazságot. Sőt, a befolyásolt tudat
biztos hogy tévútra visz !
MIRŐL ISMERSZIK A BÖLCS ?
Jas kérdezi Úr Haritól; - Miről ismerszik a bölcs ? Hogyan jár kel,
miként nyugszik teljes tudást megértő ?
Ki elhagyja Jas barátom földi vágyak garmadát, s önmagában biztont
talált, veszti elme játékát. Bölcs az, akit nem tántorít testi kín, vagy
főfájás, bántó élők bosszantása, földi vész és égcsapás.
- Hát én ettől biztosan nagyon távol állok, mert én ki nem
állhatom a szúnyogokat, bögölyöket, bagócsokat, szúrós
legyeket. - állapítja meg Bala.
- Pedig azoknak is megvan az ellenszere. - jelzi Anya - Hisz
vannak olyan növényi táplálékok, amiket ha megeszünk,
akkor olyan kipárolgásunk lesz, hogy a különböző vérszívók
csak köröznek-köröznek a bőrünk fölött, de még csak ránk
se szállnak.
- Na, ezekkel gyorsan ismertess meg ! - harsánykodik tovább
Bala.
- Na, meg ott van még a jótékony fahamu. Az Induson túl-,
meg a Himálaja hegyvidékén, nagy hagyományuk van a kü38

lönböző jógiknak, akik között vannak olyanok akik csak egy
ágyékkötőt -ha- viselnek, de egész testüket finom fahamuval
dörzsölik be. Ettől nem bosszantják őket a vérszívók.
Ugyanez hasznos olyan jószágok esetén is, ahol sok az ilyen
élősködő és vannak népek, akik a hajnalra elhamvadt tűz
fahamujával dörzsölik be marháikat s amíg azt le nem rázzák
magukról, addig kerülik őket a böglyök.
De maradjunk a bölcsnél:
Ő az akit elkerülnek kéjes vágyak, félelem, vakgyűlölet, ragaszkodás
őbenne nem édeleg. Teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott, nem
érinti öröm bánat, mindegy neki jó, vagy rossz. Ki érzékszervei ura
lenyugtatja elméjét, miként teknős páncélzatban hiszi magát megvédvén.
- Ezek a legkártékonyabbak ? A kéjes vágy, a félelem, a gyűlölködés, meg az anyagi/testi ragaszkodások ? - kérdi Rám.
- A bölcs állapot elérése szempontjából igen. Mert, hogy az
okosság, meg bölcsesség nem ugyanaz ! Lehet valaki a legnagyobb tudású, mégsem biztos, hogy bölcs és sok bölcs
nem túl okos -az általunk vélt szinten- miközben aki okos,
lehet, hogy észbeli képességeit butaságokra fordítja nem értelmes tudásra. Majd mikor elérünk a valódi tudás ismérveihez, ti is meg foktok lepődni.
- Mért ? Mik azok ? - nyughatatlankodik Bala.
- Türelem. Az is az egyik ismérve a valódi tudásnak. Meg, ha
előre elmondom, akkor nem figyelsz a többire.
De tudd marad abban is vágy, aki önfegyelmezett, egész addig míg
Legfelsőbb tisztult szívét nem érte. Még az oly bölcs férfinak is az
elméjét megcsalja, érzékeket megmozgató erőimnek rohamja. Aki
szívét reám tárja külön lát ált és valót, sziklaszilárdságban marad
érzékeit uraló. Ha az ember érzékeit szabadjára engedi, tárgyiasult
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ragaszkodás elméjét átöleli. Ragaszkodás vággyá duzzad, vágyból nő
ki indulat, indulatból elmezavar, tiszta látás elmarad.
- Érted Bala ?
- Mit ?
- Azt, hogy elmarad a tiszta látás, ha az ember indulatos, és
indulatos lesz -különösen- amikor vágyai nem teljesülnek.
Főleg, ha nem szabályozza az ember az érzékeit és azok
szabadon garázdálkodnak.
- Akkor a Legfelsőbb kegye nélkül, még az önfegyelmezett
nagy bölcsekben is marad anyagi/testi vágy ? - kérdi keserűen
Rám.
- Sőt, még szellemi vágy is, ami még az anyagi/testi vágyaknál
is galádabb, hisz a tárgyiasult dolgoktól távoltartva magunkat, nem eshetünk közvetlen hatásuk alá. Ha csak nézegetsz
egy gusztusos sülthúst, attól még nem kerülsz ’nemjó’ hatása
alá, de ha kedvezőtlen dolgokon jár az eszed és ugyan nem
cselekszel semmi rosszat, az elme mégis megcsal !
De a fegyelmezett elme vágykeltések között is, mély békéjét mind
megőrzi, ha örökkön bennem hisz. Szilárd elme derűt áraszt,
Legfelsőbben nyugszik ő, megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő.
Szabályozatlan elmével, kegyem nélkül béke nincs, béke nélkül nincs
boldogság, elveszik a tiszta hit. Hogyha érzékek közül csak egy is lész
zabolátlan, elsodródik az értelem, mint a szélfútta bárka. Lásd be
tehát Jas barátom, csak az egyensúlyozott, ki elméjét féken tartja,
érzékire nem lobog.
- Látjátok ? Örökkön változó világunkban az Úr azt tanácsolja, hogy legyünk kiegyensúlyozottak. Miközben bennünk
és körülöttünk minden folyton változik, aközben igyekezzünk egyensúlyban maradni.
- Hogy lehetséges ez ?
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- Nem kaptam jobb tanácsot Jas mestertől, mint hogy gyakoroljuk az érintetlenséget.
- Az mi ? - kérdi Bala.
- A „vele, de nélküle”-elv. Tudod, a minap itt adtad fel a
kérdéseidet, mikor belefáradtál a sok üzenet értelmezésébe.
Mivel nem kerülhetünk el minden kedvezőtlenséget, ezért
azokkal úgy kell együtt élni, hogy elménk mind eközben
nyugodt maradjon.
Figyeljetek csak, most egy izgalmas rész következik:
Tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát, de az élők ébren léte hoz
tudónak éjszakát.
- Számomra ez nagyon tanulságos. A legnagyobb szellemi
sötétségben is világosságot lát az igaz bölcs, miközben ha
aktív a világ, összes világi dolgával, a tudó ember nem talál
benne kedvére valót, hisz Élvezetek hajszolói békét sosem érnek el, míg a bölcs csak szenvtelen
áll vágyzuhatag medrében. Bár a folyók szakadatlan ömlenek a
tengerbe, mégis nyugodt a víztömeg, mint bölcseknek elméje. Békét talál
az a férfi aki hamis éntől ment, elhagy vágyat mindenektől nincsen
benne ellenszenv. Megtéveszthetetlen az Jas aki ide eljutott - nem kell
többet megszülessen megtisztult ő mondhatom.
FÉRFIAKNAK, VAGY NŐKNEK ?
- Anyám, hogyhogy Úr Hari mindig férfiakra hivatkozik ? érdeklődik Rám.
- Nagyon fontos kérdés. Először is, mert, hogy a Bizalmas
Tanítás az Úr és Jas között zajlott, elsődlegesen hozzá-, neki
szólt, márpedig Jas férfi volt.
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Azért hogy mi női létformák se érezzük magunkat kirekesztettnek, Asmata NagyAsszony is megkapta ugyanazt a tudást,
mint Jas mester, csak Balarám és Krisna húgától, Szubadrától. Ezt a tanítást osztja meg Asmata NagyAsszony azokkal, akik rá figyelnek.
Tekintve, hogy Ti férfiak vagytok -lesztek- én a Jas tanítást
adom át Nektek.
- Lelki dolgokban mi a különbség férfi és nő között ? - kérdi
őszintén érdeklődve Bala.
- Azt már jól tudjátok, hogy úgy az Úr, mint minden lél; nemtelen ! Egyikük sem férfi, vagy nő. Azonban e teremtettség,
amiben élünk a kettősségek világa.
- Alapvetően a ’jó’ meg a ’nemjó’ ? - érdeklődik Rám.
- Igen is, meg nem is. Bár ezek is alapvető kettőséget mutatnak, kiegészülve a köztük folyó örök csapongás a ’szeszély’ változás- jegyével. De férfi és nő nem feltétlenül ellentéte
egymásnak. Inkább kiegészítik egymást, sem mint hogy
vetélkednének - jó esetben.
- Az érdekes, hogy amikor férfi és nő egyesül, akkor az utódjuk nem semleges keverék lesz, hanem vagy fiú, vagy lány,
bár néhányuk megkeveredve. - állapítja meg derűsen Bala.
- Igen, hisz itt a kettősség az úr és nem az EGY-ség, miközben épp az előbb említettem, hogy hiába ingadozunk
folyton, legjobb ha egyensúlyra törekszünk.
De ott van a három féle ember is -az állati-, az emberi- és az
isteni- a legmagasztosabb, amikor az értelem -kb. a férfi jelleg- és az érzelem -kb. a női jelleg- együttáll ! Nem csak ’azisnemis’ létezik, hanem előfordul ’senem-senem’ helyzet is.
- Mégis mi a legnagyobb különbség lelki téren ? - kérdi Rám.
- Talán az, hogy a férfi jelleg felfele igyekszik, a megvilágosodást keresi -jó esetben- míg a nő a Földi berendezkedésre
tör. De hát ez a dolguk.
A férfi a hordozója a magnak, amit magára ölt a teljesen lelki
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lél, Akire az anyag testet-, mondhatnánk anya-testet, szülő
anyja szabja rá. Tehát a hím-i inkább lelki, míg a nő-i inkább
anyagi, annak ellenére, hogy látszólag a nőkben több a hajlandóság lelki vonatkozású érdeklődésekre. Persze legtöbbször nem a felszabadulás lehetőségét keresik, hanem azt
hogy miként lehetnének itt boldogok, vagy boldogabbak.
- Anya ! Az igaz, hogy egy nő legfeljebb férfikénti újjászületését követően szabadulhat fel, férfitestből ? - kérdi Bala.
- Igaz.
- És mi ennek az oka ? - puhatolózik Rám.
- Valójában ezt tényleg csak Isten tudja. Az biztos, hogy
olyan emberi létformától, amely egész életében rendezkedik,
berendezkedik, csinosít, ápol és gondoz, „teremtő”-ként
utódot növeszt a méhében, majd mint új életet világra hoz,
attól a létformától nem várható el a teljes elengedés. Márpedig egyetlen szikrányi kötődés megköt.
- Ez valami büntetés ?
- Dehogy. Ha kötődsz valamihez, akkor az elrendezések
megengedik, hogy élj annak a vágyadnak. Az Úr Hari által
jelzett megtisztulás még odébb van.
Jas kérdése nem csak a Kuru mezei csatára vonatkozó, hanem az életeken át tartó küzdelmességre is.
- Mert mit kérdezett Jas mester ?
Mond Úr Hari mért kellett harc ? - érdeklődőn kérdi Jas - Mikor
mondtad, hogy értelem cselekvésnél többet ad ?
- Hát igen. Néha elég talányos az Úr. - jelzi mosolyogva Rám.
- Majd így folytatta Jas mester:
Mit elmondtál összezavart tenni kell, vagy érteni ? Világítsd meg miért
kellett vitézinknek elesni ?
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Mondtam jó Jas kettős út van; tett, vagy tudás művelés, gondolkodó
tudás útján, más önzetlen jön felém. Cselekvéstől tartózkodás visszhatástól meg nem óv, nem tisztul meg lemondó sem önmagában az se
jó. Földi lény a tétlenségben pillanatig sem élhet, jó és nemjó éppúgy
mozgat, mint késztetés szeszélyben. Aki eláll cselekvéstől -pedig tüzeli
vére- képmutató, hisz elméje tenné mi kedvtelése ! Az méltó a tiszteletre
ki érzékinn úrrá lesz s közben teszi ami dolga eredménytől független.
- Ez a kötelességteljesítésre biztató ajánlás, ugye ?
- Igen, első a kötelesség !
- Ha az ember gyereke azt képes kibogózni ? - veti föl Bala.
- Bizony. Nem véletlen, hogy az Ind hagyományokban, de
például Sumer és Elám földön is nagy szerep jut az asztrologusoknak -akiket szokás csillag-jósoknak is nevezni- és
akiknek a közreműködését gyakran veszik igénybe gyermek
születésekor, hisz a csillagos állása is nagyon beszédes.
Jász körben, de még As vidéken sincs ennek hagyománya,
talán véreink követik Úr Hari azon ajánlását, hogy „ha
misztika, ha bűvölet vágyaidtól távol áll, Bennem nyugszik már
tudásod, sötétségből kitalálsz.” azaz, ha alázattal ráhagyatkozunk
a Legfelsőbb elrendezéseire, akkor nincs szükség bármiféle
fejtegetésre.
- De akkor hogy tudjuk meg, hogy mi a kötelességünk ? okvetetlenkedik Bala.
- Abban tudok segíteni, hogy jász a ’gondolkodó-uralkodó’
keveréke.
- De mi nem vagyunk tiszta jász vérek, hisz Apánk nem jász
volt ? ! - veti fel Rám.
- Hát igen, ez bonyolult. Ezért tételezzük fel, hogy fele részben mindegyikőtök jász, fele részben nem. Én Apátok klánja
hovatartozását nem vizsgáltam, nem tudom. De azt már jól
tudjátok Ti is, hogy bár velünk született jelleg-béli meghatározottságunk, mégis van még legalább kettő mérce:
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1. a kötőerő-beli meghatározottság, hogy ’jó’-’szeszély’-vagy
’nemjó’ ural, amit mindenki képes -nagyon is- befolyásolni.
Viselkedéssel, érdeklődési körrel, munkával, időtöltéssel, társulással, tanulmányokkal, étkezéssel és így tovább.
2. az életrend, azaz melyik életszakaszban vagy. Nálatok ez
nem kérdés, hisz még alaposan benne vagytok a ’tanuló’
korban, tehát legfőbb teendőtök a tanulás. Az persze nem
mindegy, hogy milyen sajátosságú amit tanultok: ’jó’ azaz
Isten felé vivő, ’nemjó’ tehát Istentől elfordító, avagy
’szeszély’ által meghatározott-, elkalandozó örök csapongás.
Gyermekek esetében -is- ez a legáltalánosabb.
Azután van még az a bizonyos harmadikként említhető, az
állati- az emberi- és az isteni-ember minőség. Én hittel vallom, hogy Ti mindketten jogot formálhattok az emberiember besorolásra, persze még kezdetleges-, gyermeki szinten.
Nem olyan sokára eljön életetek első elágazása, hogy milyen
utat választotok úgy tizennégy nyártölte körül. Világi irányúltságút, ami inkább anyagi/testi eszményeket ápol, vagy
szellemi irányúltságút. Azután majd a 33. nyár körül következik a második válaszút: ismét a világi és a szellemi figyelem,
de már családos emberként. Végül úgy ötven nyár után, hogy
megreked-e az ember anyagi/testi tudatban, vagy elengedi
azt és fokozatosan visszavonul, persze, ha már teljesítette
családalapítói- és hasznos munkavégzési feladatait !
A legfontosabb: „Az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz s
közben teszi ami dolga eredménytől független !” - ami összecseng a
valódi ’szeretet’ első feltételével, az elvárásnélküliséggel,
miközben dolgunk tevése megfelelhet az önzetlen adásnak.
Ezért kellett véreidnek küzdelemben veszni el, mert megtették amit
kellett kötelességszerűen. Megtették, hisz mind jól tudta; küldetés
nekik a harc, tétlenségben még tested sem tarthatod fönn kedves Jas.
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JÁSZ ESZMÉNY
- Tehát az aktív cselekvésre szükség van, de amíg csak lehet,
csak a ’jó’-t !
- Engem ez a vérségiség nem hagy nyugton. - mélázgat Rám.
- Ebben nagyon megoszlanak a vélemények. Mindenesetre
elgondolkodtató amit ilyes vonatkozásban közölt Úr Hari:
„Hogyha én nem cselekednék omlanának világok, véridegen keveredés
rombolná a családot.” - Amiből én arra következtetek, hogy
ugyan vérkeveredések előfordulhatnak és elő is fordulnak, de
hogy azon milyen Isteni áldás van, azt népe válogatja.
Szerintem a legfontosabb az eszmény. Milyen eszmény hajtja
azt a népet, amely keveredett ?
- Jászt mi hajtja ?
- Tapasztalatom szerint a MUNKA. Azt is mondhatnám,
hogy az a kedvtelése, szinte egyfajta áldozás, hisz Tudod mikor a Teremtő embereket teremté, áldozást is küldött vélük,
mit végezve vágyuk kész. Adatott a lehetőség s kívánságuk szerint lész,
ha örökkön áldozának lélnek burka méltón él.
- Ha nem is feltétlenül a Legfelsőbbnek áldoznak örökkön,
de kötelezettségeiket mindig elvégzik.
Midőn Felsőbb Irányítók kegyeit elnyerének, elégedettség lesz úrrá
földön és az egekben. Elégedett Felsőbbségek mindent mi kell
megadnak, de ki hála nélkül éli szemérmetlen tolvaj csak. Áldozatok
maradékát akik eszik jók azok, kiknek élvezet csak étkük nem
emberek állatok.
- Ezért ajánljuk fel mindig az ételeket mielőtt megesszük ? kérdi Bala.
- Igen. Hisz 46

Élelemből élőlények, esőből az élelem, áldozás termi az esőt, az áldásért
tenni kell. Teremtő a tettek oka, Legfelsőbb OM mitől jő, ezért minden
áldozásban tudjad jó Jas; ott van Ő ! Hiába annak az élte ki csak
élvezetnek él, látni kell ez örök forgást s ember névre méltó lész. Aki
látja igaz létét, önmagában boldog ő, nincsen annak már mit tenni
bizonyosan Hozzám jő.
- A Teremtő a Legfelsőbbtől való ? - kérdi Rám.
- Igen. Egyik megnyilvánulása a Legfelsőbbnek a Teremtő-,
ahogy Fenntartó-, vagy Pusztító jellege is. Mikor minek terjeszti ki ÖnMagát.
- És az mehet a Legfelsőbb Személyéhez, aki nem csak tud
saját maga valódi kilétéről, nem csak érti azt, de megvalósítottan azt is éli ?
- Igen, az ilyen embernek Történés hogy legyen vagy se, bármi lesz is egyre megy, teljes éltet így tud
élni szándékai nincsenek. Véglegesen tisztul az meg kit ragaszkodás
nem ér, Legfelsőbbhöz jut az íly lél, ez utolsó lét mit él. Kötelességét
tegye meg mindenki ha jót akar, szentéletű királyok is így végezték
dolgukat. Közemberek önkárukra akármit megtehetnek, de a kiválóak tette örök példa nemzetnek.
- Majd így folytatja Úr Hari:
Nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek, lásd be jó Jas
ez a sorsunk tétlen senki nem lehet ! Rest ha lennék elhiheted rosszpéldámat követnék, ezért kellett véridnek is kötelességük tegyék.
Hogyha én nem cselekednék, omlanának világok, véridegen keveredés
rombolná a családot.
- Ahogy már előre idéztem.
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KÉRETLEN KISÉRŐK
- Anya ! Nekem úgy tűnik, hogy arszlánok követnek bennünket. - jelzi Bala.
- Igen látom már egy napja, csak várom hogy mi lesz. Meg
azon gondolkodok, hogy megvárjuk a sötétedést, vagy most
próbáljuk elriasztani őket ? Közben, meg mint ha a három
nőstény vemhes lenne.
- Azért lóg úgy a hasuk ? - kérdi Rám, mire ő is figyelmesebben követi a kéretlen kisérőket.
- Három anya meg egy családfő. Biztos éhesek. Kár volna
értük. Az egyik üsző már jó ideje sántít, azt gondolom, áldozzuk fel, magunk nyugalmáért is, meg segítsünk a gyarapodó családon.
- Nem sajnálod ? - kérdi Rám.
- Sajnálom, nem sajnálom, ha nem hozunk áldozatot, akkor
arszlánoknak kell áldozatául esni védekezésünknek. Bala !
Látod azt a szürke üszőt ? Ott, amelyik húzza az egyik lábát.
Kösd ki oda, egy fához, ott a facsoport szélén. Mi meg
haladjunk jól előre, minél messzebb éjszakára.
Úgy is lett és mire beesteledett, biztonságban tértek nyugovóra reggelig, persze a váltott őrködést el nem hanyagolva.
A pirkadati Napköszöntés után, kicsit könnyebbűlten indultak tovább dél felé. Az arszlánok sehol.
- Na ügyeljünk inkább az Abszolút Igazsáról szóló tanításra,
hagyjuk az élet működését annak rendje szerint:
Tudás nélkül cselekvőket eredmények vágya hajt, bölcs csak nép javára
ha tesz, jutalmat ő nem akar. Aki tudás birtokosa ne zavarjon
célvágyót, önzetlenül mutassa ő szorgalmát s ne mélázzon. Megtévedett
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éntudatban cselekszenek nemtudók, természeti erők azok mik lényeket
sarkalók. Jót, szeszélyt és nemjót tudó, érti ők a mozgatók, tudja hogy
nem lény cselekszik természet mi lázító. Teljes való ismerője nemtudókat nem zavar, eredményre vágyók körét tétlenséggel nem lohaszt.
- Nehéz megállni, hogy ember nem emelje fel szavát a
tudatlansággal szembe, de mikor azt tapasztaljuk, hogy a
disznó jól érzi magát a sárban hengergőzve, vagy a bivaly
dagonyázik, akkor nincs szívünk kizavarni. Úr Hari pedig így
folytatta:
Vesd el minden kételyedet, Reám gondolj kedves Jas, cselekedj csak
töretlenül, ne keresd mi miként van. Vedd e Bizalmas Tanítást, élj
mint szól a jótanács, ha követed nem fog hatni tettet érő visszhatás.
- Akkor törődjünk bele mindenbe ? - méltatlankodik Bala.
- Dehogy ! - nyugtatja An - Úr Hari azt tanácsolja -nekünk
is, hogy- vegyük ezt a Bizalmas Tanítást, értelmezzük és
kövessük, miközben töretlenül végrehajtjuk kötelezettségeinket, bárminemű anyagi/testi igény nélkül.
- Fogadjunk el mindent úgy, ahogy van ? - folytatja Bala.
- Elsőre igen, majd mikor értelmeztük azt a hely-idő-körülmény szerint, annak megfelelően -persze megértési szintünknek megfelelően !- reagálunk rá.
Sokszor sok minden van, ami számunkra kellemetlennek
tűnik, de vegyük csak azt az esetet, amikor mondjuk esik az
eső és Te nem örülsz neki. Az eső akkor is esik.
Úr Hari így folytatta:
Értsd meg mind vesztébe rohan, ki e tudásra legyint, oktalanul teng
csak élte kárhozott ő és irigy. Mit ér az ki természetét köti gúzsba
csüggeteg, bölcs is teszi azt mit diktál ha még oly gyarló szíve. Aki tett
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gyümölcsét várja; viszolyog, vagy vágyódik, ne engedj a késztetésnek
bízzál legyen bárhogy is.
- Hallod ? Bízz. Persze amikor kellemetlenség ér, az első
gondolat ne a méltatlankodás legyen, hanem annak kitalálása,
hogy az minek lehet a következménye ? De ami a lényeg:
Önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed, jobb az mint hogy másét
akár végzed tökéletesen.
DE MIÉRT VÉTKEZÜNK ?
- Jas mestert sem kerülték el a kérdésék:
Jas kérdezi Úr Haritól; - Mond Tanítóm mért van az, hogy ki jó is,
egyre másra vétkezik, bár nem akar ?
- Hát ez az ! - helyesel Bala.
Önös vágy az ami mozgat, abból gerjed indulat, mindezt szeszély mi
sarkallja, észnek ellen lábasa. Miként tüzet annak füstje, anyaméh a
magzatát, tükröt meg a porlepel fed élőt, akként burkol vágy. Olyan
ez a vágy mint a tűz, lobog hogyha táplálod, még a bölcsek elméjét is
kéjkésztetés átláncol. Lélt borító anyagtestben vágy mi mindent
megcsaló, érzékeket, észt, értelmet s tévutakra sarkaló. Bölcs belátás fő
ellenét legyőzni csak úgy tudod, hogyha ajzott érzékeid kitartóan
uralod. Csapongó érzékek felett ész s azon az értelem, értelemnél
magasztosabb lél mi mozgat életet. Ha megérted mi a lényeg, értelmed
is rendezett, lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg.
- Aki számára világossá válik, hogy lényegi lénye nem testi
valami-, vagy valaki, hanem teljesen lelki lél, Aki pedig 50

eredendően- örök + teljes tudású + boldog, annak már nincs
min tépelődnie.
- Anya ! De azt mondtad, hogy amikor a lél anyagba kerül,
anyagi testet ölt magára, akkor első fedő rétege a felejtés,
akkor hogyan tudnánk ezt legyőzni ? - veti fel Rám.
- Csakis tanulást követő tudás útján.
Ott van például a NapIsten, az Ő lényegalkotója is egy lél,
Aki ugyancsak a felejtés befedett állapotába került, amikor
megszületett, ezért még Őt is tanításban kellett részesíteni.
Erről így beszélt Úr Hari:
Mit most mondtam Tőlem kapta Vivaszván a Napisten, Tőle Manu,
ősök Atyja, ki Iksvakut tanít meg. Szájról szájra szállt a tudás bölcs
uralkodók során, mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem jutott
tovább. Ezért ezt a legszentebbik teljes tudást most neked, átadom mert
barátom vagy s tiszta szívvel kérdezed.
- A tudásszerzés legfontosabb eleme a kérdés ! Ha nincs
kérdés, nincs mire válaszolni.
- Még a JóIsten sem magyaráz csak úgy a levegőbe, ha senki
nem kérdezi ? - veti oda Bala.
- Úgy van. Én most sok mindent nem azért osztok meg
Veletek, mert hogy mindent megkérdeztetek, de vannak
kérdéseitek is, meg vannak olyanok is amik izgatnak benneteket, ám kérdést sem tudtok megfogalmazni, nem utolsó
sorban meg azért osztom meg Veletek az Abszolút Igazságról szóló tanítást, hogy a tanítványi lánc meg ne szakadjon.
Jász kivételes helyzetben van, Jas mester közvetlenül a Legfelsőbbtől Személyesen kapta meg a Bizalmas Tanítást. Én
Tőle kaptam, Ti pedig tőlem. Tehát még nagyon közel
vagyunk az eredethez.
Korábban -ahogy Úr Hari mondta- a tanítványi lánc megszakadt, ezért újra meg kellett osztani arra érdemes személy51

lyel. A jövőben pedig a tanítás-, a valódi tudás többször
búvópatak lesz, ami időnként felszínre jutó friss forrásként,
de ezt -ettől függetlenül- minden jász szív, örökkön őrzi.
- Annak a szíve is, aki nem is tud róla ?
- Persze. Hisz a lél-ről sem tudunk -a rendelt felejtés okán !hiába van bennünk, csak amikor felmerül a : „- Ki vagyok én ?”
-örök- kérdés, akkor kezd érdeklődni a tanuló. Aki nem
érdeklődik, az bután hal meg.
De ő sem vész el, hisz még sok-sok élete lesz, amikor majd
megérik a kérdésre. Amikor pedig jó választ kap, akkor
fejlődhet. Amikor buta kérdésre buta választ kap, akkor is
fejlődik, csak visszafelé !
Azért kérdéseivel Jas mester is résen volt:
- Miként lehet jó Úr Hari, hogy Napistent oktatád, hisz Te csak
később születtél, mégis adtál tudományt ?
- Végtelen sok születésem volt úgy Nekem mint Neked, én az összesre
emlékszem míg te jó Jas egyre sem. Bár én örök s születetlen vagyok,
mégis megteszem, jelenek ez álvilágban kápráztató testbe meg. Ember
testben megjelenek, mikor elvész igazság, kötelesség hol hanyatlik adom
ember támaszát. Nemeseknek oltalmára, galádoknak vesztire,
igazságként alászállok, lásd időnként testileg. Aki érti jelenésem s
tetteimnek indokát, annak nincs több születése, neki nincs már
árnyvilág. Sokan jutottak már Hozzám, kik elhagytak félelmet,
ragaszkodást és haragot megtisztulva értek el.
- Anya ! Két esetet idéztél az Úr Hari által elmondottakból;
az igazság eltűnését és a kötelességek elhanyagolását. Hogy
volt ez mostanság ? - kérdi Rám.
- Úgy látom a Jas által-, a NapIstennel kapcsolatban föltett
kérdésével kapcsolatos Legfelsőbb válasz nem keltett Bennetek zavart, de az ’igazság’ és a ’kötelesség’ dolga csak fennakadt.
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- Igen, mert ebből nem derül ki, hogy most -hisz a két Avatár
nemrég járt itt !- miért kellett alászállniuk, az ’igazság’ van
múlóban, vagy a ’kötelesség’-szegések terjednek ? - folytatja
Rám.
NINCS IGAZSÁG ?
- Az ’igazság’ dolga nem lehet kiváltó oka a Legfelsőbb
Személyes alászállásának, hisz ha csak a vissz(a)hatás-, az un.
karma-törvényt vesszük alapul, az tökéletesen működik.
Senkit nem ér igazságtalanság, csak akik azt gondolják, azok
nem látnak mindent. Nem tudják, hogy mi váltotta ki azt,
ami most érte őket.
Mindenki csak azt kapja, amit megérdemel ! Nincsenek istencsapások !
A Legfelsőbb nézője a „színjátéknak” s míg nézi, a-közben
nem rendez Ő Maga ! Vannak arra hivatottak, meg hát az Ő
elrendezései maradéktalanul működnek, Neki „csak élvezni
kell az előadást”.
- Miért ? Az igazság, ha valakit -mondjuk- becsapnak ? - zúgolódik Bala.
- A becsapás helytelen, de honnan tudjuk, hogy a most becsapott mivel érdemelte azt ki ? Tudjuk, hogy ő maga mikorés hányszor-, kiket csapott már be ? Nem tudjuk.
- Szóval akkor kötelesség-teljesítés dolgában állunk rosszul ?
- kérdez Rám.
- Az egyszer biztos. És ha az Úr azt mondja, hogy két esetben
száll alá személyesen; ’igazság’ vesztekor és ’kötelesség’ elhanyagolásakor, akkor ha az igazság sértetlen, akkor csak a
kötelesség dolga lehet az -már csak kizárásos alapon is !- ami
miatt személyesen kellett megnyilatkoznia.
- És mindjárt két alakban ?
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- Úgy. Egyik alakja ilyen jellemvonásokkal, míg a másik olyanokkal. Számunkra ami tanulságos, hogy ugyanakkor ugyanott ugyanaz a Legfelsőbb Személy például küzdelemre is
bíztat, miközben békét ajánl. Nem egy valódi ’azisnemis’ ? A
vége mégis az, hogy Minden ember énfelém jő, ez bíz vitathatatlan, de én akként megyek
elé amennyire lemond az ! Földi sikert, isten kegyet, az ér aki
igyekszik, ki ezt teszi sosem tisztul vágya egyre növekszik.
- Akiket a Földi berendezkedés és az itteni anyagi/testi eredmények ösztönöznek, azok azoktól sározódnak, a-helyett,
hogy tisztulnának ! „Olyan ez a vágy mint a tűz, lobog hogyha
táplálod” azaz minél jobban táplálják, annál jobban ég !
- De hogy van ez az „énfelém jő” meg az „akként megyek elé
amennyire lemond” ? - tanácstalankodik Rám.
- A fő igazság, hogy a valódi ’jó’ attól az, hogy az a Legfelsőbb felé visz ! Tehát minden igazi ’jó’ Ő-felé segít. A
többi, mint a ’szeszély’ szenvedélye, meg a ’nemjó’ helytelenségei Tőle el-fele !
Mivel azonban a lelki értékek sosem múlnak, sőt egyre csak
össze-, meg összeadódnak, életről-életre, ezért ahogy gyarapszanak, egyre közelebb kerülhet birtokosa a Legfelsőbbhöz.
A nem lelki dolgok -gyakorlatilag az összes anyagi/testi dolog- mulandók, ha nem most veszítik értéküket, akkor az
újabb születés tisztító feledése törli el azokat.
Hogy miként megy a Legfelsőbb igaz híve elé ? Hát annyira,
amennyire lemond. Miről ? Mindarról, ami nem lelki -értékazaz test-tudat alapú, anyagi dolog. Hiúság-, hatalom-, javak-,
élvezetek, mind tévedés és alaptalan !
Ez a négy, a négy emberi osztály-jelleg legfőbb sajátossága:
Gondolkodó; tiszta jóság, uralkodó; szeszély s jó, nyerészkedő; tele
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szeszély, élvezkedő; mind nemjó.
- Itt is találkoznak, igazság- és kötelesség-béli dolgok. Abszolút Igazság, hogy a négy-féle emberi jelleget a Legfelsőbb
alkotta meg. Tőle van a három kötőerő és jellegeket úgy
kapcsol össze kötőerőkkel, hogy azok meghatározottság
esetén úgy nyilvánulnak meg.
- Mondjuk egy ’élvezkedő’ meghatározottságú embernek az
a kötelessége, hogy hajszolja az élvezeteket ? - veti fel Rám.
- Igen is, meg nem is !
- Jaj ! Már megint … - méltatlankodik Bala.
- Ha itt akar maradni, akkor igen. Az a dolga, hogy a szellemi
és erkölcsi hanyatlást segítse. Például az által, hogy azt hirdeti
és mutatja be, hogy az élet értelme az élvezet és hogy csak egyszer élünk és amit kihagyunk az örökre elvész, meg különben
is mindenki ostoba vesztes, aki nem éli ki mindazt, amit
lehetőségei megadnak. Ez így van rendjén - az ő esetében !
Csakhogy, az emberlét feladata-, mondhatni küldetése nem
ez ! Élvezkedő is élhet „istenes” életet, ha megkeresi kötelezettségét -ami nem a parttalan élvezkedés !- és a lehető leg
alázatosabban teljesíti azt. Ha így él, akkor egy kedvezőbbés magasabb lelki fejlettségi szintű létbe kerül(het).
- És aki azt sem tudja, hogy több élet van ? - kérdi Rám.
- Végül is, ez lelki érettség dolga. Aki érett rá az ráébred, vagy
megtudja és el is fogadja, aki nem, az olyan „iskolákat” olyan
vallást keres és követ, ahol az egy életről szólnak a dalok.
- És aki nem tudja, hogy milyen vele született jellege, sem azt
nem hogy mik azok a kötőerők, milyen hatásuk van, melyik
mitől- s miből jön, az mit tegyen ? - érdeklődik valódi kíváncsisággal Bala.
- Idéztem már, hogy „Önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed,
jobb az mint hogy másét akár végzed tökéletesen.” - ezért mondjuk
Nektek, most az a kötelességetek, hogy minél kevesebb
55

hibával hajtsátok végre azt, amivel Asmata NagyAsszony
megbízott. Ez egy kötelezettség. Hogy ez mennyire vág egybe saját -élethossznyi- „küldetésetekkel” ? az lényegtelen.
Tanulók vagytok, épp csak pár napja saját karmával, a feladat
pedig adott. Szekértáborból -minél kisebb veszteséggel- eljutni As városába, ott értelmesen elcserélni amit viszünk
olyan dolgokra, amire NagyCsaládunknak szüksége van s
eközben „felderíteni” a viszonyokat, hogy NagyAsszonyunk
láthassa körülmények alakulását.
Tudnotok kell, hogy mi is As vérből valók vagyunk. Hiába
nevezzük magunkat jász-nak, a vérségiség nem csak befolyásol, -meghatároz, de kötelez is.
Azt már tudjuk, hogy jász kötelessége az Abszolút Igazságról
szóló tudás/tanítás megőrzése s mikor kell, annak továbbadása, ahogy most én adom tovább Nektek.
De azt is tudjuk, hogy „világ sora hanyatlása” tehát a jelen korra
rendelt lét a hanyatlás. Viszont ebben a nagy elrendezésben
minden egyén szabad, mindenki megkísérelheti kijátszani
Maya Istennő, illuzórikus cselvetéseit, de ehhez tudás, éberség és elszánt akarat kell.
Hogy mi lesz As városában- és As városával, azt nem tudhatjuk, de mi úgy döntöttünk, hogy nem várjuk állva a romlást,
megpróbálunk kisiklani a szellemi és erkölcsi süllyedés szorításából. Ennek legfőbb módozata; az egyszerű élet és a
magasszintű gondolkodás.
Az ember alapvetően szellemi lény, még a nemesebb emberiemberek is, akiknek nem az a dolguk, hogy anyagi/testi próbálkozásokkal igyekezzenek túlélni azt, ami adatik.
Figyeljetek csak:
Teremtek mint nemcselekvő, magamból mi végtelen, kit aszerint mi a
sorsa s mely jármoktól fékezett.
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- Mely „teremtéseket” ne úgy vegyétek, hogy az Úr mindig,
minden egyes teremtménnyel Maga bíbelődik ! Megvannak
erre elrendezései, mondhatni a természeti törvények, amik
működnek maguktól, ám a Legfelsőbb szándéka szerint.
Ilyenek az Ő rejtett üzenetei, amik az energiákban és azok
hatásaiban-, következményeiben nyilvánulnak meg.
Adva van a végtelen MINDEN, Benne a végtelen sok lél parány- s mindnek a maga sorsa, mely sors alakulásában legfőbb kovács a lél; adott- és korábbi köntösének története.
„Ki mint … úgy …” avagy „Ki mivel attól …” Mind eközben:
Tett az Engem nem érint meg, nincsen vágyam énnekem, ki így ismer
nem téved meg látja teljes lényegem. Egyedül csak én birtokom hat
felfoghatatlanság; erő, hírnév, szépség, tudás, lemondás és gazdagság !
- Tehát egyfelől; a Legfelsőbb érintetlen ! másrészt; A Legfelsőbb vágytalan ! Semmi nem érinti (meg), hiába történik
az Őbenne. Ugyanakkor Ő nem dédelget vágyakat. Mivel
Önmagában teljes, nincs szüksége semmire ! Mindennek
ellenére mégis csak Ő az egyedüli, Aki a felsorolt fenségek
egyidejű birtoklója. Nekünk -Jas révén, -példázatán át- azt
tanácsolja:
Kövesd ősök jó példáját, kik önzetlen megélték, mi sorsuk volt, mi
útjuk volt s szent honomat elérték.
TETT, VAGY TÉTLENSÉG ?
- Mert, hogy a Kuru mezei csatában való részvétel kötelezettségük volt felmenőinknek ?
- Igen. Mert, hogy -
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Nagy bölcsek is megkérdezik; - Mi a tett s mi tétlenség ? - elmondom
most neked jó Jas, hogy teljesen megértsél.
Igen nehéz felfogni azt, mi tett, -bűntett s -tétlenség, addig kell ezt
megtanulni míg félre nem ismernéd ! Nincs visszhatás azok tettén, akik
látják s megérték, cselekvésben tétlenséget, tétlenségben cselekvést.
- Anya ! Engem Úr Hari tönkre tesz ! - fortyan fel Bala -némi
tettetett felháborodással- nem lehet(ne) valamit világosan-,
egyértelműen elmondani ?
- Kisfiam, nyugodtan tegyél panaszt. Tudod Kinél ? A Legfelsőbbnél. Ja, hogy az Úr Hari, akkor így jártál. De azért csak
figyelj:
Bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt, bármit tesz
is visszhatásuk ilyen embert bíz elhagy. Menedéket nem keres ő,
elégedett mindennel, bár örökkön serénykedik mégsem tesz már semmit
sem. Ő ki nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él, semmitől
sem szennyeződik bűntelen, de nem henyél. Ilyen személy nem lesz irigy,
beéri azzal mi jő, jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő.
Bármit tegyen áldozat az, szín önzetlen cselekvés, szerves rész ő a
MINDEN-ben, ez a tiszta bölcsesség.
- Aki kellő tudással rendelkezik és elég bölcs, az belátja, hogy
mindenkinek megvan a -rendelt- helye -nagy szavakkal élve;
küldetése- adott életében, -életére ! Aki ezt a helyet betölti,
az kifogástalanul szerves része a MINDEN-nek. Aki nem így
tesz -és ez a jelen kor egyik fő baja, a sok-sok elmulasztott
kötelezettség !- az a Nagy Rendet nem jobbító, de hanyatló
irányba segíti ! Azt azonban tudni kell, hogy mindez nincs a
Legfelsőbb akarata ellenében, hisz Ő mostanra pont ezt
rendelte ! De mégis Véglegesen felszabadul ki tudatos MINDEN-ről, hisz a
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MINDEN-ben semmi sem független a MINDEN-től !
- No látom, már elég lesz mára a bölcseletből. Hagyjuk had
ülepedjen.
Azt azért elmesélem, hogy -mint tudjátok- jártam Édesapátokkal, meg annak Nővérével, Verával -aki gyógyítóSumer földön. Amikor ott ezt a tanítást több napon keresztül, szóról-szóra adtam át egy öreg-, bölcs papTanítónak, az
türelemmel és nagy figyelemmel hallgatta végig.
Akkor ott elhangzott egy olyan példázat, hogy minden ember
fejében -képletesen szólva- van egy szita. Mondjuk úgy, hogy
a bensőjében és akkor nem zártuk ki a szívet sem, hisz az
legalább olyan fontos, mint az ész ! Szóval ez a szita kinekkinek más és más áteresztő képességű. Kinek ez, kinek az
akad fenn, vagy esik át. Ami fennakad, az bekerül gondolatvilágába, ami átesik, az számára érdektelen. Nos, ennek a
papTanítónak minden fennakadt szitája szövetén. Minden
érdekelte és mindent megjegyzésre érdemesnek talált.
- Akkor ezt a tanítást a sumerek is tudják ? - kérdi Rám.
- Nem. Sumer földön is úgy járt az Abszolút Igazságról szóló
tanítás, mint a búvópatak. Alámerült.
- Hogy, hogy ? - villanyozódott fel Bala.
- Ez az öreg tanító -akit Dumuznak hívtak- ugyan mindent
megjegyzett és mindent fontosnak is talált, nem tudta elfogadtatni azt a papTanítói tanáccsal, akik a sumer Uralkodó
szellemi vezetői voltak. Ők határozták meg, hogy mit tanítsanak az embereknek.
- Nem kell mindig, mindenkinek, mindent megtanítani ? csodálkozott Rám.
- Látod ? Neked ez furcsa, holott akár természetes is lehetne.
Ám mindenkinek azt kell- és érdemes átadni, amire érett. Egy
kisgyermeket hiába akarunk felvilágosítani a magas tudományokról, nem is neki való és nem is volna képes megérteni.
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Sőt, lehet hogy nem csak összezavarná, de mivel számára
ismeretlen, ezért félelemmel töltené el. Tehát az hiába igaz,
inkább ártana, sem mint hogy javára válna.
- És mi lett a tanítással ?
- Dumuz tudta, hogy abból csak baj lehet, ezért nem kelt
vitára, senkit nem akart meggyőzni, e helyett agyagtáblákba
ékeltette -mert hogy ékírásnak nevezik ahogy ők írnakazokat kiégettette -hogy tartósak legyenek- és elrejtette a
sumer tudástár hátsó rekeszeibe. Ott van, de csak az talál
(hat) rá, akinek az a sorsa.
- Ezt mondtad már, de mi lett Dumuzzal ?
- Sajnos azt nem tudom, mert amikor kitudódott, hogy én mint buta pusztai lány- mit „hírdetek” akkor a Tanács
démonnak nevezett ki és menekülnük kellett, az amúgy rendkívül kedves, barátságos Uruk városából.
- Akkor vannak olyan vidékek, ahol szándékosan tudatlanságban tartják az embereket ?
- Vannak és lesznek a jövőben is. A gonosz vezetők úgy képesek uralni- és kizsákmányolni a széles néptömegeket, ha
tudatlanságban és félelemben tartják őket.
- Ez borzasztó ! - háborodik fel Rám.
- Az, miközben mélyen emberi. Igaz, hogy inkább az állatiember jellemzője, mert hogy hiába képes -akár- tömegek
befolyásolására, nemes eszmények távol állnak tőle. „lefoglalja
minden percét jólét dicsfény léhaság” - ahogy Úr Hari mondta azt
a Bizalmas Tanításban. Meg azt is, hogy „közemberek önkárukra akármit megtehetnek, de a kiválóak tette örök példa nemzetnek” és itt most a „kiváló”-ság alatt ne a valódi kiválóságot értsétek, hanem azt, aki tömegeket vezet. Persze ő és vak követői abban a tudatban vannak, hogy vezetőjük kiváló ! Még
csak hitnek sem nevezhető, hisz akkor felmerülhetne az,
hogy ’vagy úgy van, vagy nem !’ hanem mosott agyukkal teljes tévtudatban élnek.
60

- Ne szomoríts Édesanyám. - jegyezte meg egykedvűen Rám.
- Figyelj ! Aki hülye, haljon meg ! - csattan fel Bala.
- Nyugalom. Békesség.
ÚJRA A KÉRETLENEK
Az alkonyati megállás és az éjszakai pihenés zavartalannak
indult. Jószágok rendbe szedve, szerény vacsora elköltve.
Tűz a helyén, de még nyugovóra sem tértek az utazók, Bala
megjegyzi: - Mint, ha szempárokat látnék észak felől.
- Valóban. Az négy szempár. Lapítanak. Három pár laposan,
egy kicsit magasabban. - fejti ki Rám.
- Ezek a korábbi követőink lesznek. Úgy látszik kevés lett
szegény üszőnk. - jegyzi meg An - meg telhetetlenek is a
könnyű préda reményében.
- Mit tegyünk ? - kérdi Bala.
- Rendet kell vágni. Nem mehet ez így az As vidékig. - lesz
markánsan határozott Anya hangja. Azzal felajjazza íját, két
edzett vas hegyű- és egy villás-, kettőságú heggyel készült
vesszőt vesz elő.
- Készítsetek elő két-két égő végű fahasábot a tűzből és miután ellőttem a vesszőket, vessétek a felénk rontók közé.
- Mi is készüljünk a nyilazásra ?
- Igen.
Ugyan sötét volt, de a világító szempárok tökéletes célpontokat mutattak, így semmi nem terelhette el lövész figyelmét.
An egymásutáni villámgyors két lövése a két magasabban álló
szempárat találta el pontosan, mire az áldozat felüvöltött és
vakon megvadulva rontott feléjük. An az üvöltő, tátott szájra
várt és azonnal megcélozta a villáshegyű vesszővel, ami
halálos pontossággal csapódott a nyitott szájba, végzetesen
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felhasítva a nyelőcső melletti vastag ereket is. Mire a vad a
közelükbe ért, már hörögve fuldokolt, saját vérétől.
- Most ! - kiáltott An és két fiú az ugyancsak feléjük iramodó
három nőstényarszlán közé hajította a lángoló hasábokat.
Bizonyára a falkavezér halálos hörgése is-, meg a tüzes csapások, menekülésre sarkallták a kellemetlenkedőket.
- Én nem akartam ezt. - nyugtázta An, mikor a tűz fényénél
meglátta a tekintélyes hím arszlán még gyengén rángatózó
hatalmas testét. Mikor az állat kimúlt, An előhúzta övéből
kését és az arszlán kilógó nyelvét levágta, majd a tűz mellé
telepedett.
- Arszlánok Felvigyázója ! Fogadd ezt a csekély-, engesztelő
áldozati ajándékot alattomos és telhetetlen teremtményed
elveszte miatt. - Azzal a tűzbe vetette a nyelvdarabot.
- Különösebb búcsúztató ima nélkül, most folytatnám az épp
ide illő részlettel a Bizalmas Tanítás:
Mind ki őszintén áldozik bizton tisztuláshoz jut, tudják ők ki nem
áldozik itt sem boldog nem hogy túl. A védikus szentírások dicsérik
az áldozást, de azért tudd Jas barátom cselekvés az mindahány.
Minden tárgyi áldozatnál többet ér a bölcs tudás, mert hogy az a
kútforrása mindennek mi áldozás. Íly tudásra alázattal az tehet szert
ki kérdez s tiszta bölcsnek szolgálata mivel célba elérhet. Teljességet
megismerve már soha nem tévedsz meg, belátod mind az Én részem s
mindez ott a MINDEN-ben. Legyél bár a legbűnösebb, íly megértés
átsegít, szenvedések óceánján, belátásod általvisz. Úgy perzseli ez
ismeret, összes tett visszhatását, tudjad jó Jas miként tűzben égnek a
fák hamvakká. Nincs tisztítóbb erő annál, mint a teljes igazság, aki
önzetlen kutatja, önmagában rátalál. Önfegyelmes tiszta hitű előtt
tárul bölcsesség, azt elérve tudd rátalál tökéletes békesség. Azonban ki
kételkedik, tudás és hit nélküli, ebben s jövend életében boldogság azt
kerüli. Ki visszhatás nélkül munkál, bölcsességgel űz kételyt, bensőjével
tisztában van az nem rabja tettének. Vesd el minden csüggedésed, osz62

lasd kétségeid el, szent tudásnak pallosával sötétséget kettészelj.
- Ennyit tehetünk. Magunkat s jószágainak meg kellett védeni, ő pedig üszőnkért cserébe magát adta nekünk. Utódjai
tovább vihetik vérvonalukat, ha jól láttam akár több arszlánkölyök is világra jöhet. Ha megvirrad, majd úgy nyúzzátok
meg, hogy a mancsok, a farok és a fej maradjon egyben a
bőrével. Egy ilyen gyönyörű arszlántrófea kitüntetett ajándék
tud lenni, ha hozzáértő gondosan kikészíti. As városában
vannak ügyes bőrművesek és azt gondolom a törzs vezetője
megkedvesíthető egy ilyen ajándékkal.
Azért a figyelmes alvás mellett is sikerült annyit pihenni,
hogy az új Napot méltóan köszönthessék.
A fiúk miután kizsigerelték az arszlán tetemét, egy közeli ágas
fára két kötéllel felfüggesztették, hogy a gondos nyúzást
elvégezhessék. Bár arszlánnal még nem volt dolguk, de már
több jószág bőrét sikerült sértetlenül lefejteniük, azok
korábbi gazdájáról.
- Nincs messze a Csaksu folyó, elkanyarodunk arra és annak
bő vizében alaposan át lehet mosni a trófeát, a többit majd
bőrműves elvégzi. Nekünk és jószágainknak sem árt egy jó
fürdés. Akad rajtunk útpora elég. Úgy vélem, egy napi
járóföld után As városába érhetünk.
- Már nem bánom, elég unalmas ez a sovány úti étel. - jelzi
Bala, amivel kivételesen Rám is egyet ért.
- Igazatok van, lemondásból is megárt a sok. - szól derűsen
mosolyogva An - Míg a folyóhoz érünk- egy kicsit folytatom
a megjegyezni valókat:
Jó Úr Hari ! Összezavarsz; előbb mondád árt a tett, aztán oktatsz
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cselekvésre mond az ember mit tegyen ?
Jas barátom egyaránt jó tartózkodás éppen úgy, mint önzetlen
cselekedet, mégis tett a jobbik út. Tudd hogy kötöttségtől ment lesz, ki
nem utál s nem kíván, lemondóan tesz ő mindig eredményre már nem
vágy.
BALA IS TANÁCSTALAN
- Akkor úgy látom nem csak én zavarodok meg időnként, Jas
mestert sem kerülte el néha a tanácstalanság. - nyugtázta Bala.
- Azért várj még. - intette An :
Van ki mást lát elemzésben s mást tettben mi önzetlen, pedig egyik hű
vándora két eredményt érhet el. Ki a tudás útját járja, ki cselekszik
vágy nélkül, ki e kettőt egynek látja, bölcs az meg már nem szédül.
- Akkor a kettő ugyanaz, vagy ugyanoda vezet ? - érdeklődik
Rám.
- Egy kicsit olyan ez, mint a szív és az ész dolga. Mindegyik
lehet -akár- ’jó’ is, de a legjobb ha a kettő össze van hangolva.
Azt már biztosan láttátok az állatoknál, hogy az agynak két
félteke van. Ilyen az emberi agy is. Van neki bal- és jobb fele.
A kettő nem ugyanazt-, pontosabban nem ugyanúgy végzi.
A bal inkább -mondjuk úgy- ész-szerű, míg a jobb fele –inkább- érzelem-vezérelte, szív-szerű. Nem ritkán úgy is jellemzik, hogy a férfiak bal féltekés gondolkodásúak, míg a
nők inkább jobb féltekések - általában. De mivel lényegi
lényünk sem nem férfi, sem nem nő, így érthető, hogy a
legjobb ha a két jelleg nem elkülönül, nem vetélkedik, hanem
segíti egymást és így eredményesebb lesz -még akár- a
gondolat is. Különben meg:
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Önfegyelem hiányában tisztulás nem kecsegtet, vágy nélküli hű követő
Legfelsőbbhöz ér bíz el. Önfegyelem érzéken győz, érzék ura lemondott,
megkülönböztetés nélkül él, tegyen ő akárhogy. Tisztán lát az ilyen
személy, érzékek mik mozgatnak, lél az soha nem cselekszik, test
hogyha lát, vagy ha hall. Hiába az érintés is, szag-, íz-, látvány egyre
megy, alvás-, mozgás-, légzés-, beszéd test csak az mi megtéved. Aki
vágy nélkül cselekszik s lát mindent a MINDEN-ben, úgy nem tapad
visszhatás rá, mint víz lótusz levélre.
- Ti még nem is találkoztatok lótuszvirággal. Remélem As
városának, a városfalak közötti dísztavában, majd megmutathatom. A lényege, hogy egy nagyon érdekes, leginkább szent
növény, aminek a gyökerei a fenékbe kapaszkodnak, szárai
fölvezetnek a víz felszínéig, ahol tányérka-szerű levelei
ringanak az időnként nyíló-, gyönyörű virágaival. A lótusz
levelének különlegessége, hogy lepereg róla a víz, legyen az
tiszta, vagy szennyes, egyik sem képes megtapadni rajta.
Ezért ez a hasonlat.
Bölcs a teljes tisztulásért, ragaszkodás nélkül tesz, érzékekkel,
értelemmel, elmével és testével. Belső béke megtalálja, azt kit nem köt
semmi meg, ragaszkodót tette béklyóz nem szabadul sohasem. Meg nem
kötött derűsen él kilenc kapus testében, nem gondol ő már a tettre s
arra senkit nem késztet.
- Mi az a kilenckapus test ? - kérdi Bala.
- 2 szem + 2 fül + 2 orrlyuk + 1 száj + 1 végbél- + 1 a húgyvezeték nyílása = 9.
- Értem.
Lél az bizony nem cselekszik, természet mi sarkalló, nem lél az ki
bíztat, hanem nemtudás mi mozgató. Bármit gerjeszt tudatlan lény,
érintetlen Legfelsőbb, testnek összes tévelygése bizton elkerüli Őt. Ám
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ha tudás felszínre jut, Napként ragyog mindenre, eloszlanak tévképzetek, test lényege feléled.
- Ő a lényegi lényünk, ugye ? - kérdi Rám.
- Úgy van. Nézzétek csak, ott a Csaksu.
- A nevének van valami jelentése ?
- Jelentését nem tudom, az Induson túliak nevezik így, de a
név mögöttese az ’Egyensúly’ aki/ami mindig a harmóniát és
az egyensúlyt keresi. Ez a folyó is mindig igyekszik egyensúlyban maradni, függetlenül attól, hogy ahol ered, ott
mennyi a hó.
- Ott olyan sok hó van, hogy bővizű folyó lehet belőle ?
- Igen. Olyan sok, hogy mind sosem olvad el, csak nyaranta
annyi -meg az alacsonyabb-, melegebb vidékeken- ami képes
folyamatosan táplálni ezt a nagy folyót.
Mikor az utazók a folyóparthoz értek, legelőbb is beleterítették az arszlánbőrt az egyik tisztavízű, homokos mederszélbe -kövekkel leterhelve, had járja a víz- majd figyelmesen
őrizve jószágaikat, azokat is fürdésre ösztökélték, jól lecsutakolva mindet. Mikor mindennel megvoltak alapos
fürdőt vett mindenki.
Felüdülve, megtisztulva indultak tovább, a vízfolyás mentén.
AS VÁROS FELÉ
Mikor minden a MINDEN-ben, elme, hit és értelem, szilárd örök
menedéket lel az ember Énbennem.
- Folytatta Úr Hari Jas mester tanítását, jelezve hogy mikor
az ember megvalósítottan tudatossá válik a MINDEN-ről,
akkor biztos menedékre számíthat. - idézte An - Mi több,
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menedéket talál.
- Szükségünk van menedékre ?
- Szellemire minden képpen. Mert, hogy körülmények lehetnek bármilyenek, ha valakit a MINDEN-tudat -értsd; a
MINDEN-ről való tudatosság- vezérel, akkor soha nem fog
elveszni.
Aki így vált igaz bölccsé, különlátás nélküli, egy neki tehén, elefánt,
pap, kutya s ki azt eszi.
- Van, ahol kutyát esznek ? - csodálkozik rá Bala.
- Van. Most gondoljátok el, a kutya az egyik leg tisztátalanabb
állat, folyamatosan saját hátsóját és nemiszervét nyalogatja, a
disznóhoz hasonlóan a saját ürülékét is megeszi, ki az az
ember -ha nevezhető annak- aki ilyen élőlényt megenni
képes ?
- Valóban nagy az Isten állatkertje. - jegyzi meg rezignáltan
Rám.
Kiegyensúlyozott ember, aki mindent egyben lát, önmagában teljes
MINDEN örök szerves része már.
- Be kell lássuk, a kutyaevő lényegalkotója is egy lél.
Mert, hogy aki Jóban, rosszban érintetlen, derű, bánat egyre megy, hiszen tudja minden
MINDEN nincs rajt kívül semmi sem. MINDEN önmagában
teljes, lél a MINDEN mása itt, az kit semmi nem érint meg, éli boldog
álmait.
- Nem ok nélküli az érintetlenség ajánlása. - folytatja An Különben is -
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Mindig változó világban, minden mindig változik, bölcset véges élvezetek képzete sem mámorít. Igaz boldogságot, csak az érhet el e Földön
itt, aki értelmével veszti dühét és a vágyait. Érintetlen belül boldog,
belül tud a MINDEN-ről, hiszen tudja; lél soha nem kerül ki a
MINDEN-ből. Eredeti otthonába bizton jut el mondhatom, aki egy
már mindenkivel s kettősséget felhagyott.
- Aki ilyen szintre ért, az mindenkit szeret és őt is szereti
mindenki ? - veti fel Bala.
- Az hogy senkitől nem vár el semmit az igaz. Az, hogy csak
adni kíván mindenkinek, az is. Amennyiben pedig nem személyválogató „egy neki tehén, elefánt, pap, kutya s ki azt eszi”
akkor mondhatjuk, hogy ő valódi ’szeretet’-tel viszonyul
mindenhez és mindenkihez.
Mindennek ellenére, azért egyáltalán nem biztos, hogy ő felé
is mindenki valódi szeretettel fordul, sőt ! ott vannak irigyei,
akik csak ferde szemmel képesek ránézni, de azért ez se kell
hogy zavarja emberünket.
Nincs itt mit tanulni annak, ki lényegről tudatos, aki nem fél, aki túl
van, vágyon és a haragon.
- Ez a két fő ellenségünk ? - kérdi Rám.
- Igen. Ezek személyes benső ellenlábasaink, persze a félelem
után. Úr Hari sem véletlenül tanácsolja Jas mesternek, hogy
„csak ne félj !”
- Miért olyan nagy baj a félelem ?
- Mert az mindig valami hamis képzethez tapad s nem enged.
Ha testünket féltjük, akkor azonosulunk testi valónkkal és
megfeledkezünk igaz kilétünkről. Ha számunkra keveseket
féltünk, akkor erős bennünk a kötődés/megkötöttség ami
nem engedi a tisztulást, miközben nem bízunk az elrendezésekben. Mint, ha rajtunk múlna mindenki sorsa.
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Ez majdnem olyan, mint a mágia.
- Istent játszani ? - veti fel Bala.
- Igen, pontosan. De ha javainkat féltjük, az további gátja a
megszabadulásnak, hisz azt gondoljuk, hogy azokat mi birtokoljuk, holott csak valamilyen módon hozzánk került -átmenetileg- szerencsés esetben nem tisztességtelenül. Szóval a
félelemmel csak a baj van.
Gondolaton uralkodni kizárással is lehet, légszabályzás koncentrálás
törekvőnek segíthet.
- Mert ki Uralója érzékeknek, értelemnek, elmének, vágy s félelmet félretevő, szabadulást elérhet. Értsd meg jó Jas hogy én vagyok áldozatok gyűjtője,
világ Ura s fő barátja ki érti ezt, békét lel.
- Tudjatok róla, hogy az egyik legnagyobb kincs a béke.
Természetesen a külső is, de leginkább a belső béke. Nem
véletlen, hogy a Legfelsőbb egyik alászállása - Akit mi tekintünk követendőnek - a békét igyekezett bemutatni, az örök
küzdés helyett - amit a másik avatár képviselt.
Kötelességeit végző, eredményvágyelhagyó, ő az igaz hívem Nekem, nem
a tettről lemondó ! Tudd hogy csak az jó törekvő, ki eredményvágytól
ment, elhagyása minden vágynak, csak az ami kimenthet. Összekapcsolódást kezdő gyümölcsözőn cselekszik, ám ki fejlett lelki útján,
az tenni sem igyekszik. Aki útja csúcsára ért, az kívánságnélküli, tesz
de annak eredménye nem vonzza s nem érdekli.
- Ezt elérni elég egy emberi élet ? - aggályoskodik Rám.
- Sajnos nem. De a legfontosabb a valódi tudás megszerzése
és akkor már egyszerűbb a lelki élet is.
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Tudás révén elme segít, tudatlanság visszahúz, tudd hogy mi áll elme
előtt; jó, vagy nemjó ? kettős út ! Ki elméjén uralkodik, annak barát
elméje, ki a szeszélyt megengedi, annak az ellensége ! Hogyha elmédet
uralod, lényeg lényed megsegít, hideg, meleg, bánat, derű, gyalázat, dics
nem hevít. Tudást bíró sziklaszilárd, érzékeit legyőző, neki egy hogy
sár, vagy arany, mindegy annak akár kő. Részrehajlásnélküliként
mindenkire egyként néz, ellen s barát, rokon s gyűlölt, szent, vagy bűnös
egyet ér.
- Hát ehhez valóban idő kell. - nyugtázza Bala.
Önfeladó, hittel élő, érintetlen magányban, birtoktudatát elhagyja s
fegyelmezi a vágyat. … Fegyelmezett elméjével, gondolata MINDENben, félelemnélküli szívvel, tisztán nyugszik Énbennem. Felszabadul
aki így tesz, ha már mindent enged el, megtisztultan lélt nem fedi
öngondolat leple sem.
- Mit jelent az „érintetlen magány” ? - kérdi Rám.
- Szerencsés esetben magányos élőhelyet, mint például számunkra a pusztai lét, de akiknek ez nem adatik, azok az
érintetlenség gyakorlásával felül képesek emelkedni a zavaros
viszonyokon. Valódi lelki törekvőnek ilyen körülmények
között is fontos:
Se koplalás, vagy virrasztás, kevés, se sok semmiből, túl sok evés, túl
sok alvás, éppúgy elvon mindentől. Aki ismer középutat, nem fárad
meg sohasem, eszik, alszik, munkál, pihen, megtartja a mértéket.
- Mert hogy Szabályozott életvitel, szabályozza elmét is, nemcsapongó gondolattal
bölcs a MINDEN-t feléri. Mint a széltől védett lángnak, íly elmének
nyugta van, ha törekvő rendületlen, semmi nincs mi útban van. Mikor
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elme lecsillapul, felszínre tör tiszta lél, ki a MINDEN apró része s
bölcs az őstudásban él. Ízt kap ekkor -hidd el jó Jas- túlnan
boldogságból itt, átöleli teljes tudás s sziklaszilárd lesz a hit.
- Milyen a tiszta lél ? - kérdi Anya.
- Örök + boldog + teljes tudású ! - mondja fel a „leckét” Bala.
- Meg mind ez, egyszerre. - fontoskodik Rám.
- Ezt nem szükséges hozzá tenni, hisz ez természetes. A lél
eredeti -tiszta, befedetlen- állapotában természetszerűleg
birtokolja mindhármat. - Egészíti ki Anya - Persze befedve
is, csak akkor „szegény” nem tud érvényre jutni ! Ez nem
olyan, mint a valódi ’szeretet’ alapjai, amiknek csak együttes
megnyilvánulásakor beszélhetünk valódiról.
Látjátok ott távol ? Az már As városa.
- Az nem délibáb ? - tréfálkozik Bala.
- Rosszul látsz az éhségtől ? - fricskáz oda Rám.
És valóban, ahogy közeledtek, egyre világosabbá vált, hogy
egy hatalmas-, falakkal övezett város köszön rájuk a távolból.
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HAZAÉRTEK ?
- Anya ! Mi most haza érünk ? - kérdi izgatottan Rám.
- Én itt születtem, tehát én haza, még akkor is, ha nem itt
élek már.
- Nekünk meg nincs is hazánk ? - szomorodik el Bala.
- Ez izgalmas kérdés. - és még An is elgondolkodik - Hagyományos értelemben mi -engem is immár beleértve- hazátlanok vagyunk, miközben mindenütt otthon vagyunk.
- Mint a csiga, aki midig otthon van ? - veszi viccesre Bala az
elgondolkodtatót.
- Jó ez a tréfás megközelítés, de valahogy igaz. De gondolj
bele abba is, hogy mielőtt betöltöttétek a tizenkettedik nyarat, azt mondtam, hogy ma még a szekéren alszotok, de holnaptól már a szabadban.
- Igen emlékszem. - jelzi Bala - Én szeretek a szabadban lenni
és aludni is.
- Akkor, ha nincs házam, akkor hazám se volna ? - tanácstalankodik Rám.
- Sokan úgy gondolják, de mi és még sok nomád nép, házatlanul van, mégsem hazátlan, hisz ahol él, az a hazája.
Különben meg a bölcs ember -lelki fejlődése útján- előbb-,
vagy utóbb „birtoktudatát elhagyja” - ahogy Úr Hari tanácsolta,
de még folytathatom is Rendíthetetlen hívemnek nincs már semmi akadály, jöhet bármi sorscsapás is, nem feledi önmagát. Akár testi kínok sújtják, akár bármi
érheti, elméjében megtisztulva, semmi el nem téríti. Ezért mondom jó
barátom törekvőnek erő kell, őrizze meg elszántságát, hogy végcélját
elérje. MINDEN-tudat megsegíti, léte bárhogy hányja is, Rám
gondolva, megnyugodva hagyja önös vágyait.
- Ilyen helyzetben oly’ mindegy hogy ház, vagy haza ? Tudjuk 72

Nyughatatlan elme táltos, parázson él úgy lobog, ezért hűtsed örökké
le, irányt csak úgy tarthatod. Aki mindig Reám gondol, sugaraim ölti
fel, bűntelen lesz s érintetlen nem téveszti semmi meg. Ilyen hívem már
itt boldog, tudja MINDEN legfőbb cél, hiba nélkül örök rendben, éli
jámbor életét. Mindenben látja a MINDEN-t s tudja mind a
MINDEN-ben, mozgó az vagy mozdulatlan, Tőle lobog mind egyre.
Aki mindent Énbennem lát s Engem lát meg mindenben, azt Én soha
el nem hagyom s ő sem hagy már el Engem. Tudja az ki úgy lát Engem,
lény lényege Én vagyok, Én de egyik lél se MINDEN, hisz
MINDEN csak Egy vagyon. Kedves Jas, én jó barátom, tökéletes az
lehet, aki látja a lényeget búsderűsen egyre megy.
- Látjátok, mi ezt az eszményt fogadtuk el, mikor elhagytuk
As városát. Itt maradt véreink -hiába kapták ugyanezt Jas
mestertől- mégsem így értették. Mi beláttuk, hogy beköszöntött a nézeteltérések kora és vita helyett odébb álltunk.
As város kapujához érve, An utasította a fiúkat, hogy
húzódjanak félre a jószágokkal, lovak lábait kössék béklyóval, a marhákat meg egymáshoz, míg eldől a sorsuk, ő pedig
lovon léptetett a kapuőrzőkhöz.
- An vagyok Asmat és Ea gyermeke, As város szülötte.
- Mi járatban földi ? - kérdezi az egyik őr.
- Jász véreimtől hoztunk jószágokat cserére és ajándékot As
város vezetőjének, ha megmondjátok ki az ?
- Odon vezér a városvezető.
- Emlékszem rá, együtt gyerekeskedtünk egykor. Az Ő apja
és nagyapja is Kuru mezőn esett el, az én apámmal együtt.
Darja nagynénémhez kérnék bebocsátást.
- Menj békével. - azzal félre álltak az útból.
An lassú léptetéssel fordult a régről ismerős belső köves útra,
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nem győzve forgatni fejét s kapkodva tekintetét, hogy mindent szemügyre vehessen. A tágas-, laza beépítésű külső
udvar jól ismert házához ment, s kötötte ki Szél kantárját a
ház előtti korláthoz.
- Csak nem ?! - szaladt ki örvendezve Darja asszony.
- De bizony. Üdvözöllek Drága Néném ! - köszöntötte An,
apja nővérét.
- Egyedül ?
- Két fiammal jöttem, azok a jószágokra vigyáznak a falakon
kívül.
- Két fiad van ? Az csodálatos.
- Ikrek. Rám és Bala.
- Balarám után ?
- Úgy valahogy. Drága Néném, kivel kell beszélnem jószágok
csere-beréje dolgában ?
- Odon vezér lett a vezető, annak van intézője, aki ilyesmit
csinál. A palotában találod.
- Miféle palotában ? - csodálkozik An.
- Miután Odon lett a vezetőnk, a magtár elülső felét átépíttette vezetői palotának, majd meglátod.
- Fontosabb az úrhatnámság, mint a termény biztonsága ?
- Nálunk meg ez lett; úgy valahogy.
- Csak gyorsan, hogy éltek ? - sűrgősködött An, mert legelőbb is a jószágok cseréjén szeretett volna túlleni.
- Mire Odon felnőttforma lett -apja és nagyapja hagyatékára
hivatkozva- magának követelte a vezetői szerepet, miután Ti
Asmata NagyAsszonnyal és Jas mesterrel elmentetek. Sok
vita volt. Emlékszel, hogy régen a vezetői utódlás nem örökletes-, hanem rátermettségi úton ment. Leginkább Yaz és
Jazig lett volna alkalmasabb, de veszekedés helyett pártolóikkal együtt inkább elmentek azok is, csak nem északnak mint- Ti, hanem nyugat felé. Úgy hírlik, hogy Yaz és népe
nem túl messze állapodott meg, de Jazig és követői még a
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Kavkázon is átkeltek és valahol távol-, nyugaton leltek hont
két folyó között, egy nagy hegykoszorú ölelésében.
- És ti hogy éltek.
- Csak azt mondhatom, hogy egyformaformán. Aki nem
zúgolódik, az megvan.
- Odon milyen vezető ? Neve mögöttese után tudom, hogy
az örök küzdő, aki keresi a helyét a világban, de bizonytalan
a sorsa, vagy megtalálja, vagy túlzásokba esve megreked.
Könnyen hajlik önkényességre, meg nagyzolásra.
- Jól látod.
- Mindegy, fölkeresem Őt is, meg az intézőjét is és abban
tudnál-e segíteni, hogy van-e olyan bőrműves, akihez egy
komoly arszlánbőrt vihetnék kikészítésre ?
- Az van, a falon kívül, a Csaksu folyó partján. Tudod, azt a
büdösséget nem szívlelhetjük itt bent, de nagyon ügyes állati
trófeák kimívelésében.
- Köszönöm, akkor megyek a „palotába” - jegyzi meg An
nem kis malíciával.
ODON
An, gyalogosan indult az általa jól ismert középső udvaron
át, a belső udvari magtár felé. Egykor sokat bújócskáztak
erre, Odonnal, meg a többi nyughatatlan rosszcsonttal.
Valóban meglepődött, amikor az egykori egyszerű-, biztonságot sugárzó magtári falak helyén díszes palotarészt talált.
Míves kőfaragványok sugallták, hogy itt bizonyára tekintélyesség székel. A bejárat előtt két őr állt.
- An vagyok, Asmat és Ea gyermeke, As város szülötte, Jas
mester és Asmata NagyAsszony tanítványa. Odon vezérhez
jöttem. - egyenes határozottsága nem hagyott kétséget a
kapuőrökben, hát átengedték.
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- Kit keresel asszony ? - kérdezte egy elsőszolga-szerű megjelenésű ember a tágas előtérben.
- Odon vezért.
- Mi járatban ?
- An vagyok, Asmat és Ea gyermeke, As város szülötte, Jas
mester és Asmata NagyAsszony tanítványa és Odon vezérnek hoztam ajándékot, meg pusztain jász népemtől cserejószágokat.
- Elég csekélységet hozhattál, mert nem látok nálad semmit.
- Nincs nálam, de tudom, hogy nagy örömet fog okozni
vezetőtöknek.
- Megkérdezem Odon vezért, akar-e fogadni ?
Azzal el is tűnt a szolga az egyik derengőfényű folyosón. An
számára furcsa volt ez a módi, hisz nem ilyenben nőt fel. A
Kuru mezei csata előtt nagy közvetlenség uralkodott mindenütt a városfalak között. Erős egyenlőségalapú volt a
társadalmi berendezkedés. Ki-ki maga jogán s érdeme szerint
bírt tekintéllyel és azt mindenki tiszteletben is tartotta. Nem
kellettek a formaságok. A szolga hamar visszatért.
- Odon vezér némi türelmedet kéri, de oda vezetlek a jószágok ügyében intézőnkhöz, akinek már mondtam, hogy mi
járatban vagy.
- Köszöntelek Asszony ! - üdvözölte az Intéző - Neved ismerősen cseng, főleg Felmenőid és Tanítóid okán, de temagadat nem vélem felismerni.
- Kislány voltam még, amikor elkerültem innen, most meg
már két fiú anyja vagyok megözvegyülten.
- Akkor tán megpróbált a sors ?
- Meg Uram, de jól viselem.
- Mit hoztatok ?
- Lovakat, meg marhát.
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- Megnézném.
- Ha meg nem bántalak, nem hagynám várakozni Odon vezért mikor fogadni tud, ha nincs ellenedre megkérnélek vedd
szemügyre jószágainkat a kapun kívül, ahol két fiam, Rám és
Bala őrzi őket.
- Úgy lesz. Megnézem, mire tartom azokat és adok értük
olyan cserealapot igazoló érméket, amiért kívánságod szerint
vásárolhatsz szükségleteitek szerint.
- Pénz. - nyugtázza rezignáltan An - Találkoztam vele Sumer
földön.
- Ott is jártál ?
- Igen, férjemmel és annak nővérével, egy kedves sumer karavánvezető vendégeként.
- Asszony ! - szólt a visszatérő szolga - Odon vezér vár.
- Köszönöm Intéző Uram kedves megértésedet és örömmel
fogadom ajánlatodat.
Az intéző kifele-, míg An a szolga után a palota belseje felé
indult.
- Áldás legyen rajtad Odon vezér ! - köszöntötte a meglehetősen túlméretezett trónuson feszítő fiatal vezetőt.
- Köszöntelek An ! Örülök, hogy látlak. - és szavaiban nem
lehetett képmutatást érezni.
- Én is örülök találkozásunknak. - folytatta An, szintúgy
őszinte mosollyal.
- No csak ! Asszony lett belőled ?
- Meg anya. Két iker fiam van, Rám és Bala.
- És ki az apjuk ?
- Voguz volt Ő, míg heves arszlánvadász szenvedélye vesztét
nem okozta.
- Minek köszönhetem látogatásodat ?
- Jószágokat hoztam cserealapnak, hogy jász véreink szük77

ségleteiben segítségeteket kérjem.
- Természetes.
- Intéző Urad volt olyan kedves, hogy szemrevételezi amiket
hoztunk és pénzt ad cserébe, hogy azért megvehessem mindazt amivel kitudtok segíteni.
- Úgy lesz. Ezek szerint már megismerkedtél a pénzzel.
- Igen Uram.
- Kérlek szólíts csak Odon nevemen -mint régen- hisz nem
vagy alattvalóm.
- Köszönöm bizalmadat.
- An. Nálatok hogy folyik az élet ?
- Jas mester elhagyta testét. Asmata NagyAsszony ügyesen
segít véreink egybetartásában. Éljük a természet adta szabad
életet, szeretetben, MINDEN-tudatban.
- Nem hagytátok el ?
- Jól érezzük magunkat benne.
- Mi némi vita után ugyan kicsit fogyatkoztunk, de IdőUrnak
is köszönhetően fiaink felnőnek -mint jó magam is- és folytatódnak a családok, mint régen.
- Darja Néném említette, hogy Yaz és Jazig is elment, a maga
követőivel.
- Biztos így van ez rendjén. Jobb távolról szeretni -tudodmint közelről gyűlölködni.
- Őszintén örülök, hogy ilyen megértő vagy.
- Talán emlékszel heves fiú koromra, de a vezetői feladat
megkívánja, hogy minél megértőbb legyek.
- Becsületedre váljon.
- Szolgám említette, hogy ajándékot is hoztál, csak nem látta.
- Bocsáss meg, hogy nem ezzel kezdtem. Útközben arszlánok ólálkodtak jószágaink körül, de hiába áldoztunk fel egy
sánta üszőt, mégis újra környékeztek bennünket. Kénytelen
voltam a hímet nyílhegyre tűzni.
- Csak így szerényen ?
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- Jól megtanultam az íjjal való bánást, így nem kerülhette el
végzetét szegény pára. Megnyúztuk és annak fejes-farkas- és
karmos bőrét hoztuk el, hogy ha elfogadod, tróntermed éke
lehet kikészítve.
- Kíváncsivá tettél. Gyere, nézzük meg, hogy érdemes-e a
bőrműves keze alá ? - azzal egyszerű természetességgel kászálódott le trónusáról és invitálta An-t kifelé.
Valódi közvetlenséggel kísérte nővendégét, még a szolgák és
kapuőrök is csodálkoztak a „tekintélyhagyáson”. Míg a külső
kapuhoz értek, könnyed beszélgetésbe keveredtek a boldog
gyermekévekről. Az intéző épp végzett a mustrával és megelégedéssel jelentette Odon vezérnek, hogy érdemes jószágokat hoztak a vendégek.
- Ha érdemesek, akkor ne sajnáld a pénzt. - bíztatta Odon, a
könnyedségen meglepődött intézőt.
- Rám, Bala. Gyertek ide. - invitálta An két fiát. - Ő Odon
vezér, akinek apja és nagyatyja együtt csatázott a ti nagyapátokkal Kuru mezőn - Vezér ! - szólt An megtartva a tisztisztességet mások előtt- Ők a fiaim.
- Szolgáljátok hűséggel Anyátokat ! - szólt kedvesen Odon.
- Fiúk, terítsétek ide az arszlánbőrt. - utasította An a legénykéket, akik számára nem volt kis erőfeszítés a jó vizes és hatalmas nyers bőrt, a jókora sörényes koponyával leszedni a
málhás ló hátáról és a fűre teríteni Odon elé.
- Na, ez már valami ! - állapította meg őszintén Odon - Mielőbb vigyétek a bőrműveshez, hogy minél előbb dísztermem ékessége lehessen. Őszintén köszönöm testvéri ajándékotokat. Ha Intézővel elintéztétek a pénzügyeket, pihenjétek
ki magatokat. Van kinél ?
- Természetesen Darja Nénémnél húzzuk meg magunkat kis
időre.
- Még egyszer köszönöm, de én megyek a dolgomra. 79

köszönt el mindenkit meglepő közvetlenséggel a Vezér.
AS ÉLET A FALAK KÖZÖTT
An megkapta az intéző által megítélt pénzérméket, aki egyben intézkedett a jószágok helyreterelésében és az arszlánbőr
bőrműveshez való elvitele dolgában. Mindkét „üzleti” fél
megelégedettnek látszott. Annyi bizonyos, hogy An ugyancsak megkönnyebbült a jószágok átadásától. Mint ha csak
gondtalan kirándulók lennének, míg meg nem vásárolják és
föl nem málházzák a kívánt sok mindent saját lovaikra.
- Kellemesen csalódtam abban ahogy Odon fogadott Néném. - jelezte An visszatérve szállásadó rokonukhoz. - Ők
meg a fiaim. - mutatta be anyai büszkeséggel gyermekeit.
- Örülök, hogy megismerhetlek benneteket. Nagyapátok az
én kedves öcsém volt, míg az a buta csata el nem vitte.
- Még mindig ezen rágódsz ?
- Hogy ne rágódnék. Olyan nincs, hogy csak úgy barátságból
kihalljon egy törzs derékhada ?! - zsörtölődött Darja - Odonnal meg csak óvatosan. Álnok, mint egy kígyó. - és szavai
nem tűntek alaptalan indulatnak.
- Miért mondod ezt ?
- Majd elmagyarázom, de nem a gyerekek előtt.
- Fiúk ! Menjetek le a folyóhoz, nézzétek meg a bőrművest,
meg ha már ott vagytok a Csaksu tiszta szakaszán meg is
fürödhettek. - utasította An gyermekeit, hozzátéve: - Bala !
Te Rámra figyelj, nem csapongó szenvedélyes elmédre.
- Tudom Anya. - de persze, hogy nem tudta, azzal elszeleltek.
- An, ez az egész Kuru mezei történet nagyon ellentmondásos.
- Tudom, hisz Jas mester elmesélte.
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- Mi itt As városában hasonlóan éltünk, mint az Indus völgyiek. Harappa, meg Mohendzsodáró népei. Békében, háborúskodás-, meg alá-fölé rendeltség nélkül. Ősinek mondható
az a harci magatartás, hogy As sosem támad. Megvédi magát,
ám ha barát megkéri, hát segít annak, akár élete árán is.
Még Te is emlékezhetsz rá, hogy ugyan volt törzsünknek
vezetője, de Ő inkább Atyánk volt, sem mint uralkodónk.
Természetes, hogy a családfők között előfordult némi versengés, de ez olyan fiús-, később férfias dolog volt, sosem
erőszakos.
Odon apja és nagyapja Durjodanával barátkozott, a vak Drítarasztra fiával a Kauravák családjából. Az Induson túli nagy
Barata nemzetség két erős ága-, a Pándavák, meg a Kauravák
Atyái ugyan édes testvérek voltak, de az idősebb Drítarasztra
született vaksága miatt, az öcs Pándu lett a király.
- Tudom, hogy nemes vidékeken uralkodó csak minden
fogyaték nélkül lehet valaki. - jegyezte meg An.
- Így van. Mivel Drítarasztra vakon született, hiába ő lett
volna a jogos trónörökös, Pándunak kellett -mint testileg és
szellemileg is ép férfinak- átvenni az uralkodást. Ezt Drítarasztra fiai sosem fogadták el. Ilyen körülmények között alakult ki Odon felmenői és a Kauravák között a barátság. Amivel persze nem volna semmi gond, csakhogy a legidősebb
Kaurava herceg, Durjodana egy rossztermészetű ifjú volt és
ebből Odonék vérvonalára is ragadt. Kifele leginkább mézesmázasak, de belül gonoszság uralja őket, így Odont is.
Hogy ne nyújtsam hosszúra, békés As falaink között megtelepedett a viszálykeltés magja.
A végzetes csata után, mikor Tanítóitok -Jas és Asmata- belátták, hogy vége a békességnek, inkább a pusztába vonultak
követőikkel. Az én férjem és két felnőtt fiam is odaveszett,
így egyedül inkább itt maradtam, mint sem, hogy Veletek
menjek a bizonytalanságba. Az itteni viszonyokat ismerem és
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ha meghúzza magát az ember, csendben eléldegélhet. Bennem már nem volt bátorság nagyot változtatni.
- Bennünk sem bátorság volt -legalább is Anyámban, hisz én
még kislány voltam, Asmate húgom még kisebb- Hanem mi
elfogadtuk Jas mester által hozott tanítást és annak szellemében kívántunk élni, nem viszálykodva.
- Így tett Yaz és Jazig is, akik mindketten kiváló fiatalemberek
lettek, Odon mégis elmarta őket. Arra hivatkozott, hogy az
Ő felmenői álltak legközelebb a Kaurava felsőbbségekhez.
- De hát az nem jogosítaná semmire. - méltatlankodott An.
- Hát ez az. Mégis maga mellé tudta állítani a hangadókat,
amikor meg hatalomra került teljesen átvette a Kaurava tempót, ami nem a békés Idus-völgyi. Meg egy csomó olyan
külsőséget honosított meg, ami addig nálunk nem volt. Láttad a palotáját is, meg a szolgákat. Ez nem As hagyomány.
- És a nép hogy viseli ?
- Leginkább félnek. Hamis tekintély lett úrrá rajtunk. Rajtam
is, mi tagadás. Azt gondolod most, hogy Odon milyen
kedves volt hozzád, de hidd el Ő maga sosem fog ezután
hívni. Azt várja, hogy behódolj neki.
- Azt várhatja.
- Legjobb lesz, ha az intézővel gyorsan lerendezed amiért
jöttetek és menjetek békével.
- Emlékszem -kislányként is- Amikor Jas mester megjött
keletről és elmondta mindenkinek a Bizalmas Tanítást, nem
ok nélkül nevezte azt néha Jas upanisadnak, ami annyit jelent,
hogy Őhozzá-, mármint Jashoz szóló bizalmas tanítás. Ez az
’upanisad’ kifejezés ind eredetű és annyit tesz, hogy -aki’közel ül’. Mi, Ea anyánkkal az első sorban ültünk Asmata
NagyAsszonnyal, meg többen azok közül akikkel együtt
mentünk el később és figyelmesen hallgattuk. Arra is emlékszem, hogy Yaz és Jazig is -még kisfiúként- szintén az első
sorokban foglalt helyet. De ki-ki, minél távolabb ült, annál
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kevesebbet hallott-, annál kevesebbet értett meg, a távol ülők
-talán- semmit.
- Odon biztos a leghátsó sorban ült, vagy fecsegve állt tiszteletlenül -süldő- cimboráival. - jegyezte meg Darja.
- Hát ha így vagytok, akkor tényleg nem sok keresni valóm
van itt. De úgy látom, hogy Bala fiamat nagyon érdekli a
városi élet. Befogadnád egy időre, ha úgy gondolná, hogy
szeretne megismerkedni ezzel a világgal ? Csere-berére úgyis
jön még jász küldöttség máskor is.
- Szegről-végről egy vérből valók vagyunk, ha úgy gondolja
a gyermek, nálam elfér.
- Ez nem biztos, de úgy érzem, hogy Őt izgatja ez a más világ.
Rám az nyugodt, békés, fel sem merül benne jász lét elhagyása.
- Majd meglátjuk, hogy érez a gyermek.
- Nemrég múltak tizenkét nyarat betöltők, úgy hogy már nem
csak gyermekek.
- Ha így alakul, azzal kedvében járhatsz Odonnak. Biztos
örömmel vesz egy új fiatalembert. Meg aztán van egy kedves
nőbarátom, aki tudom, hogy nagylányával együtt szívesen itt
hagyná a várost, csak nem merik. Ha Bala maradna, akkor
Odon talán könnyebben elnézné, hogy megint elmegy valaki.
A nőket különben sem tartja sokra.
BALA MARAD, DABAN MEGY
An jól sejtette. Mikor este lefekvéshez készülődtek Rám
számára természetes volt, hogy vendégként a házban alszik,
de a nyughatatlan Bala büszkén jelentette ki, hogy Ő mint
már -majdnem- felnőtt, inkább kint aludna a jószágok
mellett. Már fürdőzés közben meg is ismerkedett pár hasonszőrű huncuttal, akik nagy büszkén alszanak a szabadban.
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Ugyan óvatosan, de megjegyezte anyjának, hogy maradhatna-e, csak egy időre ?
- Tudod Kisfiam ! Döntéseid következményeit immár neked
kell viselni. Én nem állok útjába, hogy megpróbáld magad.
- Te tényleg jó Anya vagy ! - örvendezett a gyermek.
An kevésbé, de valóban belátta, hogy nem ültetheti örökké
maga mellett a fiúkat. Tán’ még ha lányok lennének ?
- És a Bizalmas Tanítás ?
- Megvár az engem és nem maradnék örökre - talán. - bizonytalankodott Bala.
- Rám. Neked mi a véleményed ? - kérdezte komolyan, komoly fiát.
- Próbálja meg. - szólt Rám, csak kurtán.
- Rendben. Akkor holnap engedélyt kérünk Odon vezértől,
hogy maradhass. - azzal a fiú már szaladt is újdonsült társaihoz a karámok felé.
- Gyere An. - invitálta Darja unokahúgát - Átmegyünk Daban nőbarátomhoz és Dan leányához. Megkérdezzük szándékukat.
- Ők is férfi nélkül maradtak ?
- Igen. Dan meg már eladó korú, de nem talál itt párt
magának.
- Azt nem is tudod Néném, én hogy találtam párt ?
- Nem bizony.
- Jas mester és Asmata NagyAsszony azt tanácsolta az eladósorba jutott jász lányoknak, hogy keljenek útra és keressenek
maguknak férjet, leendő gyermekeiknek apát. Így jutottam el
egy északi letelepült klánhoz, ahol a jóságos Voguzzal sodort
össze a sors. Ő lett a párom és a fiúk apja.
- És ?
- Eltávozott.
- Fiatalon ?
- Egy arszlán marta halálra. Nem tudott szabadulni arszlán84

vadász hóbortjától, mert az apját is egy ilyen vad ölte meg.
- És visszajöttél a tieidhez ?
- Igen. Ott csak örökre idegen lettem volna, meg a letelepült
élet sem nekem való már.
Míg így beszélgettek oda is értek Daban asszony házához.
- Nem kellett volna Rám fiadat is magunkkal hozni ? -érdeklődött Darja.
- Korai az még.
- Köszöntelek Kedves NőBarátom ! - üdvözölte Darja a ház
asszonyát.
- Örülök, hogy meglátogatsz, én is Szívből Köszöntelek.
A kölcsönös bemutatkozásokat követően Darja hamar a lényegre tért.
- As vér, An húgom csere-berélni jött városunkba és amint
dolgát elvégezte, visszamegy jász testvéreihez a pusztai nomádságba. Akartok-e még menni ?
- Csak így hirtelen ?
- Nem hirtelen, csak így. Csak úgy, ahogy már sokszor emlegetted, hogy szíved szerint Asmata NagyAsszony után
mennél. - fogta rövidre Darja.
- Nem is tudom ?! - tanácstalankodva nézett leányára Daban
asszony.
- És mit szólna hozzá Odon ?
- Azt majd An okosan elintézi, csak a Ti szándékotok mi ?
- Nem tudom.
- Én mennék. - szólalt meg az okostekintetű Dan - Nekem
nincs kedvemre ez az uralkodósdi, amit a Vezér művel.
- Hát ez az. Akkor hogy legyen ? Aludjatok rá egyet és An
holnap kieszközli Odonnál, ha mennétek. Jól mondom An ?
- Jól.
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- No, akkor hagylak benneteket aludni, úgy sem tudtok. mosolyodott el Darja pajkosan.
- Jó éjszakát. - köszöntek el.
VISSZA A PUSZTÁBA
An sikeresen tolmácsolta Odon felé fia maradási-, valamint
Daban asszony és lánya, jász vendégeskedési szándékát.
Fondorlat csupán annyi volt közlendőjében, hogy fia csak
ismerkedési céllal-, nem végleg szeretne As városában
maradni, míg Daban asszonyék vendégeskedési elképzelése
inkább végleges lenne.
Jól tudta, hogy ha fia megelégeli a vendégeskedést úgy szökik
haza, hogy senki csak észre sem veszi. Ügyes fiú és nem
szokta a tilalmakat, meg a parancsolást.
Ugyancsak eredményes volt az intézővel való üzleti tárgyalás
is, hisz Odon patronáltjaként Intéző nem próbált hamiskodni jász véreik felé, így mindent bőségesen megkaptak a
jószágok áráért.
Az elválás előtti nap készülődéssel és csomagolással telt,
különösebb érzelgős hangsúlyok nélkül. An belátta Bala fia
kalandvágyát és örült annak, hogy két nővel gyarapodhat
pusztai NagyCsaládjuk, meg akik a hazaúton is inkább
segítségük lehetnek, sem mint teher.
A visszaindulás is mentes volt mindennemű szertartásosságtól, vagy pátoszos kesergéstől. Úgy váltak el, mint kereskedők a jól sikerült cserék után.
Darja Néne hullatott csupán pár könnyet, hogy kedves húgát
újra szem elől veszti, de azért öröm is volt számára, hogy egy
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új generáció képviselőjeként Bala az oltalma alá került. Újra
lett „fia”.
A hazaút könnyebbnek és gyorsabbnak is ígérkezett, hisz
már nem a marhák diktálták a tempót. Hátas- és málhás lovaik is pihenten vághattak az észak felé vezető hosszú útnak.
- Ide jövet elkezdtem fiaimat okítani a Bizalmas Tanításról.
Ha nincs ellenetekre, üres időnkben folytatnák ezt Rámnak,
meg persze Ti is hallhatjátok, mint véreink. Előttetek nem
titok. Ott hagytam abba, hogy Tudja az ki úgy lát Engem, lény lényege Én vagyok, Én de egyik lél
se MINDEN, hisz MINDEN csak Egy vagyon. Kedves Jas, én jó
barátom, tökéletes az lehet, aki látja a lényeget búsderűsen egyre megy.
- Igazán jól fog esni újra hallani Jas mester bölcs szavait Úr
Harival folytatott egykori beszélgetéséről. - nyugtázta örömmel Daban asszony - Neked lányom meg külön jól jöhet, hisz
még elég kicsi voltál, amikor erről tanítottak bennünket.
- És ezt fiú és lány egyformán hallhatja ? - puhatolózik Dan.
- Hogyne, csak jász legyen. - felel An - Annyit hozzá téve,
hogy a teljes Bizalmas Tanítás Jas szájából hangzott el még
As körökben, míg a nőkhöz közelebb állót Asmata NagyAsszony tolmácsolt, miután Szubadrától megkapta ugyanazt
a bölcseletet.
- És mi is jásznak számítunk ? - folytatta Dan.
- Ha minket-, szabad pusztai nomádokat választottatok, akkor igen. - nyugtatta Rám, Anyja szavába vágva.
- Így van, ahogy Rám mondta. Jas mester pedig így folytatta
Úr Harival a párbeszédet:
Legfelsőbb Úr hallgatlak én -szól a jámbor rétlakó- Mégis kétség gyötör
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abban, biztos pont hogy fogható ? Mert az elme fékevesztett szélrohamhoz hasonló, nyughatatlan dacos álnok mindig másra sarkaló.
Úr Hari megértőn mondja: - Tudom zsarnok gondolat, szorgos hívem
mégis elér ha érintetlen marad. Ki elméjét nem uralja, annak kín a
törekvés, fegyelmezett jó úton jár, ez a legfőbb vélemény.
- De Jas tovább kérdezett:
Mondjad Uram, mit ér ki jó útra lép, majd világi akarások mégis
győznek elméjén ? Sem a tudást nem követi, sem nem önzetlenen él,
szertefoszlik, semmivé lesz törekvése felhőként ? Világosíts meg Úr
Hari, kétségemet oszlasd el, Rajtad kívül igaz tudást adni senki nem
képes !
Ne csüggedj oh Jas barátom, kinek hite sziklakő, hogyha vét is törekvése soha nem lesz veszendő. Ki már egyszer jó úton járt, de eltévedt
csüggeteg, felsőbb létben tölt egy időt, majd itt nemesb létbe kezd.
- Szabad kérdezni ? - veti fel Dan.
- Persze, hisz az a fontos, hogy megértsd, amit hallasz.
- Mi az a „felsőbb lét” ?
- Hát a mennyei születés. Amikor a jámbor ember jutalomból
a mennyeknek országába jut(hat). Sok vallásban már most is,
de a jövőben is azt gondolják-, úgy tanítják, hogy emberlétnek az a legnemesebb végállomása, pedig nem !
- Hogyhogy ? - kérdez közbe Daban asszony is.
- Azt tudjuk, hogy Úr Hari, Aki a MINDEN, végtelen és
nem csak végtelen, de örök is. Örök végtelenségében vannak
örök dolgok, mint az ugyancsak végtelen számú lél-parányok, meg időről-időre vannak átmeneti teremtettségek,
ilyen-olyan megnyilvánulások. A mennyei bolygórendszerek
is ilyen teremtett-, tehát nem örök szférák. De nem csak,
hogy nem örök a menyország, ráadásul, akik oda kerülnek mármint akiknek a lényegi lénye oda kerül- az csak addig tar88

tózkodik ott, amíg le nem fogynak érdemei. Amikor azokat
letöltötte, „fölélte” a lél, akkor újra ide születik, az anyagi
világba és kezdheti-, illetve folytathatja újra, tovább. De Az is lehet, hogy itt marad, dicső család sarjaként, tudd bár léte evilági,
mégis ritka íly esély. E szerencsés hű törekvő újra tudásra ébred s
megint próbál megtisztulni lelki erény nem vész el. Ellenállhatatlan
halad, nem függ ő már semmitől, hiszen amit egykor megélt, az az
újabb segítő. Íly törekvő újra szorgos, fegyelmezett és hívem, érintetlen
éli éltét s Legfelsőbbhöz ér biz el.
A törekvők legdicsőbbje, aszkétán is túltesz ő, több mint tudók
legtudóbbja s eredményért esendők. Halljad az én véleményem; ilyen
ember ritka kincs, közülük is a legméltóbb ki örökkön Bennem hisz.
- Akkor fölösleges, mindenféle Felsőbbségekkel barátkozni,
Fél(ig)Istenekben hinni ? - kérdi Rám.
- Nagyjából igen, felesleges. Tisztelni kell mindet, de igaz
lelki törekvő nem a sokféle ajtónállóval akar jóban lenni,
„beéri” Ő a Legfelsőbbel. - mosolyodik el An.
- Anya ! Látod ott nyugat felől azt a kis lovas csapatot ?
- Látom, figyelem.
- Nagyon erre felé tartanak, úgy vélem.
- Jó lesz feltenni nekik egy kérdést, vagy kettőt. - szól egykedvűen An és lepattanva Szél nyergéből, távollövő Rettenet
íját veszi elő, aminek a felajzásához komoly igyekezet kell,
nem megy az csak lóhátról, félválról.
- Milyen kérdést ? - kérdi Dan.
- Elébük lövök, hogy komolyan gondolják-e a közeledést.
Azt hiszem kiszemelték, hogy három nő meg egy ifjú baktat,
jól megrakott málhásokkal, talán megpróbálhatnák - gondolják.
Azzal az alig belátható távolságra, útjára enged egy vesszőt.
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Mint ha kissé fékeződött volna a csapat, de azért meg nem állt.
- Úgy látom még egy kérdésre szükség lesz. - folytatja An és
valóban egy újabb vesszőt repít a közelítők elé, amilyen közel
csak lehet hozzájuk, hogy nyomatéka legyen.
- A csapat megállt.
- Talán elgondolkodnak. - veti fel Rám.
- Remélem. Nem szeretem az oktalan lövöldözést.
Valóban eltelik kis idő, amiből sejteni lehet, hogy a csapat
latolgatja, hogy mitévők legyenek. Állnak, állnak, de egyszer
csak két lovas megiramodik feléjük.
- Nem lesz ez jó ! - mondja félhangosan An és gondos célzással-, repítő mantrát mormolva bocsát útjára egy halálhozót. Hosszú a vessző útja, de valóban halálthozón találja
el az egyik lovast. A másik még lendületben van, de látszik,
hogy nagy ívben fordul vissza, mire An újabb vesszőt pattint
Rettenet húrjába.
- Szerintem elég lesz. - szól Rám, Anyja pedig hallgat rá és
leereszti íját.
Daban és Dan döbbenten nézi a történéseket. Jól tudják,
hogy az As vitézek -nőket is beleértve- kiváló íjászok, de
ilyennel még nem találkoztak. Látják, hogy a lovascsapat nem
mozdul, majd ketten, lassú léptetéssel megközelítik a lováról
leesett társukat, aki már nem mozdul. Egy forróbb fejű még
megkísérel visszalőni, de talán a kétharmada távig érve csapódik vesszeje a földbe.
- Felmérték az erőviszonyokat. Békén hagynak bennünket. nyugtázza An.
- Miért, mit tehettek volna ? - kérdezi Dan.
- Ha felajjazatlan íjaikat, fejük fölé tartva, békejelet mutatva,
nyugodt ügetéssel közelítettek volna, az a békés szándék jele
lett volna. Nem így tettek.
- Ez pusztai szabály ?
90

- Ez az egész Turán alföldön szabály a szabad földeken. Ok
nélkül-, főleg alantas szándékkal nem fordulunk senki felé.
- Úgy látom An, Te nem vagy akárki. - jegyzi meg Daban.
- Én egy egyszerű jász íjásznő vagyok, akinek van elég esze
arra, hogy a Bizalmas Tanítás 640 szakaszát szóról-szóra
képes legyen megismételni, persze a Nárada Purána 1118
szentenciájával egyetemben. Nem nagy dolog, ha az ember
nem szórja szét magát s elméjét. - mondja szerényen, miközben megszabadítja Rettenet íját, annak feszültségétől és
visszateszi nyugodni puzdrájába.
A TANÍTÁS NEM ÁLLHAT MEG
Miután újra rendeződtek soraik, An így folytatta:
Figyelj Jas ! Most elbeszélem miként ismersz Engem meg, törekvéssel,
lemondással, Rám szegezett elméddel.
- Halljátok ? Törekvés, lemondás és a Legfelsőbbre szegezett
elme. Csak ennyi kell az Abszolút Igazság megismeréséhez.
- „Csak” ! Köszönöm ! - jegyzi meg Rám felemás érzésekkel.
- Nem morogj. Helyettesíteni akarod Bala testvéredet ? - veti
fel An, azután tovább mondta a tanítás szavait:
Teljességgel eléd tárom legfőbb tudás legjavát, mit ha felfogsz és követed
nem marad már semmi más. Ezer ember közül ha egy, ki őszintén
törekszik, ezer ilyen közül talán egy ki lényem megérti.
- Ezer közül egy ? Csak ennyi az őszinte lelki törekvő ? - kérdezi megilletődve Dan.
- Igen. Hiába a sok ájtatoskodó, mindenfelé imádkozó, ezerből egy ! Majd ezer ilyenből megint -ha- egy, aki valóban
megérti a Legfelsőbb igaz lényét. A többiek legfeljebb -jó ha91

a Fél(ig)Istenekkel, meg mindenféle Felsőbbségekkel barátkoznak.
- Hogy, hogy ?
- A szellemi hanyatlás korába értünk és halad az roham léptekkel - még sokáig !
- De hát a tisztességes hívek … - próbálkozik Daban.
- Jelen korunk az erkölcsi hanyatlást is jelenti !
- Se tiszta tudás, se tiszta erkölcs ? - rökönyödik meg Rám.
- Sajnos. „világ sora hanyatlása”
- Mivel nincs tisztában a sokság ?
- Hallgassátok:
Megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék, föld, víz, lég, hő, térrész
egyszer, ész, értelem s hamis én.
- Ezekből építkezik a világ, mikor lél-parányok azokat magukra öltik, majd Ezen alsóbb jellegeken uralkodik felsőbbség, minden létnek leglényege,
parány részem örök lél. Tudd hogy minden Bennem nyugszik, mikor
van és mikor nincs, vagyok minden; cél és forrás, fogd fel ezt és ne csak
hidd ! Minden ami csak létezik, gyöngysor rajtam fonálon, nincsen
Nálam hatalmasabb ezen egész világon.
Víznek íze, Nap s Hold fénye, vagyok tudjad öreg Jas, éppen így a
teremtő OM, férfierő s térben hang. Föld illata, tűznek heve, minden
lényeg lényege, lemondás a lemondottban s lemondásnak értelme.
Vagyok létnek ősi magja, létezőket mozgató, tudókban azok értelme,
hősben erőt hordozó. Szenvedély és vágy nélkül is, vagyok küzdők ereje,
tiszta nemző jó atyákban és isteni szeretet.
Tőlem van jó, szeszély s nemjó, mindhárom Belőlem jő, engem mégsem
érint egy sem, így vagyok a Legfelsőbb. Ezen változó világban három
jelleg vezérlő, mégsem látják mögöttesét, érintetlen Legfelsőt.
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Szinte legyőzhetetlenek; jó, szeszély, nemjó kötők, hű követők mégis
tudják, káprázat kerülhető !
- Jász egyre csak kerüli a káprázatot, miközben Sokan nem keresnek Engem, sokan le is tagadnak, tudatlanok ateisták, balgák, vagy alantasak.
Embereknek négy csoportja, kik Hozzám törekszenek: akik bölcsek,
kik kutatnak, önkeresők s szenvednek. Köztük legjobbak a bölcsek,
akik tudnak MINDEN-ről, szeret engem éppúgy a bölcs, ahogy én
szeretem őt. Mind a négyen oly kedvesek, mégis a bölcs legkivált, hisz
ő az én utam járja, nem mozgatja egyéb vágy. Sok-sok születést
követőn, tudja én vagyok MINDEN, de öreg Jas nagyon ritka ki e
szintet elérte. Kiket anyagi vágy hevít, kik imádnak Félistent, természetük szerint élnek s ilyen hitet követnek. Mivel minden Bennem
nyugszik, sok Félisten éppen úgy, hódolójuk akként legyen, hitében
megszilárdult. Megsegítem törekvésük, kívánságuk teljesül, de az ilyen
adomány is Éntőlem jő egyedül. Félistenek imádói múló sikerhez
jutnak, míg a Nekem hódolóknak hajlékom a jutalma.
- Anya ! Miben különbözik a lelki világ-, vagy benne a menynyek országa -ha az ott van (?)- a Legfelsőbb hajlékától ?
- Azt már tudod, hogy az anyagi megnyilvánulás átmeneti.
Megteremtődik, egy ideig van, majd megnemnyilvánult lesz,
megszűnik.
Ezzel szemben a lelki világ örök, de végtelenségében végtelen sok szférája van. Egy-egy ilyen szféra például a menynyeknek országa, egy másik a sok anyagi megnyilvánulás,
univerzumok, galaxisok és így tovább.
Az örök változásban élő lelki világban -mert hogy Ő-, pontosabban AZ is élő, még ha személytelen is !- egyre-másra
jönnek-mennek megnyilvánulások.
Mind ezek felett van a Legfelsőbb hajléka, pontosabban
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fogalmazva, a Legfelsőbb Benső, Bizalmas hajléka. Az minden lél „végállomása” mondhatnám végcélnak is, de célja
csak annak van, aki arról tud ! Aki nem tud ama Hajlékról, az
hogy juthatna oda ? miközben még csak képzete sincs róla !
Legtöbben beérik a mennyekkel, vagy a különböző mennyei
bolygókon való születéssel, de azért meg ne feledkezzünk
azokról sem, akik a semmibe igyekszenek feloldódni.
- Ők a személytelen-hitűek ? - kérdi Rám.
- Igen. Számukra nincs hova menni. Mint ha csupán a feloldódás volna a céljuk a nagy semmiben. De lássuk tovább:
Csekély értelemmel bírók, nem ismerik kilétem, nem tudják hogy vagyok MINDEN, Földön és az egekben. Ostobák még azt sem tudják megszületetlen vagyok, örök létű, sosem múló, Tőlem függ az
alakom.
- Nagyon jó ezeket újra hallani. - jegyzi meg Daban - Amint
mondod, egyre csak meg-meg elevenedik, amit Jas mester
mondott el annak idején As városában.
- Mert figyeltél. Ti is figyeljetek fiatalok s nem fog elhagyni
benneteket a valódi tudás.
Múltnak, mának és jövőnek csak Én vagyok tudója, jól ismerek Én
mindenkit mégsem látják valómat. Tudod Jas, hogy lél testet ölt,
kettősséggel fedem be, irtózat és vágynak harca örök lánc lesz elmére.
De ki egységre jut belül, jámboran él rosszat jót, abban felsugárzik
lényeg, csak azt vágyja szolgáljon.
SZOLGÁLNI, VAGY URALNI ?
- Akárhogy is, lelki ember első dolga a szolgálat. Szolgálni az
Urat, még akkor is ha Neki semmire nincs szüksége Teljes94

ségében, viszont ahhoz, hogy küldetését ki-ki betölthesse, el
kell végeznie kötelezettségeit. Szolgálatként. De szolgálni
kell Tanítót. Szolgálni a családot, családfőtől a gyermekig,
oda-vissza. Szolgálni nemzetségünket, hogy őrizhesse sajátosságait és teljesíthesse kötelességét. És így tovább.
Az uralom, még fogalmi szinten sem merülhetne fel, legfeljebb önnön gyarlóságok feletti uralom, ami szóba jöhet.
Ennek ellenére vannak s még lesznek is olyan tanítások
melyek az embert helyezik középpontba az isteni lél helyett
s küldetésének tekintik mindenek uralását !
- Ezt teszi már Odon is. - jegyzi meg Daban asszony.
- Borzasztó. - teszi hozzá Rám felháborodva.
- Bizony és az esendő-, gyarló emberek örömmel fogják követni ezt az ostoba uralósdit, akár FöldAnya tönkretétele
árán is. Jó erkölcsről már ne is beszéljünk. - keseredik el An
hangja - Pedig Azon alázatos ember, aki öröklétre tör, teljes tudás birtokában,
önzetlenül Hozzám jön. Ő az ki már tudja valóm s meglát Engem
végpercben, mint létezés és áldozat mozgáselvek mestere.
- De az Abszolút Igazság szavait inkább tagadják, vagy elrejtik, mint a sumer papTanítók Tanácsa is és aki megpróbálja fölemlíteni, azt démonizálják, ha mágjára nem vetik. keseredik tovább An - De Jas sem fukarkodik kérdéseivel:
Mond Úr Hari mi a MINDEN, mi a tett s mi a lényeg, mi e
mindenség, mond kérlek s kik a félig Istenek. Mi a testi áldozat mond
s ki az ki az élvező s hogyan láthat végső percben aki önfegyelmező.
- Aki örök, Ő a MINDEN - szól Úr Hari Avatár - lél a lényeg,
szintúgy örök, a tett meg eredményvágy. Mindenség e mulandóság,
kozmikus természetem, Félistenek irányítók, fő élvező Én leszek.
Bárki aki képes arra, hogy végpercén Rám gondol, annak helye bizton
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Nálam, nem kell kezdjen új sorsot. Testelhagyás pillanatán, kinek ki
jár eszében, Őhozzá jut, abban újul, az vezérlő eszménye. Ezért
mondom; - Reám gondolj ! kötelesség tevőként, bármit tegyél Nekem
áldozd, önzetlen légy örökké. Csak így lehetsz sorskovácsod, ha
rendíthetetlen vagy, kitartóan szabályozott életvitel felém hajt.
Gondolj úgy Rám; mint EGY MINDEN, aki azisnemis lény,
mindentudó, ősi, lelki, Nap formájú mindenség. Ember aki végső
percben, mindenét Rám hangolja, nem kerülhet másik helyre mint;
örök hajlékomra.
A védikus tudás útján, OM-ot zengő törekvő, lemondásban tör
Énfelém, elmondom most miként jő: - Szívbéli vágya Rólam szól,
elméje nincs szerte szét, elkülönülés az útja, hátráltatást kerülvén.
Teremtő OM amit vibrál, egyhegyűség Rám mutat, így távozó
testelhagyó nem véti el az utat. Aki folyvást Énrám gondol, Reám mint
a MINDEN-re, harmóniában élhet itt, nem téríti semmi el. Azok a
nagy lelkek akik, Hozzám értek töretlen, többé sosem jutnak ide, amit
kellett leéltek.
- Anya ! Most én kérem, hogy pihenjünk. - szól Rám és
látszik rajta, hogy valóban sok számára a feldolgozni való,
miközben Daban és Dan inkább csak tanácstalanul figyel,
mint sem hogy követni volna képes a tanítást.
- Valóban itt van testünk megpihentetésének is az ideje, akár
táborozzunk is le itt, míg a folyó mentén vagyunk, mert
holnaptól elhagyjuk Csaksu Anya ölelését és átvágunk a
füves pusztán, míg jász véreinket meg nem találjuk.
- Nem tudjátok hol vannak ? - lepődik meg Dan.
- Sosem lehet tudni, mikor merre járnak. Pusztai vándor életünk a körbe-körbe csavargásról szól, miközben keressük a
jobb legelőt, a tiszta bő vizeket és annak a módját, hogy
FöldAnyát minél jobban megkímélhessük.
- Mégis mi vezérel benneteket ?
- Törekvés az egyszerű életre és a magasszintű gondolkodásra.
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An eligazítja a kis csapatot; ki száraz fát gyűjt az esti tűzhöz,
ki megszabadítja a málhás lovakat terheiktől -azok is had
pihenjenek- megint más béklyót köt a lovak lábára, majd a
folyópartra terelik őket itatásra, fürdetésre és maguk is
lemossák magukról az út porát.
Mire bealkonyodik, már pattog a tűz, lovak rövid pányvával
egymáshoz kötve és a málhákból négy kényelmes nyughelyet
formáztak. Jólesett a sok friss ételből összeállított vacsora,
de különösen az aszalt gyümölcsök vidámították az utazók
ízlelőkéjét.
- Daban ! Te emlékezhetsz Szél lovam történetére, de a
fiatalok még nem hallották. Mikor a pusztai befogadóimnál
jártam, férjem nővérének, Verának volt egy nagyon kíváncsi
kisfia, Ilu. Minden este lefekvéskor mesét kért, mert rászoktattam. Egyik kedvence volt a „Kis An titka” mert, hogy ilyen
címen őriztük meg szájhagyományosságunkban. Most esti
mesének veletek is megosztom.
- Örülök ! Örülök ! - szólt szinte egyszerre Dan és Rám.
- Ez a szolgálat és uralás dolgában is jó példázat lehet.
Végeláthatatlan puszta, napkeleti szél simítja, dédelgeti száz
virágát, hullámzó fűóceánját. Készül a Nap nyugodásra
csendes éji álmodásra. Nappal lakók vackolnának, éjjel élők
motoszkálnak. Halkul milljom madár dala, sűrű bozót az
otthona. Hajnaltól a tér kitárult, nyugovásra zug bezárul.
Minden lassul vége mának, ki-ki pihen biztonságban. Serény
hangya is elszunnyad, erőt gyűjt az új holnapra.
Sehol senki hinnénk rendben, ha egy szilaj mén ne lengne,
hogyha nem verné föl alvót erős pata kemény vad ló. Fújtat,
zihál, csupa csatak, rajta szőrén sudár alak. Nincs kötőfék, se
kantárja, zablája sem zabolázza. Úgy nőt egybe lovasával, kit
97

az Úr is egynek láthat. Sörény repül, belé olvad, lányvitéze
hajfonatja. Kacag a lány, lova nyerít, jobb combjával egyet
feszít, villámként már serdül is mén, ki hinné hogy mindent
megért. Nem kell ostor, parancs se kell, halk pisszenés alig
ha jel, mégis érzi mikor merre tudja lányka mit szeretne. Ifjú
a lány szilaj sudár akár csak egy szabad madár, szabad mint a
lova élte együtt szállnak végtelenbe.
- Kis An ! Kis An ! - rezzen egy hang, tudja a lány anyja hívja.
Távoli a szó, de csöndben száz határt is által szökken. Hang
felé vált hevült leány: - Ne félj ! Megyek édesanyám !
Lovat forgat szép merészen, forgat térddel lágy tenyérrel,
arccal simul erős nyakhoz, szeretet tett kezest vadból.
Elvárásnélküli csoda, viszont szolgálat vitt oda. Sosem akart
ura lenni, nem parancsolt sosem néki. Együtt járják a világot,
nem láttak még ily barátot. Ember és ló együtt élnek, puszta
mélyin békességben. Mindegyik a maga ura, nem követel
önös utat. Régi az ő barátságuk, nagy titokból nőtt viráguk.
Csöndben virult, titkon hajtott fölrúgták az ős parancsot. De
hát; mondta öreg Tátos mikor csínyjük kitudódott: - Minden
szabály arra való, hogyha jobb jő az a való.
Történt egyszer nem ép tegnap, elszökött egy vemhes kanca.
Kislány kedvenc anya lova, furcsa szerzet mondták sokan.
Furcsa volt a ló s a gyermek inkább együtt jártak keltek. Nem
keresték saját társuk, együtt élték víg világuk. Mikor alig volt
már idő, hogy a csikó világra jő, elveszett a leány lova, nem
volt neki sehol nyoma. Sírt a gyermek, sírt csak egyre vigaszt
nem lelt bármit tettek. - Kérd a Tátost - mondta anyja - mi
tévő légy, csak ő tudja !
Öreg Tátos leültette mikor hozzá lép a gyermek. - Tudod
lányom nincsen semmi, minek okát kell keresni. Tudja jól a
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minden Ura, kinek s minek mi az oka. Majd meglátjuk, hidd
el jó így, meglátod hogy leszel még víg.
Fölszáradt a lányka könnye, járt kelt sokat egyre nyögve; Mit is tegyek, merre menjek ? Tán örökre elvesztettem ?
Teltek napok, éjjelek is szíve szorult, de hitt neki, hitt a Tátos
jó szavának, nem érheti galád bánat. Járta, járta rét határát,
föl se tette ló kantárát, hagyta hogy a kedves cseléd keresse
kit szíve remél. Így jutott el nem túl távol, nem messze a
lápvilágtól, csendes csalit közelébe ahol csodát látott végre.
Meglátta az anyalovat, magas fűben veszélyt kutat, le-le hajol;
- Vajon mihez ? Nicsak ! Fehér gyermekihez !
Lepattan a lórul nyomban, rohan rohan hűs bokorba. Anya
lovát megragadja, hang nélkül csak úgy siratja.
- Megvagy végre szívem éke ! Mért hagytál el, mi a vétkem ?
- szepegte, de tudta mindjárt nagyobb dolog van itt mit lát.
Cseppnyi fehér csikó reszket, anyja nyalja, hogy fürössze.
- Ezért hát a világ vége, messze legyen születése, távol titkon
szekérvártól -fehérség ha nem is átok- gyermek szívnek
mégis bánat, nőni kéne áldozásra.
- Ezért bújtál ilyen távol ? El tábortól, el családtól ? Többet
tudtál Te csak szívbűl, mint sok okos eszességbűl !
Mondta Tátos; - Dolgok oka, kifürkészhetetlen csoda. Jó
Urunk azt nem hagyhatta, hogy csikódat föláldoztasd. Eldugtad így messzi rétbe ne tudják, hogy ő is lészen, higgye
mindenki hogy vesztél, magad s fiad eltemették.
Ez lett kis An titka mélyen, soká senki meg nem élte, min99

denki csak furcsállotta; - Mi lelte e leány urat ? - régen sem
volt könnyű fáma, de hogy titka megtalálta most már anyja
sem értette; - Mért csavarog el örökken ? - Alig látták, mindig
várták, találgatták: - Mi lőtt lányát ? - Anyja egyre csak
kesergett, apját nyúzta; - Mi lett véle ? - Jó apa meg csöndben
tűrte, anyaszív mért ne hevülne. Persze, hogy ő aggodalmas,
férjhez adná nem habozna.
Miközben az idő múlott, nőtt a lány és meg is nyúlott. Hiába
a sok tekergés egyre szebb lett a kis szépség. Vidám volt és
csak kacagott; - Jövök megyek, csak szaladok !
Titkát rejtve múltak hetek, férfinépre nem nézhetett. - Jól
van -mondta hát mindenki- hogyha sorsa jó így neki, legyen
ahogy ő akarja, csak egészség el ne hagyja !
Ezt a titkát őrizgette, míg csikóját megnyergelte, csak úgy
szőrin kantár nélkül, vele szállva szerelembűl. Így szelték a
szelek szárnyát, puszta vidék dús határát, együtt éltek össze
nőttek, együtt ríttak örömkönnyet.
- Megyek Anyám! Már itt vagyok, nézd e széllel mit nem
hagyok ! Szélnek hívom fehér ménem, áldozat ő már nem
lészen. Emberhez ha nem is szokott, engem bíz még le nem
dobott. Kezes lett ő kedvességbűl, együtt érző kedvtelésbűl.
Szekértábor közepére betoppan a pompás ménen. Földre
ugrik, megsimítja, Tátos elé úgy állítja.
- Jól van lányom, legyen ígyen ! Titkod védted, megbecsülted.
Ahogyan kell úgyan legyen, éljél vele mindörökre.
Magos égre együtt néztek, csillagokkal így szemeztek, kis An
és Szél egybe keltek, hű baráti szerelemben.
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- No, most már aludjatok. - rekeszti be An az estét - Én
kezdem az őrködét, majd Téged keltelek Rám, úgy hogy
gyorsan aludj sokat. - tréfálkozott a fiú anyja.
Rám és Dan is szemeztek egy darabig a csillagokkal, de azért
voltak annyira fáradtak, hogy nem kellett külön altató.
BE A PUSZTÁBA
A békés éjszaka után korán kelt a Nap, úgy hogy igyekezni
kellett a köszöntéssel.
- As városában elsorvadt ez a szép gyakorlat. - jegyezte meg
Daban - Bár a falak közt nehéz is volna, hisz mire azok fölé
emelkedik a Nap korongja, addigra már túl erős ragyogása.
- Itt a szabad pusztában majd nyugodtan hódolhattok e jótékony tiszteletadásnak.
A Napköszöntés után gondosan felmálházták a málhásokat,
fölszerszámozták a hátasokat és kipinten köszöntek el Csaksu Anyától.
- Megyünk csak úgy vakon ? - kérdi Daban.
- Dehogy. - nyugtatja meg An - Tudjuk mely vidéken kerengőzik jász, ha nagy is az alföld, azért megvannak az időszakok, mikor merre kalandozunk. Télidőben délebbre, nyáron északabbra, tavasszal meg ősszel a két vidék között.
Télen jurtát is szoktunk állítani, ha ropogósabb az idő.
Különben meg a jószágőrző- és felvigyázó férfiak a szabadban, asszony-, gyermek-, öreg a fedeles szekéren. Azzal
óvatosan bánunk, hogy minél kevésbé ártsunk, vagy mocskoljunk. Élő fát sosem bántunk, tiszta vizet nem szennyezünk. Őrizzük a füvet is túllegeltetéstől, befedéstől, sárgulás101

tól. A városok alatt meghal a Föld.
- Anya folytatnád a Bizalmas Tanítást ? - kéri Rám.
- Természetesen, szívesen. Daban, nektek nem terhes a dolog ?
- Dehogy, ha értjük, ha nem érdekes. - szól Dan - És annyit
még én is tudok, hogy bár lehet, hogy ésszel azonnal felfogni
nem tudjuk az Abszolút Igazságról szólókat, de lényegi lényünk-, lél parányunk boldog, mikor ezt hallhatja újra és újra.
- Örülök lányom, hogy beléd is szorult ifjonti bölcsesség. nyugtázza An - Halljatok most a Teremtőről:
Ember, léttér Teremtőtől, e világig kereng itt, de ha elér árnyvilágot
végleg elkerülheti. Teremtőnek éjszakája ezer földi korszakos, nappala
is éppen annyi s százévesen már halott. Életének első napján, léltömegek jönnek le, alkonyatkor mindahányan áramlanak fölfele. Körforgás ez napról napra, testöltés és elhagyás, nappalon az anyagi lét,
nemlétezés éjszakán. Tudd, hogy van egy másik lét is, ahol sosincs
elmúlás, az a világ akkor is van, mikor itt kor éjre vált. Megnyilvánulatlan e tér, öröklétű éppen úgy, aki oda eljut egyszer, annak már nincs
visszaút. Bár MINDEN-ként nem itt lakom, mégis mindent áthatok, csak szerető önfeladás minek díja otthonom.
Elmondom most Jas barátom mik a szerencsés napok, amikor a törekvőknek kijutása biztató. Kedvező a testelhagyás, tűzhatások idején,
Napnál és a fénylő Holdnál, északi Nap félévén. Kedvezőtlen viszont
füstnél, éjen s fogyó Hold alatt, déli Napnak félévében, távozó fönt nem
marad. Öröktől csak kettő az út; világos és a sötét, világosban szabad
az út, fénytelen meg rögkötés. Öreg Jas, Én jó barátom, ki tud mind a
kettőről, nem esik az már zavarba mikor ideje el jő. MINDEN-tudat
ismerője védákon már túlhaladt, üdvös bár a követésük, hívem mégsem
úgy halad.
- Tudjátok követni, ilyen nagy léptékekben ? - érdeklődik An.
- Igen, de azért figyelni kell. - jelzi a fiatal Dan.
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- Akkor ne csak a földön haladjunk, de jász bölcseletben is:
Most pedig a legtitkosabb bölcseletet osztom meg, Veled mivel hív barát
vagy, meglásd gondot oszlat el. Oly világos miként a Nap, tiszta felséges
tudás, egyszerűen követhető, észfölötti majd meglásd. Ki két-kedve
fogadja el, annak sorsán nem segít, nem jut Hozzám, újra kezdi, míg
nem éri tiszta hit.
Mint a MINDEN itt s mindenütt, áthatok mindig mindent, át de
nem Én vagyok bennük, minden nyugszik Énbennem ! Vagyok s nem
is, azisnemis, lásd be imígy szólhatok, vagyok MINDEN, mégis a
lél, parány MINDEN mondhatom. Miként a szél leng a térben, úgy
csapongnak Bennem Ők, Én csak terük s okuk vagyok, Ők sohasem
veszendők.
- An ! Mi az az „azisnemis” ? - kérdezi Dan.
- Röviden; az egyidejű azonosság és különbözőség esete.
Azok a helyzetek-, viszonyok, mikor valami az is, meg nem
is az, de még ha egymás ellentettjei is -akár- természetes részei a MINDEN-nek.
- És hogy parány MINDEN a lél ?
- Úgy, hogy minden lél a Legfelsőbb-, azaz a MINDEN
parányi szerves része s mint ilyen Ővele minőségileg tökéletesen megegyező, csak -hát- mennyiségileg összemérhetetlenül csekélyebb az Úrnál.
Ők -mármint minden lél- ott csapong a MINDEN végtelen
terében, ha van anyagi megnyilvánulás, ha nincs. Figyelj csak:
Mikor világ nem nyilvánul, minden száll fel Énbelém, majd a megnyilvánuláskor új áradást teremték. Világkorok sora szerint, jön majd
oszlik anyaglét, mindez oka éppúgy vagyok s foglalatként adok tért.
- Minden lél szabad ! „Csak” annyira van fogságban, amenynyire azonosul azzal amit magára ölt.
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- Mikor ember alakot ölt, akkor embernek képzeli magát,
mikor különböző állat-, vagy növény alakot, akkor meg
annak véli magát ? - veti fel Rám.
- Így van. Mikor a lél öltözködni kezd, mikor anyagi létformát kezd magára vonzani, akkor legalsó ruhája a felejtés,
elfeledése annak, hogy Ő ki valójában.
Embereknek is ez a legnagyobb baja/problémája, hogy elfelejtették, hogy kik Ők ? Így aztán mindent úgy szemlélnek-,
úgy értékelnek, ahogy emberi mivoltuk diktálja. Ja ! meg ahogy hamis értékrendjük és téves érdek-képzetük befolyásolja.
JÁSZ, VAGY AS ?
- Anya ! Az, hogy tévedésből embernek gondoljuk magunkat
azt értem, de hogy van az a kérdés, hogy Jász, vagy As vagyok ?
- Kicsit egyszerűsítsünk a helyzeten. Ne Téged vegyünk vizsgálat alá, hanem engem. Én As szülött vagyok s amíg visszalátunk felmenőim-, vérségileg mind az As népből származó
emberek voltak.
A Te helyzeted azért más, mert a Te Édesapád bizonyos,
hogy nem jász ember volt és nem is tartozott az As vérvonalhoz sem. Így én -mint szülő anyád- hiába vagyok biztosan- jász, Te nem tudsz az lenni vérségileg teljesen.
- De azt mondtad, hogy ezt a ’jász’ megnevezést úgy vettétek fel -Jas Mester neve alapján- miután As városát elhagytátok. Előtte Ti is az As nevet viseltétek.
- Így van. Elmondok most egy érdekes dolgot, a megközelítés alapját „Lényeg-elv”-nek is mondják.
A Lényeg-elv azt hordozza magában, hogy mindennek és
mindenkinek van -kell, hogy legyen !- ’lényege’ hívjuk, lényegalkotónak.
- Tréfásan azt is mondhatnánk, hogy lényeg nélkül, minden
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lényegtelen ? - okoskodik Rám.
- Akár, ami persze nem is vicc ! Hisz aminek nincs lényege,
az nincs ! - válaszol An, majd így folytatja:
- Ezek a lényegalkotók mindannyian egy-egy önálló lél ! Igen
ám, csak hogy egy lél csaponghat szabadon magában a végtelen térben, de amint társulni kezd, óhatatlanul valami-, vagy
valaki hatása alá kerül.
Álljunk meg egy pillanatra. Nem a menetelésben, hanem a
gondolatmenetben ! - mosolyodik el An.
- Tudjuk, hogy van olyan hogy ’rész’ meg van olyan, hogy
’egész’. Az ’egész’ az egész, míg a ’rész’ az valami nagyobb
egységnek-, egy nagyobb -mondjuk- egésznek a része. Ugyan
egy lél a maga anyagi köntösében egész -Te is, én is és a
többiek- mégis egy nagyobb egységnek a része(i).
Tehát mindannyian egészek vagyunk -a magunk módjánmiközben részei vagyunk egy nagyobb egységnek, mondjuk
például egy családnak, vagy egy törzsnek, klánnak és így
tovább.
Visszakanyarodva a fölvetésedhez; az As nép valójában egy
nemzetség, hisz tagjai vérségi rokonságban vannak. Mindaddig, amíg tiszta As vér szaporodik, addig ugyanazon nagyobb egység-, nagyobb ’egész’ részeit képezik, ami/aki
minden As lényege, lényegalkotója.
Tehát fel kell ismerni, hogy az As nemzetségnek is van
lényege, lényegalkotója, Aki az As-Fél(ig)Isten ! Ő egyfelől
Személy, hisz Neki is egy személyes lél a lényegalkotója,
ugyanakkor személytelen energiája folytán gyakorol hatást
„alattvalóira” az As nemzetségre és annak tagjaira.
És itt jön a „nagy csavar” aki behódol As-Fél(ig)Istennek, Őt
fogadja el Felsőbbségeként, nemzetsége lényegalkotójaként,
az az Ő fennhatósága alá kerül, nagyjából részévé válik.
- Mondjuk, hogy eddig értem, de hogy jön ide a ’jász’ ? folytatja Rám.
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- Jogos a fölvetés. Ha elfogadjuk, hogy semmi nem lehet
lényeg nélkül, akkor ez lehet egy „új megnevezés” emberi
szándék szerint, vagy megszületett egy új Fél(ig)Isten (?), Aki
maga köré vonz olyan -esetünkben- emberi létformákat,
akikre Ő gyakorolja a legerősebb hatást (?).
Vegyük egy pillanatra a Te esetedet Rám. Apád egy pusztai
klán tagja volt, Anyád -mondjuk- As vér. A két szülő hovatartozása szerinti Fél(ig)Istenek elkezdenek viaskodni, hogy
melyikőjüké legyen a fő szerep sorsod alakításában.
- Akkor fölöttem két Felsőbbség osztozik ?
- Végül is igen, nem számítva a Legfelsőbbet ! De mivel a
Legfelsőbbtől minden lél -ezáltal minden lényegalkotó
köntöse- szabad akaratot kap(ott) azaz Te dönthetsz, hogy
egyik-, vagy másik Fél(ig)Isten-eszményt fogadod el, melyiket követed.
- És az lesz nemzetség-beli meghatározottságom ?
- Nagyjából. Vegyük, most a tényszerűséget. Míg As városában éltünk nem volt kérdés nemzetség-beli hovatartozásunk. Amikor páran elhagytuk a várost, annak komoly okai
voltak, azaz nem puszta nézeteltérés, hanem alapvető szemlélet-különbség. Ugyanilyen lett Yaz és Jazig sorsa is, akik
szintén elhagyták a várost. Őket lehet, hogy yaz-oknak és
jazig-oknak hívják, vagy nevezik így önmagukat, nem tudom.
Ma, ha összevetnénk Odon vezér és az én világképemet, két
nagyon eltérőt találnánk, miközben egy vérből valók vagyunk. Csupán megváltoztunk ? Vagy a háttérben viaskodó
Fél(ig)Istenek küzdelmében megváltoztak az erőviszonyok ?
Odon esetében így, az én esetemben meg úgy ? Na, ezt senki
nem tudja.
Azonban még olyan lehetőség sem zárható ki, hogy a jász
küldetés úgy képes végbemenni, hogy az a jász Felsőbbség
„felügyeletével”/”segedelmével” történik, csak hogy Ki ez a
Felsőbbség ? Egy „új” -Felsőbb- lényegalkotó a jász nemzet106

ségnek, vagy egy „régi” -mondjuk- As Felsőbbség, aki „alól”
„elkopnak” a hiteles „alattvalók” -mondjuk degradálódás
és/vagy vérkeveredések révén (?)- csak a jász marad, mint As
továbbélője. ( ? )
Ezen különösebben felesleges elmélkedni, mikor tudjuk
hogy mi a jász eszmény és aki azt követi az jász, aki nem az
más. Az biztos, hogy nem tekinthető valódi jásznak az, aki
ugyan vérségileg jász, de eszményeiben-, hitében idegen
Istent követ-, vagy imád !
- Anya. Ezt értem is, meg nem is. - nyugtázza Rám egykedvűen.
MÖGÖTTESEK
- Azt biztos mindannyiótok tudja, hogy a név nem puszta
betűk-, vagy hangok halmaza. - folytatja An okfejtéseit Ezért nézzük meg, hogy mit mond három név, három
megnevezés: As, Jász és ne hagyjuk ki a MINDEN nevet,
ami valójában nem név, hanem inkább egyfajta helyzet, de
most engedjük meg ezt a könnyítést.
Az As név mögöttese az ’Univerzum’ ami nagyjából annyit
tesz, hogy a név viselőinek a Mindent Rendező Elv ad
segítséget. Tehát ez volt az As név eredeti „jelentéstartalma”
kiegészülve még annyival, hogy az „univerzum” emberei,
feladataikat olyan módon tudják végrehajtani, hogy az sok
ember életére is hatással lesz.
A Jász mögöttese az ’Uralkodónő’ aki az anyák eszményképe, lételemük a segítés, a be(el)fogadás, mindez pedig a
valóság talaján. Mindig biztonságra törekszik. Bizonyára nem
ok nélkül szellemi vezetőnk -Jas mester eltávozása utánAsmata NagyAsszony.
Ezekhez képest a MINDEN az ’Egyensúlyozó’ aki mindig a
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harmóniát és az egyensúlyt keresi. Látjátok, hogy mi jász
emberek, akik a MINDEN-tudat eszményét valljuk, nem
keressük a viszályt, nem szeretjük a szélsőségeket. Az
egyensúlyozó -akár a Legfelsőbb- mindig, mindenben a
külső- és belső szépséget keresi. Mikor a Legfelsőbb szemléli
az anyagi megnyilvánulásokat és az azokban zajló történéseket, olyankor boldog ha szépséget és harmóniát tapasztal.
Ha ezt a hármat „összekeverjük” abból mi jön ki ? Mondjuk
én ?
- An. Én hallottam olyant is, hogy mindenki az-, oda tartozó,
aminek-, amilyennek vallja magát. - veti fel Dan.
- Ezt én nem gondolom, de ez az én véleményem. Ilyen alapon bárki lehetne bármilyen nemzetség tagja ? Nem hinném !
De most nézzük meg hol tartunk a Bizalmas Tanításban,
soha semmi nincs ok nélkül, hátha ebből is okulhatunk az
eddigi kérdésekkel kapcsolatban:
MINDEN önmagában teljes, nem kell Nekem semmi sem, cselekszem, de nem köt mégsem, öröklétem semleges.
- Ez nekem most azt üzeni, hogy ha a Legfelsőbb mindig
cselekszik -bár Önmagában teljes és nem kell Neki semmi
sem- akkor mi sem tehetünk másként, de kövessük abban is,
hogy semmi ne kössön meg és maradjunk semlegesek. Amit
azután így folytat az Úr:
Nemszándékolt akaratom természeti törvényként, állót s mozgót megteremti, okozat e mindenség.
- Amiben a legfontosabb üzenet, hogy minden okozat s ha
nem értjük akkor „csak” az okot kell felkutatni és világossá
válik a helyzet.
- Már megint ez a „csak” ! - zúgolódik Rám.
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- Igen. Már megint ez a Bala tempó. - derül An - De ha arra
is figyelsz, hogy a Legfelsőbb akarata a természeti törvényekben nyilvánul meg, akkor megérted, hogy mik azok a bizonyos Isteni elrendezések !
Mikor testben alászállok ostobák csak nevetnek, MINDEN-ségem
föl nem fogják, nem ismernek meg Engem. Kikben nemjó a vezérlő,
áltudást követnek ők, mozgatójuk eredményvágy létről létre veszendők.
Tudd Jas, hogy az Igaz Lelkek bizony ismernek Engem, örök
forrásként tisztelnek s meghódoltak előttem. Életük már harmonikus,
folyton Rólam zengenek, kötelességteljesítőn élnek önfegyelmesen.
Mások tudással áldoznak, azt művelik élethosszt, tudják Ők hogy
csak EGY vagyok, mégis Enyém minden poszt. Áldozat és áldozás is
ajándék mi ősöké, vagyok éppúgy mint a szent szó, fű és vaj meg tűz
mi ég.
- Ezek a tűzáldozat kellékei.
Univerzum apja s anyja, Ősatya is én vagyok, teremtő OM, minden
tudás s Nálam összes hatalom. Célja vagyok mindeneknek, fenntartó
s fő ellenőr, tanú, mentsvár, oltalmazó, mag és mindezt szerető.
Tőlem jő a hő s az eső, éppen úgy a szárazság, halhatatlanság és halál
lét és nemlét Rajtam áll.
Akik Védák követői s bájitaltól révülnek, jutnak mennyi létezésbe,
felsőbb térben örülnek. De hogy érdemik fölélték, újra lentre zuhannak,
hiába a tankövetés, vágyra vágyók maradnak ! Lásd hogy Véda követői lent és fönt majd lent újra, de már teljeset él aki, Engem lát itt csak
Úrnak.
Tudd meg jó Jas vannak sokan, kik imádnak Félistent, hódolatuk
nem mást illet, Urukon át is Engem. Azok akik ezt nem tudják,
föntre jutva lebuknak, tudatlanok s nem ismernek Legfelsőbbik
Uruknak. Félistenes Félistenhez, ősimádó Őshöz megy, szellemkövetőknek szellem s Én a MINDEN-t hívőknek.
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- Láthatjátok, hogy a Fél(ig)Istenekkel nem kell igaz hívőnek
foglalatoskodnia, Legfelsőbb a Legfelsőbb.
Legparányibb hódolatot szeretettel fogadok, levél, virág, gyümölcs, vagy
víz, tiszta szívvel ha adod.
- Vannak akik úgy gondolják, hogy ez a szakasz a húsmentes
életre tanít -mert, hogy nem említ húst, mint áldozati elemetpedig csak az áldozati szertartások egyszerűségére utal. A
lényeg az odaadás.
Amúgy a húsmenetesség egyáltalán nem ártalmas, különösen
elkötelezett lelki törekvőnek jót tesz, ha kerüli étkezésében a
’nemjó’ meghatározottságú dolgokat, amilyenek a húsok is.
Jas mester például utolsó éveiben csak tejet és abból készült
dolgokat fogyasztott, meg gabonafélékből készülteket s ha
hozzájutott gyümölcsöket. A fontos, hogy Ajánld amit megcselekszel, eszel s amit áldozol, add őszinte lemondásod Hozzám ér ajánlatod. Nemkötődve semmihez sem, mindent
Nekem áldozván, elkerülnek földi bajok, szeszély s nemjó egyaránt.
Számomra nincs kedves gyűlölt, mindenkihez egy vagyok, mégis aki
Nekem hódol, miként jő úgy fogadom ! Tudjad Jas; ki Engem imád,
lehet akár bűnös is, ne ítéld el, meg ne vessed, hű vonzalma működik.
Aki így tesz hamarosan tisztuló elmével él, belső békét ím elérve, hívem
soha el nem vész . Nálam oltalmat kereső, legyen bár nyerészkedő, jó
úton jár mindamennyi élvezkedő, netán nő. Gondolkodók, uralkodók
hát még hívek igazak, akik már ez árnyvilágban járják nemes utamat.
Ezért mindig gondolj Reám, elméd szegezd MINDEN-re, akkor nem
tévedsz meg soha, hajlékomat eléred.
- A világi csip-csup-ságokba nem szabad belefeledkezni.
Figyelmesen és átfogóan kell szemlélni a világot.
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AZ ABSZOLÚT
Halljad Jas az Abszolútot, Legfelsőbbik Igazat, adom hogy javadra
váljon, bizton járhasd utadat.
Eredetem nem ismerik Felsőbbségek s szentek itt, nem tudják hogy
mindamennyi Énbelőlem érkezik. Vagyok, aki születetlen s az ki
erről tudatos, az már soha nem téved meg, nem jár bűnös utakon.
Tőlem jő a tiszta tudás, kétségtől ment értelem, igazmondás, megbocsátás és végtelen türelem. Éppen így jő a nemártás, önfegyelem, lét s
halál, bátorság és félelem is, öröm s boldogtalanság.
- Ha a Legfelsőbbtől jő, hát próbáljuk meg követni a tiszta
tudást, gyakorolni a Vele kapcsolatosan nem kétkedő értelmet, az igazmondást, a megbocsátást, a türelmet, az erőszakmentességet és nem utolsó sorban az önfegyelmet.
Forrása az adománynak, jónak s becstelenségnek, egyenlőség; jóban,
rosszban, eredete hírnévnek.
Belőlem van göncölszekér hét sugárzó csillagja, azoknak meg korszakoknak s ma élőknek Ősatyja. Mindaz aki fölismeri sokszázarcú
lényemet, bizton hű törekvő lesz az, megértve a lényeget.
- Mert hogy a lényeg; minden MINDEN és Ő a forrása minden lél-nek, Akik lényegalkotói mindennek. Az adományok
lényege is Tőle származik ! Hisz; „nincs rajt kívül semmi sem”.
Én vagyok az okok oka, eredete mindennek, az a bölcs ki belátja ezt,
mindörökre hisz Bennem. Tiszta szívű törekvőknek, Rajtam kívül
téma nincs, megbékélten, boldogságban, nem kell nekik egyéb kincs.
Akik rendületlen hittel-, szeretettel követnek, azoknak már itt
megadom a Rámérző értelmet. Mivel velük együtt érzek, szívük leszen
lakásom, ettől aztán tudás révén, győznek tudatlanságon !
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- Mire Jas mester így reagált:
A Legfelsőbb Te vagy tudom, vagy Abszolút Igazi, ezt hirdeti minden
nagy bölcs s Te is mondod Úr Hari. - Hiszek Neked ! - szól öreg Jas
- akkor is ha mást hallok, Magad szóltál nem ismernek Istenek se
démonok.
- Hát nem egy az Isten ? - kérdi tanácstalanul Daban.
- Attól függ, kit hívsz annak ? - válaszol An - Ha a Személyes
Legfelsőbbet -Aki a MINDEN- hívod Istennek, akkor EGY.
Ha azonban mindenféle Felsőbbséget-, ilyen-olyan Fél(ig)Istent nevezel Istennek, akkor számtalan van. Vizek Istene,
Egek Ura, Teremtő Isten, egyik-, vagy másik nép Istene,
ÉnIstenem és a többi, az nem tud a Legfelsőbb lenni !
Miközben persze egyikük sem tud független lenni a
MINDEN-től !
Gondolj bele abba, ha egyik nép ezt-, vagy ilyen Istent helyez
legfelülre, a másik nép olyant, akkor melyik az EGY ?
- Nyilvánvaló, hogy egyik sem ! - fejti meg Rám.
- Hát ezért is folytatja úgy Jas, hogy Te vagy csak ki MINDEN-t felfog, MINDEN-t csak Te ismered,
MINDEN Ura, kútforrása Rajtad kívül nem lehet ! Világítsd meg
hat fenséged; mi világot hatja át: erő, szépség, tudás, hírnév, lemondás
és gazdagság.
Mond Úr Hari, hű törekvő miként forduljon Feléd, milyen létre-,
létformára emelje tekintetét ? Kérlek avass bizalmadba, segítsél megértenem, mindenhatóságod ugyan; hol és miként lelhetem ?
- Rendben feltárom valómat, persze csak míg feléred, felfoghatatlan
MINDEN-hez emberi lét kevés lesz ! Tudd hogy Én vagyok a lényeg,
minden létnek lényege, kezdet, élet, végpusztulás Tőlem van, de
Énbennem ! Bolygó Istenségek közül, Én vagyok a Legfelső, nappal a
Nap, éjjen a Hold s vagyok Legtermészetfő !
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Titokban hallgatás vagyok, bölcsekben a bölcsesség, győzni vágyók
cselvetése, ítéletben büntetés. Létezés teremtő magja, vagyok lényeg
lényege, Nálam nélkül-, Rajtam kívül, álló s mozgó nem lehet ! Fenségemnek nincs határa, önmagában végtelen, ezért párat felsoroltam,
hogy segítsem értened. Bármit látsz is, csekély fénye, mindannak mi Én
vagyok, szépség, jóság, erő, dicsfény, tudás, netán hatalom.
- Mond csak jó Jas, mivégre kell neked mindez ismeret ? hisz csak
parányom mi fenntart, mindent ami itt terem !
Most, hogy ha csak részeket is, Magadról elsoroltál, kétséget mi
gúzsban tartott, egyszerre eloszlatád ! Köszönöm neked Úr Hari
mindazt ami elhangzott, teremtésről, létezésről, elmúlásról s Magadról.
- Azért be kell lássuk, hogy Jas mester kivételes szerencsében
részesült, hogy az Abszolútról, Magától a Legfelsőbbtől
tudott érdeklődni. Csak hálásak lehetünk, hogy mindezt
általa megkaphattuk s tovább is adhatjuk.
VILÁG SORA HANYATLÁSA
- Úr Hari -mint a Legfelsőbb avatárja- Maga mondta:
Világ sora hanyatlása - szólt MINDEN mint Legfelsőbb - érintetlenség óvhatja népedet mint jó erőd.
- A Legfelsőbb által rendelt hanyatlással szemben semmit
nem tehetünk ! Akik ezt eltitkolják, azok szemfényvesztők és
csak ámítják azokat, akiket szebb-jövővel kecsegtetnek ! mondja határozott komolysággal An - Ez most a REND !
Több évtizede és még több százezer évig !
- De ez így teljesen reménytelen ! - fakad ki Dan.
- Emberiség szinten az, hisz a tudatlanság és az ostobaság
tombol, a rendelt szellemi- és erkölcsi hanyatlás időszakában !
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Amikor már a vezető személyiségekre is az a jellemző, hogy „lefoglalja minden percét jólét, dicsfény, léhaság” akkor a köznéptől
sem várhatunk mást !
De a jász, sem nem tudatlan, sem nem ostoba ! Úr Hari pedig
biztosított bennünket, ha érintetlenül végezzük kötelezettségeinket, akkor biztos véderődben tudhatjuk magunkat.
- És a többi nép ? - kérdi Daban.
- Nem tudok mit kezdeni más népekkel. Minden népnek megvan a maga sorsa és minden nép maga kovácsolhatja sorsát.
Senki ne feledje amit Úr Hari -többek között- mondott:
Vagyok a végtelen idő, mozgató és pusztító, mind elbuknak kik
gonoszok s égi létre buzdítók.
- Nem csak a gonoszok buknak el, de azok is, akik mennyei
születésekkel áltatják magukat, vagy másokat és sok olyan tan
van- s lesz is még amelyik „csupán” a menyországgal kecsegteti követőit. Még rosszabb a pokollal riogatás, hogy félelmet
keltsen és félelemben tartsa a tömegeket !
De - ahogy Úr Hari folytatja Nem segít a misztérium, mágia sem megoldás, egyedül a kötelesség és a
szív odaadás. Csak az, aki az Én hívem s elvárásnélkül adó, csak az
látja formáimat ki szeretetben lakó.
- Halljátok; valódi ’szeretet’ mozgatta kötelességteljesítés.
Tehát nincs reménytelenség, különösen az egyéneknek. A
közösségek már nehezebb helyzetben vannak, különösen ha
nem olyan szellemi vezetőjük van, mint Jas mester, hanem
inkább olyan, mint Odon.
De Jas mesterben egy másik „alap”-kérdés is felmerült:
Mond Tanítóm ki kedvesebb, lakod ki éri előbb; személytelen fényre
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vágyó, vagy személyest kereső ?
- Az ki személyemnek hódol, Reám gondol örökkön, szeretettel él
MINDEN-ben, az a legjobb törekvő. De majd egyszer az is megért,
ki csak sugaramnak él, egyensúlyra törekedve, személytelen útra lép.
Az ilyen ha érzékinn győz, egyforma már mindenben, önzetlen szolgál
mindenkit, ő is elérhet Engem. Tudd hogy kik ez úton járnak,
küzdelmes az életük, csak sokára látják majd be, Én is ott vagyok
bennük. De akik Rám hagyatkozva, mindig Reám gondolnak, nem
szenvednek lemondástól, viselőjük sorsuknak. Az íly alázatos szolgám, nem hányódik már soká, megsegítem; kerülhesse élet s halál
körforgást.
Kóbor elméd szegezd Énrám, értelmed Enyém legyen, ha ezt teszed
teljesen élsz, tudatosan Énbennem. Hogyha elméd fékezetlen s nem
hagy Rajtam csüggeni, éljél szabályozott létet, csak jótól fogsz függeni.
Ha nem bírod a fegyelmet, ajánld minden tettedet, áldozd Nekem s Én
segítlek, hogy lehessél független. Ha ez se megy, akkor mondj le tetteid
jutalmáról, légy önzetlen, nem számító, engedj tested vágyából.
- Láthatjátok, hogy az Úr nem csak egy lehetőséget vet fel.
Nem zárja ki a tisztulás- és lelki emelkedés lehetőségéből
azokat, akik nem Személyéhez, hanem az Ő személytelen
energiájához/kisugárzásához vonzódnak. Ők tulajdonképpen nem hajlanak a szolgálatra, inkább a „semmibe” oldódnának föl. Majd azt a fokozatosági lehetőséget is említi, hogy
aki nem képes szabályozott életet élve a Személyes Legfelsőbbre összpontosítani, az ajánlja fel tetteit. Végezzen áldozati cselekvéseket. Ha számára ez is sok, akkor tettei eredményéről mondjon le, miközben enged testi vágyaiból és
nem lesz számító.
- A számító magatartás éppúgy kedvezőtlen, mint a testi vágyaknak való élet ? - kérdi Rám.
- Igen. Hisz nem az örök-teljestudású-boldog lényegalkotó
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lesz a vezérlő központ, hanem a testi vágyak és az elmebeli
spekulációk.
De ez is a hanyatlás szerves része, hogy nem csak követői
lesznek e helytelenkedéseknek, de másokat is erre ösztönöznek, vagy teremtenek olyan körülményeket, hogy ezek legyenek a sokság eszményei; „jólét, dicsfény, léhaság” !
- Anya ! Nem ürült még ki a keserű pohár ? - csügged Rám.
- Nincs itt semmi reménytelenség, hisz Tudd hogy minden gyakorlatnál üdvösebb az ős tudás, vagy törekvés,
vagy engedés, békét hozó lemondás. Kedvelem azt ki nem gyűlöl, aki
jámbor s önzetlen, megbocsátó, barátságos, részvétérző s kötetlen.
Egyenlő a kettősség közt, derűs és odaadó, Reám ügyel mindörökkön,
elégedett szolgálóm. Még jobb aki nem aggódik, ki nem okoz problémát, öröm harag s félelem ment, megőrzi a nyugalmát. Az is jó ki
szenvtelen él, tiszta, gondos, vágytalan, lemond kezdeményezésről szeretően elfogad. Ki nem örvend s nem bánkódik, gyönyörben érintetlen,
nem csügg semmi eredményen, bíz Én azt is kedvelem. Kinek egy az
ellen s barát, dicséret, vagy gyalázat, jót s nemjót egyformán fogad, eltűnt
ragaszkodása. Hajlék nélkül rendületlen, mindent visel csendesen,
magasztalják, vagy ha szidják, egy ő s ezért szeretem !
Legkedvesebb mégis az, ki Engem tekint MINDEN-nek, bírja
Bizalmas Tanítást, rendületlen hisz Bennem.
- Mi kell még ennyi lehetőségen kívül ? - zárja An napi mondandóját. Őrizd meg nyugalmadat, légy derűs, legyél elégedett, tiszta, gondos, sose bánkódj, ne csüngjél eredményeken, hajlék nélkül is légy rendületlen … és nem akarom újra
felsorolni mind azt, ami az Úrnak kedves. Márpedig ha Neki
kedvére teszel, ki-, vagy mi lehet ellened ?
- Igazad van Anyán, belátom van még mit tanulnom s még
többet cselekednem.
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MEGTÉVEDT VISSZATÉR
- An ! Egy lovas jön utánunk, de elég sebesen. - jelzi Dan.
- Egyedül jön -tán- egy váltó lóval. - jegyzi meg Daban.
- Innen megismerem. - derül An - Az Bala, kalandvágyó gyermekem.
És valóban, csapzottan és kimerülten csaptatott melléjük a
legényke, verejtéktől és portól csatakos, habzó lován. Szólni
sem bírt.
- Igyál Kisfiam. - nyújtotta ivó-, vizestömlőjét anyja gyermekének - Látom hamar kitelt a „becsület” - mosolygott.
Bala még mindig csak levegő után kapkodott. - Adjatok a lovaknak is inni. - nyögte.
Rám és Dan is lepattant a nyeregből és egyik az egyik lóhoz,
míg a másik a másokhoz ment s tenyerébe öntögetett vizet
tartott a szomjazók szájához. - Csak lassan. - és vizes kézzel
törölgették a jószágok orrát, habos száját.
- Úgy látom sürgetős volt, csak így szőrén ? - kérdi Rám öcscsétől
- Tényleg nem volt idő. - kezdett szavaira találni Bala.
- Jókor értél ide, épp megpihenni készültünk.
- Az rám is rámfér.
Aztán senki nem szólt, míg a szokások alkonyati teendőiket
el nem végezték. Bala csak ült a fűben és lassan visszanyerte
megszokott formáját.
Mire sötétedni kezdett, már vidáman pattogott a tűz, egyre
gazdagabb parázzsal.
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- Kifújtad magad ? - kérdi An.
- Ki.
- Annyit mondj, amennyit kell.
- Egy nap is sok volt ahhoz, hogy megtapasztaljam, As
városában nagyon kedvezőtlenek a viszonyok.
- Mi az, hogy kedvezőtlen ? - kérdi Rám.
- Úgy nem lehet élni.
- Hogy, hogy ?
- Civódás, félelem, fenyegetettség. Egy kalitkába zárt madárnak jobb. Azt legalább békén hagyják.
- Odon vezérrel volt dolgod ?
- Dehogy, az Intéző kilökött a suhancok közé, hogy „Szoktassátok be !” - Védekeztem, amíg bírtam.
- Meg kell hagyni, elég rosszul nézel ki és nem az út nyomaitól. - jegyzi meg Rám felemás hangnemben.
- Nem ez a baj, ezt kiheverem, de ahogy ott gondolkodnak,
az rettenetes. Sötétek, mint az éjszaka ! - emelte fel hangját.
- Nem voltak azok. - próbált enyhíteni a helyzeten Daban Míg Odon nem változtatott mindent a saját képére, addig
egészen jól megvoltunk. De hamar be kellett látni, hogy
sorsunk olyan lett, mint az a forgó kerék, ami egy darabig
még csak forog-forog a lendülettől, de aztán lassan leáll.
Elszürkültek Jas mester szavai, elmúlt Asmata NagyAsszony
gondoskodó-, Anyai vezetése, miután Náluk nélkül maradtunk. Míg Yaz és Jazig próbált szót érteni Odonnal és támogatóival, addig könnyebb volt, de miután Ők is elmentek a
hozzájuk húzókkal, akkor valóban bealkonyodott a fejekben.
- Gyanús volt nekem Odon közvetlensége és az Intéző mézes-mázassága, de azt hiszem azt akarták, hogy jó benyomásokkal jöhessek el, ne hogy rossz hírét terjesszem az As
viszonyoknak.
Bala számára nagy megrázkódtatás lehetett, ahhoz képest,
amit eddig a szabad pusztai életben megélhetett. - próbált fia
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mellé állni An - De egy kicsit ezért is hagytam ott „könnyen”.
Konok gyermek, legjobban inkább a maga kárán tanul. A
szabadság nem könnyű, de nincs annál jobb.
- Beismerem, hogy elsőre kápráztatónak tűnt a város a megszokott szerény -gyakorta unalmas- pusztai viszonyokhoz
képest.
- De tudod Kisfiam, számunkra az egyszerű élet és a magasszintű gondolkodás az eszményi, nem a „gazdag” élet, sötét
fejekkel ! Ember legfőbb ellensége a tudatlanság, amit már
csak a hamis büszkeség tud tetézni.
Pihenjünk most, én kezdem az őrködést. Balát ma kihagyjuk
a sorból.
TALÁN MÁR NINCS MESSZE
A reggeli indulás is olyan gyakorlottan ment, mint az esti
lemálházás és tűzrakás.
- Daban ! Egyszer fölvetetted, hogy „csak úgy vakon” megyünk ? - kezdte An.
- Igen, arra gondoltam, hogy miként találjuk meg jász véreidet ?
- Ezt a már városfalak között élők, meg az egyhelyt megtelepedettek nem értik, elfelejtették. Akik mindig a szabad-,
tágas pusztában élnek, ott az együvé tartozók álandó kapcsolatban vannak. Érzik egymást, nagy távolságokon át is. Én
végig éreztem, hogy Bala szorult helyzetben van, de azt neki
kellett megoldania, neki kellett megtanulnia. Nem futhatunk
össze vissza mindenki pátyolgatására. Meg, ha mindig ott a
biztos segítség, akkor a másik nem tudja megtapasztalni az
önállóságot, hamis biztonságban véli magát. Hogy bízhatna
valaki a Legfelsőbb -őt megillető- elrendezéseiben, ha mindig
csak embertársaiba kapaszkodna ?
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Bala is így talált meg bennünket, pedig nem tudta merre járunk. Minket is így fog jósorsunk összetaláltatni NagyCsaládunkkal.
Ha mindenki kipihente magát, akkor ebben a szép időben,
könnyű haladásban, felidézem az anyagi világunk alapjairól
szóló tanítást:
Mond el Uram mi az anyag s mi az örök csatatér, mi a tudás s ki
ismeri, írd le ezek lényegét ?
- Tudd meg Jas hogy lényeg a lél, mi befödi küzdőtér, aki mindezt
felismeri, annál van a bölcsesség. Mindezeknek ismerője egyedül csak
Én vagyok, ott a tudás ki belátja, anyagot s tért áthatok. Halld röviden
mi e minden, hogy születik s miből áll, hogy változik, mint alakul,
nemlét létbe miként vált.
A védikus szentírások mindezt sokszor leírják; föld + víz + lég + hő
+ tér + ész + értés és a hamis éntudás.
- Teremtett világunk alapvető -élettelen- alkotóelemei szilárdak (mint a föld), folyékonyak (mint a víz), levegő szerűek
(mint a lég), részecskéik rezegnek (mint a hő) és mindaz
amiben vannak-, meg ami -szinte- üres belsejüket ’éteriként’kitölti (mint a tér). Az élőkben már ott az ész, annak érzékelő
képességével, meg a felfogó képességet rendezni képes értelem és a megtévedt ego, a lényegalkotó lél-t, fedő felejtés. A
lél -Aki ha nem is avatkozik be, de- mindig segít személytelen
kisugárzásával annak, aki rá is figyel.
Érzékszervből öt fogadó, öt cselekvő és az agy, összest együtt megtréfálja;
jó, szeszély és nemjó had. Van még érzékszervek tárgya s mindez együtt
kölcsönhat, vágy, düh, öröm, bú mi gerjed s hatás ami együtt van.
- Szóval ezek így együttesen alkotják a színteret -ami valójában egy örök csatatér- bennünk és körülöttünk.
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- Már az is segítene, ha legalább ezekkel mindenki tisztában
lenne és ennek megfelelően szemlélődne ? - veti fel Bala.
- Nagyjából, de mind ezeknél fontosabb a valódi ’tudás’
halljátok:
Elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség …
- és itt az is nagyon fontos, hogy amit elhagy Úr Hari felsorolása során, az mind sötétség, de halljuk a ’tudás’ elemeit:
Alázat és a nem ártás, híján levő büszkeség, önfegyelem, hű szolgálat,
tisztaság és becsület, őszinteség, egyszerűség, önzetlenség, türelem.
Változások belátása, érintetlen, derűs kedv, áléntudat elhagyása,
nemkötődés semmihez. Ragaszkodás csak Énhozzám, elengedve már
mindent, házat, asszonyt, fiat, rokont, társaságot kerülve. Az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása, nem kevésbé a MINDEN-nek
minden felett látása.
- Már megint „csak” ennyi ? - jegyzi meg maliciózusan Rám.
- Már itt van Bala, nem kell helyettesítened. - jegyzi meg tréfásan An - Különben meg próbáld meg, hogy „csak” ezeket
megjegyzed, és minden nap figyeled, hogy melyiket sikerült
követned és melyik maradt el, vagy helyette milyen sötét fellegek húzódtak elméd fölé. Na azért inkább folytatom:
De halld most azt mi az mit érts, mi az mit kutatnod kell, születetlen
Mindáthatót, MINDEN-t, mint a lényeget. Benne mind mi által
ható, ok s okozat nélküli, ezer kar láb, fej és szem száj, összes hangot
füleli. Minden érzék lényege Ő mégis érzék nélküli, fenntartó, ám kívül
álló, Őt semmi nem érinti. Távoli és mégis benn van, legyen az mozgó
álló, tárgyi tudás föl nem éri, MINDEN-tudat mi látó.
Mind e hatás szórtnak tűnik, mégis egy Ő mint MINDEN, teremt,
fenntart, pusztít egyben, bár Ő teljes elhiggyed !
121

Önfényű Ő, sötétségment megnemnyilvánult erő, tudás maga s mit kell
tudni, minden szívben meglevő.
Kedves Jas ím bemutattam csatateret és tudást, azon hívem ki ismeri,
legyőz minden akadályt. Tudd, hogy ami mindent áthat, lél aki
nemszületett, jó, szeszély, nemjó s változás, anyagban a hevület.
Lélvágy ok a kéjre kínra, de nem lél a cselekvő, anyagtermészet mi
késztet, mozgat s hatást szenvedő. Forma kötőerők révén kényszeríti a
testet, lényegi lény oly leplet kap, mit az érdeme rendel.
- Így, hát egyáltalán nem mindegy, hogy ember az élete során
milyen érdemeket szerez !
Anyag testben nem csak lél van, Mindátható is ott lőn, Ő ki enged, Ő
ki tanú, történést elszenvedő.
- Mi „szenvedést” ne úgy értsétek, hogy az Számára bármi
nehézséget-, vagy keserűséget is okozna, hanem annyit jelent
ez a megközelítés, hogy Őbenne zajló folyamatként, (el)viselője annak.
Anyag természetét értő, kötéseket ismerő s ki áthatót bölcsen belát
annak nincs itt teendő.
Van ki meditációval, másik mód a bölcselet, megint másnak önzetlenség, ami Hozzám elvezet. Akadnak kik semmit tudnak, Énrólam
csak hallanak, így érintem meg szívüket s imádattól haladnak.
- Be kell lássuk Úr Hari végtelen kegyét, hogy milyen sok
lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy őszinte lelki
törekvő, Felé haladhasson.
- Nézd Anya ! Itt tűzrakó hely volt és nem is kicsi. - szól Bala
- Ott meg halványan, mint ha szekér árnyékolta fűsárgulatokat lehetne sejteni. - egészíti ki Rám.
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- Ez jász „hagyaték” és nem is régi. - jelenti ki An.
- Most tavaszba hajlik, akkor nem mehettek még nagyon
észak felé ? - kérdi Rám.
- Én is úgy gondolom, úgy hogy ne észak felé, hanem inkább
északnyugatra forduljunk.
HAZAÉRNI
A kis csapat még egyet éjszakázott az úton, majd a következő
nap delelője után már megpillanthatták a mozdulatlan-, fedeles szekerek tetejét a távolban. Jász ismét letáborozott.
- Még egy kis részt elismétlek a Bizalmas Tanításból amíg
haza nem érünk.
- Haza ? - kérdi Rám.
- Nyugodtan mondhatom, hogy igen. - jelenti ki An - Hisz
aki tisztában van azzal, hogy minden a MINDEN-ben és
mindenben a MINDEN, az mindig otthon van. Nincs oltalom nélkül. Halljad csak:
- Tudd Jas! Mind az ami itt van, mozdulatlan, vagy mozgó, lél és
burok kapcsolata, anyagvilág alkotó. Aki mindenben Engem lát,
Mindátható Legfelsőt, nem a múló anyagra néz, az a lényeglátó bölcs.
Mert, ha látja Mindáthatót, EGY-ként, tudva; Ő MINDEN, akkor sosem téved már meg, rálép helyes ösvényre. Aki látja a cselekvőt,
tudja anyag s kötés az, az lát tisztán, az érti már, lél a bajban
ártatlan. Ki a sokságot átlátja, mindnek érti lényegét, tudja az hogy
áthatásom adja világ egységét. Teljes vagyok önmagamban, épp így teljes
minden lél, bármiben is tartózkodik, nem övé a cselekvés. Bár az
anyagtérben lakik, mégsem érinti meg az, lehet lélnek bűnös burka, ő
mégis tiszta marad.
Naprendszert Nap beragyogja, éppígy tesz a testtel lél, a létforma által123

hatott, pompázatos csatatér. Ki meglátja különbséget, lényeg és a test
között, közelebb jut Legfelsőbbhöz, mert lélt lát anyag mögött !
Kedves Jas, Én jó barátom ! Halld újra tanításom, ha megérted bölcsen
élhetsz ezen s túlnan világon. E tan biztos menedék lesz, lényeg lényed
föléled, nem jössz újabb teremtéskor s nemlétet is föléred. Személytelen
energiám ezen világnak, Anyja, Tőle a test, lél meg Tőlem, Aki vagyok
mag Atyja ...
- és majd innen folytatjuk, amikor túlestünk örömteli találkozásunkon- és beszámolónkon véreinkkel.
Valóban, már olyan közel értek, hogy a szekér bakjáról figyelő Asnate, integető alakja is jól kivehetővé vált.
- Drága kisHúgom, mindig figyel, érezte hogy jövünk. mosolyodott el An - És már nem is olyan kicsi. - nyugtázta.
Mire a szekerekhez értek, már összegyűlt a NagyCsalád, a
régen várt hazatérők üdvözlésére. Mindenki örömmel vette,
hogy két új „jász” is jött, akiket külön is üdvözölt Asmata
NagyAsszony. - Lehet, hogy férfitől a mag, de asszonyoktól
a jövő nemzedék. - jegyezte meg kinyilatkozás-szerűen.
Lemálházva- és leszerszámozva, megkönnyítették a lovakat,
had csatlakozzanak azok is ismerős- és rokon fajtársaikhoz.
Gondosan elrendeztek minden hozott hasznosságot, hogy
majd az esti tűznél alaposan kikérdezik a megjötteket a történésekről és tapasztalataikról.
FARKASOK
- Farkasok ! Farkasok ! - harsogta egy lovas siheder.
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Eddig tartott az örömteli gondtalanság.
- Merre ?
- A marhákat kergetik szerte, egy kis üszőt már le is tepertek !
- folytatja izgatottan hadarva a fiú.
- Lóra-, nyílra, aki bírja ! - adja ki az utasítást An - NagyAsszony, maradj itt a védtelenekkel. Kérlek. - enyhíti An
határozottságát, de már pattan is Szél hátára szőrén, ahogy a
többiek. Nincs most idő cicomaságra.
A NagyCsalád marhái nagyobb távolságra szoktak szabadon
legelni egy-két vigyázóval, de ritkaság a veszélyes helyzet.
Most nem csak messzebb voltak, de szétzavarva is.
- Kerítsük be a jószágokat és szorítsuk összébb ! Tereljük a
szekértábor felé, közben nyilak a gonoszokra ! - folytatja An
a vezetői szerepet.
A népes farkasfalka szervezett csapatban kerülgeti a fiatalabb
üszőket. Páran a velük szembe forduló feketenyekút próbálják megszorítani, de a vezérbika keményebb annál, hol az
egyik-, hol a másik farkas repül a levegőbe. Ugyan nyüszítő a
földet érés, de szívósan folytatják a garázdálkodást.
A gyors lovasok hamar körbe fogják a megriasztott marhákat
s így a körön belül a szürkemarhák, kívül a köröző ragadozók. Ilyenkor -is- jó szolgálatot tesz a lovasíjász készség, amit
oly sokszor gyakorol jász, már siheder korától, de a lányok
sem kevésbé. Most sem csak ifjak- és fiúk a védelmezők.
Halad a gulya a szekértábor felé, lassan, a farkasok meg vagy
hullanak, vagy vesszővel találtan nyüszítenek, egyre jobban
lendületüket veszítve.
- Túl sokan vannak és nem lesz elég nekik az az egy kis üsző.
- állapítja meg egyik ifjú vitéz.
- Mindegy. Tereljünk minden jószágot a szekértáborhoz, mielőtt besötétedik. - foglal állást An.
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- Egy veszteségünk van ! - jelenti egyik ifjú Asmata NagyAsszonynak a táborhoz érve.
- Ennyit kapnak. Hajtsátok ide az össze lovat, ti is mind szálljatok le és első béklyókkal a marhák köré-, középpányvával
kössétek egymáshoz, farral kifelé őket. A lovak hátsó lábai
halálosak.
A dél felöli-, északra nyitott szekér félkaréj közé terelték
csokorba a marhákat, lovakkal szegélyezve, (mert, hogy a
Turáni pusztában -szinte- mindig délről fúj a szél) majd a
szokásos közös nagyobb tűz helyett több kisebbet raktak
mindezeket keretezve. A felváltva vigyázók, majd kis csoportokban a tüzek mellé telepszenek, hogy azért láthassanak
is valamicskét a sötét felé. Még szerencse, hogy a farkasok
szeme is jól világít a lángok visszfényétől.
- Holnap az ifjak farkasvadászatra mennek a környékre ! figyelmeztette Asmata NagyAsszony a családot - Úgy látom
elsokasodtak, elszemtelenedtek. Aki a legtöbb prédát hozza,
az lesz a bajnok. Meg a szép farkasbunda sem értéktelen.
Az éjszaka további támadások nélkül telt, de a világító szempárok hajnalig ott köröztek a közelben.
Eközben Asmata NagyAsszony fedeles szekerébe hívta An-t
és Daban-t.
HOGY LESZ TOVÁBB ?
Míg a kis tüzekhez szóródtak szét az esti beszélgetések, addig
a vezetői szekéren komoly dolgok kerültek terítékre, szűk
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körben. Nem kell mindig-, mindenkit-, mindenbe-, azonnal
beavatni.
- Daban. Hogy látod, merre halad az As élet ? - kérdezi NagyAsszony.
- Arra, ahogy a Kuru mezei csata előtt volt, jól emlékszel Te
is. Már akkor akadtak nézetkülönbségek, de Vezetőnk tekintélye mindig, mindent helyre tett időben. Azután hogy árvák
lettünk és Jas mester keletre ment, azt is tudod, hogy a civódások csak szaporodtak.
- Próbáltam fenntartani a rendet, de a korábban férfivezetéshez szokott nép nehezen fogadott el. - szólt szomorúan Asmata, majd így folytatta - Nem csak embernek, de emberek
csoportjának is meghatározó az életében, hogy miként tekint
a világra és persze benne önmagára. Hisz-e istenben és milyenben ? Mit tart maga felől, minek gondolja magát ?
Hogyan viszonyul élethez, halálhoz ? és így tovább.
- NagyAsszony. Ahogy kérted, elkezdtem átadni a Bizalmas
Tanítást fiaimnak. Egy kicsi Daban-nak és Dan-nak is jutott
idefele jövet, de hát ezt nem lehet sem elégszer elismételni,
sem elégszer meghallani. - mondta An.
- Helyes. - bólintott Asmata - Jas mester mondta -és részben
én is megtapasztaltam keleti utamon- hogy az általunk belátható Földi térségben három részre osztható a vidék.
Himálaja felettre (északra) és alattra (délre), az Indus folyótól
keletre és nyugatra. A Mester úgy mondta, hogy az északi
részen az emberi gondolatiság inkább természetközpontú, a
vallásosság pedig sámánisztikus.
Az Induson túl -amerre magam is jártam, mikor Szubadrát
felkerestem Himálajai visszavonultságában- megtapasztalhattam, hogy az emberek-, úgy mint a vallások, Isten központúak. Sokféle istent imádnak, sokféleképpen, de semmi
módon nem az ember-, de még csak nem is a természet az
első, hanem kinek-kinek választott Felsőbbsége.
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Az Industól nyugatra egyértelműen emberközpontú minden,
eszmény, gondolat, vallás.
Te mit tapasztaltál útjaidon An ?
- Mikor északra mentem, ott a sáncvárban megtelepedett
klán szellemi életét sámán határozta meg. Révülésekkel és
különféle misztikus áldozatokkal kereste a kapcsolatot isteneikkel. Mindig a kiszámítható jövőt fürkészték. Úgy a
sámán, mint a Vezér és a köztük uralkodó hagyomány földbe
temetkezett, különböző kellékekkel elhalmozva a testet,
mennyei életére. Az újabb életnek még csak említése is
tilalmas volt.
Nyugaton, sumer vidéken, eljátszották a nagy tudást, de a lényegi lényről-, életsorozatokról-, meg az Abszolút Igazság
számtalan részletéről szólni is veszélyes volt. A halott testet
-annak világi rangjától függően- egyre nagyobb becsben
tartották, gondolván, hogy arra még szüksége lesz a mennybementnek. Nem csak embertudatúak, de mérhetetlenül
test-tudatosak !
- As városa, a korszakváltó csatáig legközelebbi kapcsolatban
és szellemi viszonyban az Indus völgyiekkel, Mohendzsodáró, Harappa lakóival volt. A mi ónbányáinkból vitték az
ércet a bronzkészítéshez és nem csak cserekereskedelemben,
de szellemi együtt-gondolkodásban is inkább rokonok voltunk, mint sem ellentétesen szemlélődők. Persze voltak
meghatározó családfő tekintélyek köztünk, akik az Induson
túlra is kalandoztak társulásaikban -mint Odon felmenői a
Kauravákkal- de jellemzően a béke volt a meghatározó életünkre. Gondolom Ti is így emlékeztek ?
Halottainkat akkor is- és mi, ma is elhamvasztjuk. Tudjuk,
hogy a mulandó-, átmeneti testre a lényegalkotó lél-nek nincs
szüksége, sőt csak árt a visszamaradt anyaghalmaz mindenkinek. Nem tekinthetők bölcsnek, akik a halottat dédelgetik !
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- Valójában Ti miért hagytátok el As városát és miért pont
erre, ilyen életformára váltva ? - kérdezte Daban aszony.
- A Jas mester által hozott Bizalmas Tanítás és az azt megismétlő Szubadra bölcselet, meggyőzött bennünket arról,
hogy a világ nem jó irányba fordult !
Mi nagyjából a három „világ” közé kerültünk, ahol feldereng
az emberközpontúság, érződik a természetimádat, de -talánlegerősebb az Istenhez való viszony.
Majd miután már itt éltünk a szabad pusztában, kóborló nomádként, Jas mester óhajára meglátogatott bennünket Nárada muni -az égi bölcs- Aki tovább erősítette azt, amit addig
az Abszolút Igazságról tudtunk.
Így már három hiteles Személy szájából hallhattuk azt, hogy
mi a valódi emberi élet. Az pedig nem az, ahogy északon,
vagy nyugaton folyik és amerre az -természetszerűleg- tovább züllik. Hanyatlik eszmeiségében, tudásában, erkölcséről
ne is beszéljünk és egyre csak romlik a tisztesség egymással
szemben, de leginkább FöldAnya iránt. Hálátlanság ! Ez jász
szerint vállalhatatlan !
Észak-, de különösen nyugat felé nem értik azt, hogy amiként látják a világot, ahogy alakítják eszményeiket és ahogy
élnek, úgy romlik és romlik az erkölcs és a szellemi képesség.
Nem ismerik a három kötőerő létét s működését. Válogatás
nélkül halmoznak mindenben mindenfélét, leginkább kevert
dolgogokat, amik egyre csak mélyítik a tudatlanságot.
TUDATLANSÁG vs. TUDÁS
- Ha a valódi ’tudás’ elemeit vesszük sorra - folytatta Asmata
- és komolyan figyelünk arra a Legfelsőbb intelemre is, hogy
„mit elhagyok sötétség” akkor belátható jelenünk és a jövő
alakulása.
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- Nálunk ? - kérdezi Daban.
- Nem, mindenütt. - erősíti meg An.
- Nézzük a ’tudás’ elemeit és hogy az milyen módon jelenik
meg a világi életben:
Az „alázat” nem hogy nem követett, de még le is nézett
magatartás.
A „nem ártás” -tömören, talán erőszakmentesség- szintúgy
hiányzik, hisz az ember mindenbe beleavatkozik, már pedig
ami beavatkozás, az azzal ellentétes vissz(a)hatást gyakorol.
A „híján levő büszkeség” szinte értelmezhetetlen, mikor
mindenki büszkélkedik, leginkább bármi alap nélkül !
Az „önfegyelem” ritka kincs. Miközben az értelem vezérelte
szemléletmódot fokozatosan váltja le az érzelem alapú megközelítés, a meggondolatlan szeszély nem ismeri a fegyelmet,
a szabályozottságot, még csak az önmérsékletet sem.
A „hű szolgálat” nem csak magáról a szolgálatról szól, de
annak hű követéséről is olyan idők közepette, amikor mindenki uralni-, uralkodni szeretne. Még a legtöbb tanrendszer
is abból indul ki, hogy az embert uralkodásra teremtette
isten. Óriási a különbség ’uralkodásra teremtés’ és az ’uralkodási lehetőség biztosítása’ között ! A Legfelsőbb nem uralomra tervezte az emberlétet, hanem arra, hogy az uralkodni
vágyó parányai megpróbálhassák magukat abban, majd megtapasztalva annak kilátástalanságát, alázatra és szolgálatra
hajlamosíthatnák magukat.
A „tisztaság” legkevésbé testi-, külső szennyezettség hiányára
utal -miközben persze arra is !- hanem a tiszta szellemre, a
tiszta vágyakra és -gondolatokra, tisztaság megnyilvánulására
minden viszonyban, egyéni- és közösségi cselekedetekben.
A „becsület” már kiveszőben van, miként az „őszinteség” is !
Az „egyszerűség” az élet minden területére érvényes kéne legyen, leginkább olyan vonatkozásban, hogy ami egyszerűen
megoldható, azt ne csináljuk bonyolultan. Ha kapcsolatot
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szeretnénk Istenünkkel, nem kell hozzá templom ! Ha szépen akarunk élni, nem kell hozzá város ! Ha kutatni szeretnénk, ahhoz nem kell mindent felforgatni, elég volna egyszerűen az örök + teljestudású + boldog lényegi lényünket megszabadítani anyagi/testi burkától !
Az „önzetlenség” ? Szinte csak kérdezni lehet, annyira nem lelni
nyomát. A viszonosságalapú- és elváró magatartás lett az eszményített.
A „türelmet” leváltotta az izgatott- és feszült-, álandó türelmetlenség és már nem csak az ifjak körében !
A „változások belátása” annyit tenne, hogy belátjuk a változás
természetszerűségét. Leginkább azt, hogy aminek kezdete
van, annak vége is van és ami elkezdődik az alakul, néha
betegeskedik, majd visszafejlődik mielőtt megsemmisül.
Az „érintetlen”-ség az egyik leg üdvösebb viselkedés lehetne,
de az emberek minden által befolyásoltak és egyre jobban
lehet akarnokok által mesterségesen befolyásolni őket !
A „derűs kedv” egyre inkább vált búskomorságba, pedig a
’derű’ bőségesen ad(hat)na lelkesítő erőt. A nevetés gyógyít.
Az „áléntudat elhagyása” az egyik -ha nem a- legfontosabb teendő volna, helyette még a -hirdetetten- tudós körök is a
’valódi én’ elfedettségéből indulnak ki ! Emberközpontúság,
emberközpontúság hátán !
A „nemkötődés semmihez” mára a mindenekhez való kötődés
lett és az ezáltali megkötöttség eredményére vezetett.
A „ragaszkodás csak Énhozzám” helyére elsőként a megtévedt
ön(én)azonossághoz való ragaszkodás lépett, de ragaszkodások vannak minden felé- és irányba, sok minden- és sok
mindenki felé, csak ép a Legfelsőbb felé nem.
Az „elengedve már mindent, házat, asszonyt, fiat, rokont” pont a
körömszakadtáig való kötődéssé fajult. Ragaszkodás-ragaszkodás ! Többek között, mert nincs „változások belátása”. Pedig
még a valódi ’szeretet’ harmadik fordulata is leszögezi,
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’szeretet’ ott van, ahol nincs részrehajlás ! De hát nem csak a
valódi ’tudást’ váltotta le a hamis, de a valódi ’szeretet’ is
ismeretlen lett. Helyét a szentimentális érzelgősség és a hamis ragaszkodások, nemegyszer zsarnoki uralkodások-, uralások vették át.
A „társaságot kerülve” alapeleme a kisebb népességszám volna,
hogy az egyén többet lehessen nemes gondolatok közösségében magával, leginkább igaz valójával s a Legfelsőbbel.
Helyettük a sokadalom kiszámíthatatlanul sodró hányattatásába kerülnek az emberek.
Az „Abszolút Igazságnak töretlen kutatása” helyett mindent
kutat az ember, csak az Abszolútot nem, miközben legtöbben annak létét is kizárják, a „kár a mély kút, réti láp bő
vizében” tanács lényegét sem értve, miszerint mire való- és hol
keresendő az Igazság, ha az a Legfelsőbb Mindátható formájában mindenütt- és mindenben jelen van örökkön !
És végezetül a valódi ’tudás’ elengedhetetlen része „a MINDEN-nek, minden felett látása” ami mára és egyre inkább,
szerte szét forgácsolódó isteneket teremtő igyekezetekké és
spekulációkká silányult, az istentelen/istentagadó vallástalanságról nem is beszélve !
- Nem volt véletlen elszólás Bala részéről -amikor visszatért
hozzánk- hogy As városában „Sötétek, mint az éjszaka !”
hisz a sötétség a világosság-, jelen esetben a valódi ’tudás’
világos-ságának a hiányát jelenti. - jegyezte meg An.
- És ez az emberiség jövője ? - kérdezi megilletődötten Daban.
- Ez, mert „világ sora hanyatlása” ahogy Úr Hari kinyilatkozta.
Drága leányom, An ! Nem kérhetlek- s nem is bíztathatlak
másra, mint hogy őrizd a Bizalmas Tanítást ! Hozzá ne tégy,
de el se vegyél belőle és legalább egyik fiadnak add tovább,
hogy az -akár- ezredévekig- kísérhesse jász véreinket.
- Úgy lesz NagyAsszony, hogy úgy lehessen ! - tett fogadalmat An.
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FARKASHAJSZA
A pirkadati Napköszöntést követően, az ifjak- és a még serdülők -köztük néhány leány is- jól felszerszámozta lovait,
kövérre dagasztotta nyilaik tegezét és úgy indultak a farkashajszára. A fiatalabbaknak még botíja volt, de az ifjak- és már
felserdült lányok komoly visszacsapó íjakkal gyakorolták
íjásztudományukat.
A szekértáborban maradtak nem engedték túl messzire marháikat és a lovakat sem szabadították meg béklyóiktól.
A vadászcsapat nem mutatott valami komoly fegyelmet -hisz
az ugyancsak fiatalok- inkább tréfálkoztak, lovaikat meg-meg
ugratva vetélkedve, örülték a napot. Mikor már a -vélhetőenfarkasos vidékre értek, szélesre nyílt arcvonaluk, minél nagyobb területet átkarolhatóan.
A farkasok -a hiedelmekkel ellentétben- ritkán ejtenek nagyobb vadat, még ritkábban háziállatokat, miközben ugyancsak ügyesek a falkavadászatban. Táplálékuk legjava pockokból, egerekből, sztyeppi mormotákból áll, persze lehetőség
szerint üregi nyulakból, de nem vetik meg a kövérebb rovarokat, földi csúszómászókat sem. Az, hogy az előző napi
bátor gulyatámadás megtörténhetett, tényleg túlszaporodásuk következménye lehetett, ami hamis erőképzettel ruházta
fel a falkát.
Tágas a puszta, messze is látni, hiába a ligetes-, tocsogós-,
dús legelőjű vidék, kevés az ember. Általában ! Most azonban
mások is feltűntek, talán ugyancsak farkasvadászatra, mert
hasonlóan húzódtak szét, mint a jász fiatalok, csak ép a másik
irányból. Ahogy szorult a két csapat közti táv, úgy ugrott kiegy-egy féreg az alacsony bozótosból. Szinte a szembejövők
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között félúton megjelenő ordasok, bizony innen is onnan is
nyilakba ütköztek és hullottak is szaporán. Már majd csak azt
lesz nehéz kiválogatni, melyik kinek a prédája ? Azonban
nem is ez izgatta egyik oldalt sem, hanem, hogy mire számíthat a másik részéről ?
Jász a pusztai találkozásokat mindig nagy óvatosággal kezeli,
de most a véletlen összesodorta őket az idegenekkel. Mindkét fél kissé tanácstalanul állt a történés előtt. Meg is álltak itt
is, ott is. A szembe jövők hamar felmérték, hogy ifjakkal és
serdültekkel állnak szembe, felnőtt férfiakként. Nem ismerték egymást. Ki fog lépni és mit ? Feszülten állt meg az idő,
míg nem a jász csapatot vezető ifjú -felnőtti komolyságot/
tekintélyt imitálva- közelebb léptetett a szemben állókhoz.
- Ki a vezető ? - kérdezte az ifjú határozottan, de mégsem
erőszakosan.
- Ki kérdezi ? - így a visszakérdés.
- As vagyok ! Jász vérből. - folytatta az ifjú.
- Tudjátok, hogy ez már a mi földünk ?
- Mióta ?
- Öröktől !
- Olyan nincs a pusztában. - erősködött az ifjú.
- Volt, nem, már van ! - kevélykedett a szemközti hangadó.
- Felezzük meg a prédát és menjünk békével. - próbált határozottságot sugallni az ifjú.
A ritkás férfihad kezdett összébb zárni, mire a jász ifjak is
hasonlóan cselekedtek, miközben a csapatok között lévő
távolság nem változott.
- Itt hagyunk mindent, ha a leányok velünk jönnek. - vetette
fel a hangadó.
- Nem úgy ! - emelte hangját az ifjú.
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- Én veletek megyek, ha a fiatal lányokat békén hagyjátok. szólt meglepő határozottsággal az ugyancsak szemrevaló legidősebb jász lány, mindenkit zavarba ejtve.
- Komolyan gondolod ? - kérdezte meglepetten az ifjú.
- Komolyan. Inkább, mint erőszakból, vagy véráldozattal.
A férfiak is tanácstalanul álltak a helyzet előtt, csak nézegettek egymás felé, de érezni lehetett, hogy nincs köztük kimondott vezető.
- Idefigyelj. - szólt, szinte súgva a felajánlkozó leány, a megilletődött ifjúhoz - Tudod, hogy An asszony is idegenbe ment
és Bala is hazaszökött, amikor csalódott választásában. Engem se félts. - Határozottsága érett nőre vallott.
- Legyen így. - szólt hangosan az ifjú, de a préda a miénk.
- Fele ! - ragaszkodott a hangadó.
- Hagyjátok ! A fele is szép mennyiség. - próbált békíteni a
felajánlkozó leány.
- Gyere velünk leány ! - szólt a hangadó - Ti meg pár dögöt
szedjetek fel, nem kell számolni. - mondta a társainak.
Azzal a leány kicsit kényszeredett mosollyal intett vissza és
nyugodt lépésben hajtatott az idegenek mellé. A férfiak
egyike-másika -csak úgy nyeregből- hajolt le a földre (a buzkasi lovasjátékot utánozva) és lábánál fogva hajított háta
mögé -a ló farára- egy-egy farkastetemet. Tényleg nem számolták, fele sem volt a zsákmánynak.
Miközben az idegenek elmenetek a jász lánnyal -békében- az
ifjak elkezdték összeszedni a maradék prédát, de Bala egyre
csak morgolódott: - Ilyen egyszerűen hagytuk az egészet !? vetette fel hangosan.
- Lehet, hogy az a lány tényleg véres következményektől
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mentett meg mindenkit. - latolgatta Rám.
Azzal mindenki elhallgatott, egészen a szekértáborig visszatérve egy hang sem hangzott el.
FOGYVA, SZAPORODVA
A szomorkodva visszatérőket nem fogadta üdvrivalgás, mindenki érezte, hogy nincs ok az örömre. A hírt meghallva Asmata NagyAsszony, csak annyit mondott: - Lám, sokan
lettünk. Összeértek életterek.
- Anya ! Ez így nem igazság ! - háborgott még mindig indulatosan Bala, anyja felé.
- Mi az igazság ? - kérdezett vissza Anyja.
- Miért kellett annak a lánynak önként felajánlkozni ? - zúgolódott tovább a fiú.
- Önként ? Szerintem reális áldozatot vállalt értetek.
- Meg tudtuk volna védeni magunkat !
- Milyen áron ? - kérdez vissza An.
- Ha kell áldozatok árán !
- Lassabban fiam. Az élet értékesebb a hősködésnél. Szóltam
én, amikor kalandvágyból Odon tilójába dugtad a fejedet ?
Nem tudhattam, hogy összetörsz-e, vagy sem. Aztán gyorsan
hazaszöktél. Annak a lánynak sem tudjuk a sorsát. Én is hazajöttem.
- Egy lány elment, Dan meg jött. - állapította meg tárgyilagosan Rám.
- Úgy van. - helyeselt Asmata NagyAsszony - Az a lány bölcsen döntött. Nem csak a vérontást előzte meg, de ott megóvta a fiatalabb leányokat is.
- NagyAsszony. Én kimennék egy kicsit a pusztába a fiaimmal. Szeretném folytatni a Bizalmas Tanítást, hogy lássák az
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élet összetettségét. Ha akarja, Dan is velünk jöhetne.
- Menjetek.
Azzal négyen kissé eltávolodtak a szekértábortól és a csend
pusztájában léptettek békésen lovaikon.
- Hol hagytam abba Bala ?
- Próbára teszel ?
- Igen. Indulatban is megtudod-e őrizni elméd szilárdságát ?
- „…e tan biztos menedék lesz, lényeg lényed föléled, nem jössz újabb
teremtéskor s nemlétet is föléred. Személytelen energiám, ezen világnak
Anyja, Tőle a test, lél meg Tőlem, Aki vagyok mag Atyja…”
- Így van.
- Ezek szerint mondhatjuk, hogy az anyagi világ női jellegű,
míg a lényeg férfi-, vagy hím-szerű ? - kérdi Dan.
- Leegyszerűsítve igen, de azt Te is tudod, hogy a lél, mint
minden lényegalkotó; nemtelen !
- Igen, azt tudom, csak akkor hogy lesz a teremtettség női ?
- Úgy, hogy a természetnek kell fennálltáig újra és újra megújulnia, amihez az Anyai lét nélkülözhetetlen. No, de; Úr
Hari így folytatta:
Jó, szeszély és nemjó kötés, adja testnek jármait, testi burok így képezi
lélnek földi láncait. Jó az üdvös, szabadító, visszhatástól mentesít, tőle
érzet a tudásra s boldogságra az hevít. Szeszély megköt, élvre hajszol,
testtudatot szilárdít, kapzsivá tesz, elvakulttá, vágyak felé irányít.
Nemjó sötét, tunyává tesz, tudatlanság otthona, ki ezt bírja álomban
él, ő a lélhez mostoha.
Jó a jóhoz, szeszély vágyhoz, nemjó nemtudásba visz, bölcs jót keres,
azt követi, ő a tisztulásban hisz.
Tudd e három kötőerő, lél-el örök hadban áll, mikor melyik kerül felül,
az gyakorol ráhatást. Mikor szorgos hű törekvő jót segíti felülre, lél
felragyog, az mi látszik, harmónia egésznek. Ha a szeszély uralkodik,
kapzsivá tesz törekvőt, lángol a vágy kéjre s másra nyugtalanság
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serkentő. Nemjó mikor erőre kap, eluralja az elmét, káprázat győz és
sötétség, még a jónak is testén.
Testelhagyás pillanatán, mikor jó uralkodik, akkor a lél tiszta bölcsek
bolygójára érkezik. Szeszély győzte, újra itt lesz, vágytüzelő emberként,
nemjó uralt ösztönlény lesz, kezdheti a legmélyén.
Jótól béke s harmónia, szeszélytől tévelygő vágy, nemjótól csak balgaság
jő, önpusztító tunyaság.
Bölcsességet jó szüli meg, szeszélytől nő kapzsiság, nemjóval ki barátkozik, annak sorsa nemtudás.
Emelkednek kiket jó köt, szeszélyesek maradnak, akik nemjó
uraltjai, pokol mélyre zuhannak.
Ki kötések fölé kerül, látja mind csak késztető, megérti már a lényeget,
alázatos hívem ő. Érintetlen szintre jutva, törekvő megszabadul, földi
kíntól késztetéstől, igaz boldogságra jut.
- Szóval a „ki mivel, attól…” igazsága itt is érvényesül.
- Anya ! Tegyük fel, hogy Rám főleg ’jó’-, én meg főleg ’szeszély’ uralta vagyok, akkor teljesen más lesz az életünk és az
utunk, netán elsődleges végállomásunk, mármint ahova jelen
életünket követően kerülhetünk ?
- Persze. De figyeljetek csak KI JUTHAT A KÖTŐERŐK FÖLÉ ?
- Mond Úr Hari, hogy ismerszik; ki kötésen felüljut, hogyan él ő, mint
cselekszik s mitől van hogy mindent tud ?
- Tudod Jas, ki megszabadult minden ragaszkodástól, jó, szeszély s
nemjó is mindegy, ha van, ha nincs az is jó. Érintetlenséget ki ér, tudja
hogy mi mitől van, derűsen él kötések közt, tudja mindez anyag csak.
Egy bánatban és örömben, föld, kő, arany egyre megy, nem tart távot,
nem vonzódik, mindennel elégedett.
- Békésen viseli az elrendezéseket.
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Neki egy barát és ellen, nem törekszik semmire, róla mondják; túljutott
már, mind a három kötésen ! Ilyen hívem nem követ mást, csak mi
kötelessége, szeretetben fordul Hozzám, Aki vagyok a MINDEN.
Tőlem jő, mi mindent mozgat köteléket és létet, Bennem mindnek
foglalatja, szeretet és örök rend.
- Benne és Általa.
Tudd Jas, létezésnek fája fennen visel gyökeret, ágai meg itt alulnan,
ének minden levele. Fel- s le-növő ágait a három kötés táplálja, rügyei
az érzéktárgyak, kötődés az indája. Anyagképű fordított fát, földi ész
meg nem érti, érintetlenség fejszéje csak az, ami ledönti.
Ezután keresd az ösvényt, mi már nem fordul vissza, fogom kezed s
úgy vezetlek, forráshoz mi szín tiszta. Mikor nincs már kéj s vágy, gőg,
félsz, nincs kötődés semmihez, rossz társulás szintúgy múlté, itt a végcél
Énbennem.
Örök szférám ragyogása, nem Nap, Hold, vagy tűz fényű, ki oda ér
meg nem téved, bensőm szolgál fészkéül. E világban lél parányom,
anyagot ölt magára, öt érzékkel s tévképzettel kerül örök csatába. Testelhagyást követően, mind felvesz új alakot, visszhatásit továbbviszi,
mint szél virág illatot.
- Így visszük egyik életből a másikba mind azt, ami megmarad ?
- kérdi Rám.
- Igen így.
- És amit nem viszünk tovább ? - puhatolózik Dan.
- Az örökre elvész.
- Tehát van, ami elvész, de akad amit tovább viszünk. De ez
mitől függ ? - tudakolja Bala.
- Az egyén sorsától és eltávozása-kori kötőerőbéli meghatározottságától. Olyanok maradnak meg, amikkel még dolga
lesz, ami meg hiábavalóság, az volt, nincs. De 139

Új test hall s lát, ízlel, szagol, tapint és gondolkodik, megtévedten
érzéktárgyak béklyójába sodródik. Tudatlan lényeget nem lát, nem érti
természetét, jó, szeszély és nemjó fedi, míg tudó érti a lélt. Tudást bíró
látást szerez, olyt hogy meglássa a lélt, tudatlanok bármit tesznek,
sorsuk csak oktalan lét.
Napnak fénye, Hold fénylése, tűznek világlása is, Tőlem ered ősforrástól, míg e világ itt kering. Létlényegként áthatok Én rendszert,
bolygót, földeket, Holdtükörrel növényeket életnedvvel éltetek.
- Bár az éltető a Nap, de például a növények legtöbbjének
gyarapodását a Hold -azaz a Nap visszfénye- táplálja.
Tőlem van erjedés hője, ki- s be-járó életlég, tüze vagyok emésztésnek,
mi négyféle éteké.
- A helyes étkezés üdvös volna és nem csak a testi/lelki kiegyensúlyozottság érdekében, hanem a lelki fejlődést segítő
szempontok miatt is. Többek között, hogy ama bizonyos
„erjedés hője” se túl-, se pedig alul ne „fűtse” áldozatát. A „kis be-járó életlég” nagyjából a tiszta belégzés és a tisztító kilégzés.
A „négyféle étek” a nyelhető, a rágható, a nyalható és az iható,
melyek helyes aránya is előnyös a kiegyensúlyozódás kialakulásában. De tudjátok meg, hogy Minden szívben benne vagyok, tudás, emlék, feledés, upanisad
szerkesztője, ismerője és a cél.
- Azt tudjátok ugye, hogy mi az az upanisad ?
- Igen. Nagyjából; aki közel ül a Tanítóhoz. Többet és jobban
hall.
- Így van és hogy milyen a lél ? -
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Létezésben lél kétféle; csalhatatlan s esendő, aki itt van mind esendő,
csalhatatlan le nem jő.
- Akkor hogy járt itt Nárada muni ? - érdeklődik Rám.
- Ő ki ? - kérdezi Dan.
- Úgy is mondják, hogy a bölcs égi vándor, Aki szabadon járkel a különböző bolygórendszerek között, belátása szerint. válaszol Rám, amit An így folytat:
- Ő egy kivételes személyiség, amilyen nagyon ritka. Olyan
fokú tisztaságot ért el korábbi életeiben, hogy fel is szabadulhatott volna, de azt a lehetőséget kérte a Legfelsőbbtől, hogy
itt szolgálhasson s így szolgálhassa. Az Úr pedig beleegyezett.
Amikor Jas mester elbizonytalanodott, hisz hiába próbálta
hitelesen tovább adni amit Tanítójától kapott -arra sokan
nem voltak kíváncsiak- azt gondolta, hogy talán nem jól
idézte. Ezért kért segítséget, amit Nárada muni adott meg
számára és erősítette meg, hogy jól értette s adta át a
Bizalmas Tanítást.
- Ő is a kötőerők fölé jutott ? - kérdezi Bala.
- Igen. - nyugtázza An - No, most már menjünk segíteni a
többieknek, majd máskor folytatjuk. Talán már Te is megnyugodtál egy kicsit. - mosolyodik komisz fiára.
NYUGTALANSÁG
A mindig nyugodt és derűs sátortáborra némi bánat és gondterheltség telepedett. Nem hagyott nyugodni kicsit-, sem
nagyot, hogy el kellett veszíteniük egy kedves testvérüket.
Hiába az áltatás, hogy nemes cselekedetet követett el, meg
még az is lehet, hogy ma-holnap akár el is mehetett volna
férjet keresni magától, mint An és más leányok, mégis hogy
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ilyen közel került a veszély az mégis más. Ugyan a farkasok
zaklatásától megszabadultak, de a terhes gondolatok csak
maradtak. Sokan lettünk ?
- Kislányom, Te hogy élted meg amikor elmentél ? - kérdezte
Ea Mama, mikor este kettesben maradtak a fedeles szekéren.
- Nem is tudom. Leginkább kíváncsisággal, meg erős akartam lenni, legalább kifelé.
- Félelem ?
- Persze !
- És a jósors megsegített ?
- Úgy hiszem, hogy igen. Vannak pillanatok -talán népek
életében is- Amikor változtatni kell. Változtatni és áldozatot
vállalni. Ezért most én kérdeznék vissza: - Milyen volt eljönni
Nektek, As városából ?
- Félelmetes.
- El kellett jönni ?
- Határozottan mondhatom, hogy el. Ugyan mi nem láttuk
úgy át a változásokat, mint Jas mester, vagy Asmata NagyAsszony, de Ők biztonságot adtak nekünk.
- De hát ott születtetek, ott nőttetek fel. Ott kötöttél házasságot, Asnate és én is ott születtünk, mégis el lehetett hagyni
a biztonságot ?
- Ez nehéz kérdés, mármint hogy mi a fontosabb a külső-,
vagy a belső biztonság ? Az erős városfalak, a megszokott
környezet és -társak, az ismert szokások, a hagyományok
biztonságot sugároztak, miközben megértve Jas mester szavait -legalább is én- beláttam, változtatni kell. Édesapátok
eltávozott, rám zuhant a család felelőssége. Ahogy Asmata
NagyAsszonyra a törzs összes gondja.
- De egy ideig viseltétek az árvaságot.
- Igen, egy darabig, miközben telt az idő és nőttek fiúk,
lányok. A lányok előbb érnek, de a fiúk apák nélkül hama142

rabb gondolják magukat döntésképesnek. Elkezdtek a szülői
példákból építkezni. Odon épp úgy, mint Yaz, meg Jazig. Ők
hárman voltak, akik képesek- és alkalmasak lehettek volna
vezetésre. Hárman, három féle jellemmel.
- Tudom, Odon a „Diadalszekér”, Yaz a „Császár” és Jazig
a „Vágy”. Odon a küzdő, aki önkényes és nagyzoló. Yaz
öntörvényű és ravasz. Uralkodni szeret. Jazig tombolóan
szenvedélyes, sok mindent alárendel érzéki vágyainak.
Láthatóan mindegyikük bizonytalan jövőt hozott volna. Úgy
hallottam Yaz és követői megállapodtak Baktria és Elám között. Jazig pedig messzire ment, ki tudja meddig viselik ők és
őket környezetük ? Lehet, hogy mind feloldódnak.
Talán mi is ?
- Jól látod. Ezek közül választhattunk volna a régi-, dicső
hagyományok után. Egyik sem kellett.
És a feloldódás ? Egyelőre-, ha kevesen is, de függetlenek vagyunk. Szilárd szellemi alapjaink vannak, amit egyik As vezető-várományos sem mondhat el. Odon buta önkényéről
szerezhettél némi benyomást, a többiekről, meg felesleges
beszélni. Csakhogy mi lesz velünk ?
- Asmata NagyAsszonnyal beszéltetek már erről ?
- Nem. Kicsit attól tartok, hogy Ő is csak kívülről erős.
- NagyAsszony és az én nevem mögöttese egyaránt a
„Művész/Művészet”.
- Az mit mutat ?
- Komoly eredményeket mondhatunk magunkénak, sikeres
életutat, amiben akár külföld is lehet. Asmata megjárta sikerrel keletet, én nyugatot. Barátságosaknak, közvetlenek találnak bennünket és soha nem mondanánk le egy kis vidámságról.
- Te szoktad mondani, hogy „csak könnyedén” és igazad van.
- Én úgy látom, hogy míg a környező népek túl nem szaporodnak, addig jó lesz így, ha meg már nagyon összeszoru143

lunk, lehet hogy a feloldódás sem lesz tőlünk idegen. Lehet,
hogy el kell hagynunk dolgokat, el kell titkolni tudást, de ami
örök -mint a Bizalmas Tanítás is !- az nem vész el soha.
- Jász elveszik ? - rezzen össze Ea Mama.
- Dehogy. Képzeld, a sáncvárnál volt egy kovács. Egyszerű
mesterember, de Vera sógornőmmel együtt kiváló gyógyító.
Mint kovács mesélte nekem, hogy az anyagok ötvözése csodákra képes. Ott van például a vas. Amikor az tiszta vas, szinte használhatatlan, olyan rideg, kemény, inkább törik, sem
mint hogy hajlana. De ha csak egy parányi szenet keverünk
hozzá és együtt megeddzük, páratlan lesz erőssége, megbízhatósága.
- Ilyen lehet -majd- az a nagyobb nép, ami önmagában nehezen használható ? jász (be)olvadékkal kiváló lehet - akár ?
- Úgy van.
- Bízzunk ebben, de ez majd a távoli jövő lesz, amit tán ha
ük-ük-unokáink élnek majd meg. Aludjunk rá egyet.
REGELI LECKÉK
A Napköszöntés idején még mindig ugyancsak harmatos a
fű. Ilyenkor jobb felhajtani a hosszú kaftánt és legjobb a
megbízható csizma. A szúnyogok ugyan még erősködnek, de
legalább a bögölyök, meg a bagócsok alszanak felszáradásig.
- Asmata ! - szólt oda An a NagyAsszony fedeles szekeréhez.
- Igen ?
- Úgy gondoltam, hogy míg nem végzek a Bizalmas Tanítással fiaimnál, addig kora reggel tartok egy kis leckét, így aztán
egész nap szolgálhatom a NagyCsaládot.
- Jó lesz úgy.
An a lovak melletti cserényhez sétált és beköszönt:
- Hétalvók, még nem mosolyog a Nap. Gyerünk kifelé !
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Mirgő-morgó krákogással kászálódott ki a két fiú subájuk
védelméből és húzták fel csizmáikat.
- Megbeszéltem NagyAsszonnyal, hogy minden reggel Napköszöntés után veszünk egy-egy részt a Bizalmas Tanításból,
hogy azután mindannyian bekapcsolódhassunk a Nagy-Család kötelezettségeibe.
- Lóról ? - ásított Bala.
- Dehogy, csak így gyalogosan. Sétálunk egyet és mire a Nap
megerősödik, hagyjuk a többi leckét másnapra.
- Dan nem jön velünk ? - kérdi Rám.
- Hát kérdezd meg. - és nem kellett kétszer mondani a fiúnak,
már szaladt is a szekérhez, ahol Daban és Dan megszálltak.
Persze, hogy a lány is jött tüstént.
- No lássuk. Ki tudja hol hagytuk abba ? Dan ?
- Bocsánat, nem emlékszem. - jött zavarba a lány, bár idősebb volt a fiúknál, de még nem szokta annyira a bölcseletben való kalandozást. Lehet, hogy gondolatai inkább a legények körül jártak.
- „…létezésben lél kétféle; csalhatatlan s esendő, aki itt van mind
esendő, csalhatatlan le nem jő…” - idézte fel Rám.
- Pedig ez könnyű volt. - nagyoskodik Bala - Csak nézz ránk,
mind esendők vagyunk !
- Úgy bizony, én bölcs gyermekem, különösen Te.
- De Anya sem csalhatatlan, hisz itt van. - tett még rá egy kis
fricskát huncutul.
- No, akkor folytassuk, már alig van úgy százharminc szakasz
hátra.
Lél fölött van Mindátható, ki Legfelsőbb személye, öröklétű s fenntartója hármasvilág egésznek. Mivel Én vagyok a MINDEN,
mindent bíró foglalat, ezért magasztalás, tudás, Értem van és Általam.
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Aki belátja a MINDEN-t, Engem, Aki Legfelsőbb, örök, boldog,
telt tudásunn, az már nem lesz esendő.
- Akkor ezért mondják, hogy a MINDEN és a lél ugyanolyan ?
- veti fel Rám.
- Igen, minden lél, miként a MINDEN, örök + teljestudású
+ boldog.
- És mi ezt miért nem érezzük ? - aggályoskodik Bala.
- Mert az ilyen gézengúz bundák befedik és szegény lél nem
tud felszínre jutni.
- Tudd Jas, ez volt legbensőbbik tanítások tudása, aki érti meg nem
téved, bölcsen esd Én utánam. Elsorolom halld barátom, milyen Isten
embere, félelem ment, tiszta éltű, bölcselet a kenyere. Mindig adó,
áldozatos, szent szavakat kutató, önfegyelmes, igazmondó, jámbor
példát mutató. Egyszerű és béketűrő, szerény, könyörületes, kedves,
szorgos, irigység ment, hibát soha nem keres.
- Látjátok, akik ilyen vonásokkal bírnak, azokon fel-fel villan
az Isteni.
Hallj az istentelenről is, mi az mit kerülni kell, dölyf, düh, vadság,
képmutatás, dőreség és fennhéj kedv.
Isteniek Hozzám visznek, istentelen kárhozat, tudjad Jas hogy Te és
néped, Istentől kap jármokat.
- Mint az igavonó barom ? - méltatlankodik Bala.
- Úgy bizony ! Mert nem mindegy hogy az ember kinek a
barma ! - rögzíti az elgondolkodtatót An.
Kétfélék a teremtmények; isteniek s gonoszok, isteniről bőven szóltam,
halld most azt kik nem azok. Démoni; kit nemjó ural, nem tudja mi
jó s mi nem, tisztátalan, tiszteletlen, igaztalan az ilyen. Aljadékok,
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hitetlenek, - Nincs is isten ! - hirdetik, csak a kéj s az élveteg lét, minek hódol mindenik.
- Anya ! Egyszer azt mondtad, hogy Téged sumer földön a
papTanács -vagy mi- démonnak kiáltott ki. - veti fel Rám.
- Úgy volt.
- Pedig Téged nem a ’nemjó’ ural, jól tudod mi jó, mi nem,
sem tisztátalan-, sem tiszteletlen nem vagy, akkor hogy
állíthattak ilyent ?
- Olyasmiket adtam át Dumuz papTanítónak, amit annak
társai a Tanácsban, nem értettek. Pontosabban jól értették
ők, csak az nem egyezett az általuk hírdetettel, meg Uralkodójuk- és Tanácsi közösségük érdekeivel, ezért az ilyent el
kell pusztítani.
Voltak- s lesznek uralkodók, akik népük ősi hitét; rovásostól,
táltosostól írtják ki. De hát Ők is Isten teremtményi, romlást végzők hadai, lényegi lényt gúzsba
kötik, nincs ki innen szabadít. Fogyhatatlan törekszenek mámorosan
élni meg, gőgöt, dühöt, hiúságot, állatias életet.
Örök félelemben élnek, holtukig csak vágyhajtók, élvetegek, kéjre
törők, minden fölé azt rakók.
Minden vágyuk mind kiélni, szeszélyben fetrengenek, miközben a pénz
az isten, bárhogy is szerezni meg !
- Mindent kapok mit akarok ! - mondják - S holnap is így lesz ! Mind
az enyém, sőt még több is, nap mint nap csak ezért tesz. Egy ellenem
lám legyőztem, így jár majd a többi is. Hatalmas és tökéletes, szerencsés
úr - így hiszi.
- Nemes ősök sarja vagyok, hozzám nincs ki fogható, majd áldozok
ha kiéltem, mind amire vágyódok !
Megkülönböztetés nélkül, káprázatba burkolva, vágy rabjaként förtelemben, jutnak sötét pokolra. Kétes biztonságnak dölyfe, áláldozat s
hamisság, ez mi útjuk, sötétségük, számukra vallásosság.
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Szabályozott élet nekik, lenézendő gyakorlat, csak hatalom, birtok, élv
ár, istent is megtagadva. Mivel ilyen természetük, új létük sem lehet
más, démonikus anyaméhbe juttatom el mindahányt. Születésről
születésre tévelyegnek egyre ők, létről-létre, egyre másra, kezdhetik a
legmélyről.
- És ezt a „jutalmat” minden zsarnok megkapja ? - kérdi Bala.
- Ha az Úr így mondja, akkor biztosan. Azért van még lejjebb
is számukra:
Pokol szféra három kapus, mindhárom oda vezet; kéj, harag és
kapzsiságból jutni másra nem lehet.
- Ám Aki kerüli e hármast, annak üdvös élete, amely úton így elindul,
találkozhat Énvelem.
Tökéletlen boldogtalan, céltalanul bolyong csak, aki szeszélyt jobbnak
véli, mint a szentírásokat.
Vedd e Bizalmas Tanítást s kövesd kötelességed, tedd ezt s meglásd
Jas barátom segítenek intelmek.
- No, mára ennyi. Dan megjegyezted hol hagytuk abba ?
- Igen a „…vedd e Bizalmas Tanítást…” - résznél.
- Menjünk mi is kötelességünket végezni. - zárta le An a
reggeli leckét s indult „tanítványaival” derűsen a szekértáborhoz.
HATÁRSZEMLE
- An ! Nézzük meg ezt az új „határt”. - szólt Asmata NagyAsszony - Hozd a fiaidat is, hol volt az a farkasrajtaütés ?
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Azzal a négy lovas könnyű vágtával közelítette meg az idegenek által határnak nevezett körzetet. Azonban hiába szemlélődtek, jelet nem találtak sehol, így hát már visszafogottabban haladtak nyugat felé. Már jókora utat tettek meg addig általuk nem járt vidéken- amikor az élesszemű Bala
jelezte, hogy a távolban jurták tetejét látja.
- Csak lassan és csendben. - adta ki az utasítást NagyAsszony
és valóban több jurta tűnt fel a messzeségben, nagyjából kör
alakban.
- Ezek itt tartósan berendezkedtek. - vélte An.
- Én is úgy látom, pedig bár még tavasz van, de lassacskán
érdemes északabbra húzódni, mire beköszönt a nyári forróság. Ki tudja, ezeknél mi a szokás ?
- Ha ilyen komolyan letelepedtek, lehet, hogy nem akarnak egyelőre- tovább vándorolni ? - kérdezi Rám.
- Jogos a kérdésed fiam. - hagyta helyben An.
- Na, forduljunk vissza csendesen, majd otthon meg hányjuk-vetjük hogy mit tegyünk. - zárja le a beszélgetést Asmata
NagyAsszony.
Halk léptetéssel mennek vissza a szekértábor irányába, ám
mikor a farkasos bozótokhoz értek, a nagy csendességben
vékony hangú nyüszítgetésekre lettek figyelmesek.
- Ezek kölyök farkasok. Biztos árván maradtak. - veti fel An.
- Segíthetnék rajtuk ? - kérdi Bala, kicsit talán aggodalmaskodva.
- És mit kezdenél velük ? - jegyzi meg Rám.
- Úgy hallottam, hogy ha elég kicsi korban vesznek magukhoz az emberek farkaskölyköt, akár magukhoz is szoktathatják.
- Próbáld meg. - szól NagyAsszony - Eddig még kutyáink se
voltak. Hátha hasznunkra lehetnek egyszer.
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Bala fürgén pattan le lováról és a hangok irányába settenkedik. Hát ha vinyítgatnak, akkor tán csak nincs itt az anyjuk.
- bíztatja magát. És csakugyan, a bozótos szélében ott szerencsétlenkedett három kis szőrgombóc, egy szürkés, egy
barnás, meg egy fekete. Ugyancsak éhesek lehettek. Bala,
visszaszaladt a lovához, nyereg mögűl levette szorosra sodort takaróját és abba fogta egy csomóba a három árvát.
- Majd én fölnevelem őket.
- Úgy legyen. Kíváncsi vagyok megbízhatóságodra. - nyugtázta anyja, nem nagy bizodalommal, de azzal a reménnyel,
hogy az idő majd megmutatja.
Mire visszaértek, Asmata NagyAsszony -magában- már döntött, hogy odébb kell álljanak. Nagy a Család, de nem akkora,
hogy örökös viaskodásnak kitehess.
Közben Bala ugyancsak megörvendeztette a szekértábor
gyermekeit a kis szőrgombócokkal. Mindjárt intézkedni is
kezdett, a kisebbek ugráltatásával. Egyiket tejért küldte, a
másiknak kiadta, hogy sürgősen hozzon kis csőrös kancsót ha lehet hármat- azok meg ügyelve a nagyfiú szavára, lelkesen
sürgősködtek.
- An ! Holnap a reggeli lecke helyett, induljatok kelet felé a
fiaiddal, egészen Csaksu Anyáig. Keressetek gázlót.
- Átkelnénk ? - kérdez rá An meglepődve.
- Lehet. - nyugtázza NagyAsszony nem egészen határozottan
- Egyelőre elvonulunk a nagy vízig, ha ott leszünk, felderítjük
a két nagy folyó közötti területet és ha az zavartalan, akkor
lehet, hogy egy időre arra vándorolunk. Úgyis indulnánk már
északabbra, jön a nyár.
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HOL A GÁZLÓ ?
Míg a gyermekek eljátszottak a kis farkasokkal, a felnőttek és
a nagyobbak elkezdtek úgy készülődni, hogy ha kell indulhassanak tovább.
- Veszélyesnek láttad az idegeneket ? - kérdi Daban NagyAsszonytól.
- Ki tudja. Nem mentünk közel, de a jurták számából és
nagyságából arra lehet következtetni, hogy nem kisszámú
klán. Számosabbak nálunk.
- Attól tartasz, hogy zaklatnának ?
- Attól. A barátkozáshoz meg nincs kedvem. Megvagyunk
mi a magunk életével. Amíg nem muszáj, addig nem szeretnék változtatni.
Mikor mindenkihez eljutott a továbbállás híre, alábbhagyott
az aggodalom és a szokott derűben zajlott minden. Az idő
szép, mindenki egészséges, a kisebb gyermekek boldogok,
hogy új játékaik lettek a farkaskölykökkel, a jószágok megérezték, hogy ismét lesz egy kis mozgás. Mint ha azok is
vidámabbak lettek volna.
Másnap korán szerszámozott fel An és a két fiú, biztos, ami
biztosra, váltólovat is kötöttek hátasaik után. Míg ők gyorsabban mozognak, a NagyCsalád elindulhat a marhák tempójában Csaksu Anya irányába.
- Ügetés közben nem akarok beszélni, de majd ha a folyóhoz
értünk -pihenés képpen- megtartjuk a mai leckét.
- Dant miért nem hoztuk magunkkal ? - kérdi Rám.
- Csak neeem ? - huncutkodik Bala.
- Mi csak nem ? - kérdez vissza Rám.
- Tán csak nem mocorog valami a fiatalúrban ? - folytatja
Bala a sejtelmességet.
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- Ha mocorog, hát had mocorogjon. - csendesíti le őket anyjuk - Minket bízott meg NagyAsszony. - zárta rövidre és
csend lett.
Elkellett a váltó ló, hogy szándékolt gyors tempójukat tarthassák. Nem vágtáztak, mint a lovas futárok, de nem akarták
hogy céljuk előtt legyen este. Így is alkonyodni kezdett, mire
a folyóhoz értek.
- Akkor gyűjtsünk száraz fát a tűzhöz és még be nem sötétedik lovakat és magunkat is felfrissíthetjük. - ajánlotta An.
A pattogó tűz mellett jól esett elfogyasztani a szerény útravalót és közben folytatódhatott az elmaradt reggeli „tanóra”.
- Ha megvirrad, megnézzük hol lehet gázló, addig meg halljuk mit kérdezett Jas mester Úr Haritól ?
- Mond Úr Hari mi van azzal ki ugyan hisz mégsem lát, szabályozást
elkerüli, jón, szeszélyen, nemjón áll ?
- Tudd Jas hit is háromféle; jó, szeszélyes és nemjó, olyan a hit, kiben
melyik erő, ami mozgató ! Olyan vagy milyen a hited, az meg kötésektől
függ, mutasd hited s tudod ki vagy, tudod mi van legfelül.
Három féle Felsőbbség van, miként hit és ember is, jó a jókat, szeszély
szenvet, nemjó gonoszt keresi. Van ki testét sanyargatja, túl szabályzó
elveken, kapzsi, álnok, vágyat szító, szenvedélyben hentereg. Démonikus gonosz pára, egyre gúzsba köti lélt, ám azon túl Engem is bánt,
mint ki áthatom a lényt !
Háromféle adomány van, háromféle étel is, éppen úgy az áldozatok,
mint ki szabályt követi. Jó az étek amikor friss, ízes, egészséghozó,
boldogító, tiszta, lédús, éltető s erőt adó. Szeszélyes ami keserű, sós,
savanyú, vagy forró, száraz, csípős, betegítő, nyugtalanságot hozó.
Nemjó ami állott, túlfőtt, tisztátalan, vagy büdös, ízetlenvagy mástól
hagyott, tudatlannak ha üdvös.
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Áldozatból az jó amit, kötelességtudat hajt, követni az írásokat jutalmat se akarva. Dicsfény hajtott eredményvágy, szeszély fűtött áldozás,
aki így tesz, földhöz ragad, nem érinti tisztulás. Nemjó áldozat mi
fukar, szabályokat kerülő, senkinek sem ajánl ételt, szent szavakat se
zengő.
- Láthatjátok, hogy a három kötőerő- és azok hatása, egész
életünket végig kíséri.
- Halld Jas, mi a fegyelmezés, egyszerűség, tisztaság, önmegtartás,
sosem ártás, Felsők s mester imádás. Beszédnek is van fegyelme,
igazmondás, nem bántás, kedvesség és legfőbb téma, e Bizalmas Tanítás. Fegyelem a gondolatban, kevés beszéd, derűs kedv, kitartás és
önuralom, békességbe merülve. Ki e három fegyelmezést önzetlenül
követő, viszonzásra nem gondolva, jó az ilyen törekvő. Önszigorát
mutogató, megbecsülést áhító, képmutató, merő szeszély, jóság ellen
lázító. Testét-, vagy mást sanyargató s azt vezeklésnek hívó, merő sötét
és tudatlan, ilyen személy bíz nemjó !
Hely idő s körülmény szerint, jókor s jónak adomány, tudd a jóság
éltetője, szeretettelt ragyogás. De akinek adománya viszonosság alapú,
vonakodó és számító, szeszély tartja azt rabul. Aki pedig tiszteletlen,
rosszkor, rossznak áldozik, nemjó ahogy alamizsnál, sötétséget
álmodik.
- Na, mielőtt sötétséget álmodnánk, abbahagyom és tudom,
hogy Rám ilyenkor még mindig elmélkedik egy kicsit Úr Hari
szavain, így Te kezded az őrködést.
Az éjszaka békéjét csak a nagy folyó halk suhanása színesítette, így ha váltásokkal is, de mindhárom felderítő kipihenhette magát pirkadatra.
- Menjünk inkább északi irányba, úgyis arra szokott lenni a
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nyári tábor, de ezen az oldalon, most meg az a dolgunk hogy
felderítsük -hogyha kell- hol tudunk átkelni a NagyCsaláddal
a túloldalra. - tanácsolta An és a tiszta-, kavicsos parton,
nyugodtan haladtak fölfelé.
- Lehet, hogy átkelünk ? - kérdezte Bala és tekintete a széles
folyót pásztázta, ami önmagában izgalommal töltötte el.
- Nem most ! - hangsúlyozta An.
- Kár. - hallgatott el Bala, mesterkélt szomorúsággal.
- Most, hogy ilyen szépen csendben haladunk, felidézek egy
Rám számára bizonyára érdekes részt folytatásként:
OM TAT SZAT ! - szólt a Teremtő; - „Igen ez jó” - imígy van, jelölt
papot s áldozatot Védákat így alkota.
- Hogy ? Ki ? Mi ? - okvetetlenkedik értetlenül Bala.
- Várd már ki a végét ! - utasítja rendre Rám.
Lelki ember OM-al kezdi áldozást és adományt, önfegyelmet, hív
tanítást, ahogy a Védákban áll.
TAT zeng egyre áldozáskor, adás gyakorlás során, önszigorban fegyelmesen, viszonzásra nem vágyván.
Tudd Jas; SZAT a merő jóság, létezés, vagy ami van, teremtetett, tehát
így jó, MINDEN így akarta azt !
Áldozat és önfegyelem, vagy az adás szintúgy SZAT, jó az hisz szent
kötelesség, törekvő mást nem akar.
Áldozat, vagy önfegyelem, adás hit nélkül üres, itt és túlnan egyként
ASZAT, nemjó, így hát kerüljed !
- Mi ez az „aszat” ? - folytatja a piszkálódást Bala.
- A „szat” a ’jó’ az „a-szat” a ’nemjó’, mit nem lehet ezen
érteni ? - utasítja ismét rendre öccsét Rám - Az „a” előtag,
mindig azt jelenti, az „a”-val megtoldva, hogy annak az ellentettje, ami utána jön.
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- Ne civódjatok, ide figyeljetek !
- Mond Úr Hari, mi lemondás és mond mi tartózkodás ? Mit kövessen
lelki ember, mikor úton tart Hozzád ?
- Tudod Jas, a vágykésztetést hárítani lemondás, eredményvágy elhagyása, az pedig tartózkodás.
Van tanítás olyan is mi, cselekvést eltanácsol, másik adást, jóvátételt,
áldozást mind ajánló.
- Anya ! - rikkant Bala - Az ott nem gázló ?
- Látom nagyon figyelsz. Nem, az egy méretes hínársziget.
- Persze, hogy figyelek. Hisz gázlót keresünk.
- Jó akkor Te figyeld a folyót, mi Bátyáddal el leszünk csak
így magunkban, magunknak.
- Halld Jas, jászok öreg bölcse, ami lemondásról szól, három féle,
miként minden, jó, szeszélyes és nemjó. Áldozást és adakozást,
vezeklést tartani kell, lelki törekvőnek erről lemondani nem lehet.
Tudd, hogy ezen jótanácsot, nem csak hogy követni kell, de úgy üdvös,
ha lemondó kötelességszerűn tesz. Kötelesség elrendezett, azt megszegni
bíz nemjó, ezért mindig tedd mi dolgod, törekvőnek az való !
Aki véli fáradságnak kötelesség megtételt, félti testét lemondástól,
annak útja szeszélyes. Az ki eredményvágy nélkül végzi dolgát
serényen, kötelességteljesítőn; jó úton jár, elérhet !
Jó kötésben él ki szorgos, kellemetlent is végez, kívántért sem rajong ő
már, tudja kötelességet. Lemondani mindenekről testetöltött képtelen,
ezért hát az eredményvágy az, amit elhagyni kell ! Az aki vágyón
cselekszik, háromféle díjat lel; kedvezőt, vagy kedvezőtlent, netán pedig
kevertet.
- De az már tényleg gázló ! - erősködik Bala a közelbe
mutatva.
- Az valóban az lehet. - nyugtázza An - Na ! Most egy erős-,
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ügyes lovasra van szükség. - és nem is folytatja, hisz tudja ki
lesz a jelentkező.
- Kisfiam ! Szerszámozd le a lovadat, csak a kötőféket, meg
a kantárt hagyd. Akár Te is levetkőzhetsz. Egy hosszú pányvát kötünk lovad nyakába, egy másikat a Te derekadra és
szépen óvatosan megpróbálhatod.
- Mért ? A lovam és én is tudunk úszni. - méltatlankodik hősködve.
- Nem tudhatjuk, hogy milyen alattomos gödrök lehetnek a
fenéken. Jobb az óvatosság.
A váltó lovakat egymáshoz kötötték, Bala holmijait egyhelyre rakták a parton és úgy ügyelték a „hőst”, Aki valóban
egy szál ágyékkötőben, lovát szőrén megülve -a biztosító
kötelekkel- elindult a folyóba. A víz sekély volt a szélesen
elterülő mederben, hisz mindkét part -szinte- sík volt, a hely
előtti- és nemsokkal utáni kanyarulatok között. Még a ló
hasáig sem ért. Közben a túlsó partig még két kavicsos
szárazulat is kilátszott, épp teljesen víztelenül. Így aztán An
az egyik pányvát fogva, Rám a másikat, ők is lassan Bala után
léptettek lovaikon, rendes úti felszereltséggel és öltözetben.
A két szárazulat is biztonságos volt és az átkelés is baj nélkül
megtörténhetett.
- Ez a hely jó lesz. - nyugtázta An - És ki fogja megjegyezni ?
- Persze, hogy a „hős”.
Rendbe szedve magukat és lovaikat, könnyű vágtával iramodtak a szemből jövő NagyCsalád irányába. Mivel időközben Ők is útra keltek, még hamarabb találkozhattak, mint
ameddig az elválástól a folyóig tartott az idő.
FOLYTATÓDIK A KÓBORLÁS
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A legtöbb nép a kóborlást céltalan tévelygésnek tartja, holott
annak vándorai, ha tudják mekkora terület áll rendelkezésükre és mekkora kell maguk- és jószágaik eltartásához, akkor
minden a helyén van. Az ilyen sors nem igényli a kalandozásokat, sem az időmúlató kirándulásokat idegen tájakra.
Akik pedig még azt is tudják, hogy minden MINDEN és a
MINDEN mindenben jelen van, azok számra érthetetlen,
hogy a letelepülten élők, miért éreznek -időnként- bolyongási
késztetéseket.
Mikor a NagyCsalád a gázlóhoz ért, alaposan felkészültek és
felkészítettek embert-, jószágot-, szekeret a zavartalan átkeléshez. Még nem jártak a Csaksu túlpartján, de az, az innenső
oldalról is jól látszott, hogy nagyon hasonló a vidék, mint
ahol eddig éltek. Dús legelő, ligeterdők és kellemesen lankás
táj.
- Ha átkelünk, az a biztos. - szólt Asmata NagyAsszony - A
túlpartról majd ráérünk a vidéket felderíteni.
- És ha vannak ott más népek ? - kérdi An.
- Itt biztosan vannak, hogy ott vannak-e, azt majd meglátjuk.
Amíg lehet, kerüljük a találkozásokat, ha már erre tettük le
nemzetségünk jövőjét.
Az átkelés sokak számára izgalmas volt, de úgy a szekerek,
mint minden jószág, épségben és biztonságban ért át.
- Ezt most kellett megtennünk, hisz nem ismerjük Csaksu
Anya szeszélyeit. Lehet, hogy holnap már más lesz a víz
állása. - nyugtázta Asmata.
Kezdetnek a part közelében táborozott le a jász NagyCsalád,
de megfigyelve, hogy kisebb vízemelkedések meddig szoktak
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terjedni, amit a környezeti viszonyok jól megmutattak.
- És ha az a lány, aki elment az idegenekkel visszajönne, hogy
talál meg bennünket ? - kezdett aggodalmaskodni a fiatal
Dan.
- Ne aggódj, jász mindig haza talál. Még ha a „haza” el is
költözött. - nyugtatja Rám.
Az esti tűzhöz együtt telepedett le a NagyCsalád és Asmata
elmagyarázta mindenkinek a nagy átkelés okát.
- Úgy tűnik egyre nehezebb lesz megőrizni zavartalan függetlenségünket, de amíg lehet, addig megpróbáljuk. Holnap
An meg két fia észak felé tesz egy nagy kerülőt, As, Te két
legénnyel dél felé. Tájékozódjatok, hogy merre mi van ?
- Úgy lesz. - válaszolt az ifjú és An is rábólintott.
- An, régen meséltél. - bíztatja NagyAsszony az elcsendesedett özvegyet.
- Egy vers jutott eszembe, amit még akkor raktam össze,
amikor sumer földön házigazdánk kérdte, hogy jász milyen
zászló alatt akar bekapcsolódni a versenyekbe. Olyan kedves volt, hogy másnap már meg is csináltatta tiszta-, ragyogó
selyemből. Az alatt vettem részt a viadalokban. Mikor meg
visszatértem, megkértem NagyAsszonyt, had ékesítse az Ő
szekerét. Azóta is láthatjátok, ha kicsit már meg is kopott.
- Had halljuk.
Föld minden népinek van saját zászlaja,
mért pont a jászoknak csupasz csak házfala ?
Mutatni kik vagyunk, jól tudom szívből kell,
mégis ha fenn lobog, hírét visz dicsőknek.
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Dicső jó jászoknak, örökkön élőknek,
vigaszt nyújt lengedőn, véreink féltőknek.
Láthassa mindenik, kit fűt a szívmeleg,
háromszín selymeink fennen hogy lengenek.
Kékellő ég alatt, zöldellő messzeség,
középütt Napkorong, aranyló szentfenség.
Derűvel lehessen zászlónkra felnézni,
nem fognak magjaink sohasem elvészni !
Jöhet itt százhalál, jász azért megmarad,
szikkadó pusztába bánata elszalad.
Elfut az ég alá, végtelen rétibe
s vidáman felragyog napsugár képiben.
Így gondol ősire, értve a jajveszélyt,
ezerbölcs szavakkal fékez meg szenvedélyt.
Jámboran éli ő, megcsitult életét,
őstudás űzi el nemzetség végletét.
Lobogj csak jász zászló, lobogj csak egyre fenn,
hirdessed örökkön: Vérid az nem vesz el !
- Most hogy új vidékre kerültünk, tartsátok mind szívetekben
An versének sorait. - igyekezett lelkesíteni a tűz körül ülőket
NagyAsszony. Érezhető volt, hogy nem sikertelenül. - Én
nem szoktam mesélni, de amikor keleten jártam, hallottam
egy mesét, amit eddig még nem osztottam meg veletek.
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- Hogy An így fellelkesített, hallgassátok meg, az a címe, hogy
„A túlbuzgó tanítvány”
A Nagy Barata nemzetség hőseinek, kiváló katonai tanítójuk
volt, az égi és földi fegyverek tudományában egyformán
jártas Dróna. Olyan híres volt, hogy ezer meg ezer király és
herceg akart tanulni tőle.
Egy alkalommal eljött hozzá, az As király fia. Az asokról
azonban úgy tudják, hogy tisztátalan szokásaik vannak,
például vadásznak, halásznak, húst és halat esznek. Ezért
aztán Dróna nem is fogadta el az As herceget tanítványának.
„Ezek a királyok és hercegek mind hazamennek, ha megtudják, hogy együtt kell tanulniuk egy As ifjúval” - gondolta
Dróna.
A fiatal As herceg nem szólt egyetlen szót sem. Leborult a
földre Dróna előtt, megérintette a lábait a fejével, azután elment az erdőbe, és elkészítette a nagy katonai tanító agyagszobrát. Ennek az agyag-szobornak ajánlotta fel a tiszteletét,
mintha az maga Dróna lenne, és a szobor előtt gyakorolta
magát a fegyver-forgatásban, rendszeresen és nagyon nagy
kitartással. Hamarosan olyan könnyű lett a keze, hogy egyforma ügyességgel vonta fel az íjat, célzott és lőtt a nyilakkal.
Történt egyszer, hogy a Kaurava és a Pándava hercegek,
köztük Ardzsun is, kirándulásra indultak az erdőségbe. A
szükséges holmit a szolgák vitték, és a sors rendeléséből hozzájuk csatlakozott egy kutya is. Amíg a hercegek az erdőben
jártak, a kutya szabadon csatangolt és egyszer csak rábukkant
az As hercegre. Az ifjú teste egészen sötét színű és szennyes
volt, fekete őzbőrt viselt, a haja csomókban tapadt össze. A
kutya hirtelen ugatni kezdett, az As herceg pedig egyetlen
mozdulattal hét nyilat lőtt a szájába és egészen kiékelte, csak
hogy végre elhallgasson.
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A megrémült kutya visszafutott a társasághoz. A Pándavák
kihúzták a nyilakat, és azon álmélkodtak, hogy az ismeretlen
nyilazó milyen hihetetlen pontossággal célzott. Kutatni
kezdtek, és hamarosan rá is találtak a komor arcú ifjúra, aki
egymás után lőtte ki a nyílvesszőket.
- Ki vagy te ? Kinek a fia vagy ? - kérdezték a Pándavák.
Az Asok királyának fia vagyok - válaszolt az ifjú. - Ez itt a
tanítómesterem Dróna, Tőle tanulom a fegyverforgatás
tudományát, mutatott az agyagszoborra.
Amikor a Pándavák visszatértek Hasztinápurba, és mindent
elmondtak Drónának a kiváló harcosról, a bölcs arcáról
semmit sem lehetett leolvasni, de magában ezt gondolta:
- Úgy ! Ez az As ifjú elfogadott engem tanítójának, pedig én
nem fogadtam el őt tanítványomnak. Miféle tanítvány az
ilyen ?
Ardzsunnak azonban volt még egy bizalmas kérdése, és ezt
csak akkor tette fel Drónának, amikor kettesben maradtak:
- Emlékszel Tanítóm, egyszer magadhoz öleltél és azt ígérted, egyetlen tanítványod sem ér majd fel velem, egyik sem
lesz jobb nálam. Miért van mégis, hogy ez a tanítványod, az
ifjú As herceg máris utolért, ha ugyan nem sokkal jobb nálam ?
Dróna elgondolkodott, aztán magamellé véve Ardzsunt elindult az erdőbe, hogy lássa a fiút.
Az As herceget ugyanott találták, szennyes testtel, csapzott
hajjal, rongyokban. Kezében az íj, fáradhatatlanul célzott és
lőtt, az egyik nyílvesszőt a másik után. Amikor észrevette,
hogy Dróna közeledik, megindult feléje, majd leborult előtte,
és nagy tisztelettel port vett a lábairól. Ezután felállt, és
összetett kezekkel várta a parancsait.
- Azt állítod, hogy az én tanítványom vagy ? - kérdezte
Dróna.
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- Igen. - felelte nagy elszántsággal.
- Nos, ha valóban a tanítványom vagy, fizesd meg a díjat, ami
jár a tanításért !
Az ifjú ezt nagy örömmel hallotta, és azonnal rávágta:
- Mindent megadok Neked, amit parancsolsz. Ó, kiváló
bölcs, nem ismerek olyat, amit oda ne adnék a Tanítómnak.
Dróna pedig így szólt: - Add nekem a hüvelykujjad !
A herceg elcsodálkozott, de mindenképpen meg akarta tartani az ígéretét. Így aztán vidám arccal és nyugodt szívvel
azonnal levágta a hüvelykujját, és odaadta Drónának.
Később részt vett az As herceg a nagy ütközetben Kuru
mezőn. Durjodana oldalán harcolt, de nem igazán tüntette ki
magát hüvelykujja hiányában. Ardzsun viszont nagyon örült,
és minden féltékenysége elszállt. Most már igazán valóra
váltak Dróna szavai: „Senki sem fog felérni Ardzsunnal, a
legkiválóbb íjjásszal.”
- Ez milyen mese ? Már nem csak a Kauravákról-, de a
Pándavákról is kiderül, hogy nem lehet bennük megbízni ? méltatlankodott haragosan Bala.
- Ez egy mese. - nyugtatta An - A mesék nagyon hasznosak
és tanulságosak, de nem kell minden részletüket halálosan
komolyan venni. Téged is, ha mindig komolyan vennélek,
néha nagyon elkeserednék. Különben meg azt mondom,
hogy a meséhez képest fontosabb a Bizalmas Tanítás, aminek utolsó szakasza így szól „bárhol legyen jász íjmester és
Bizalmas Tanítás, ott a jólét, mindent bírás, szűnhetetlen boldogság.
A LECKE FOLYTATÓDIK
Reggel a két felderítő csapat elindult kétfelé. An és fiai észak162

ra, az ifjú As és két társa délre. Útjuk nem volt sürgetős,
inkább a figyelmesség volt a feladat és a cél.
- Anya ! - kezdte Rám - Egyszer idézted, hogy „kettős út van;
tett, vagy tudás művelés” melyiket válasszuk ?
- Igen, így hangzott, majd így folytatódott: „gondolkodó tudás
útján, más önzetlen jön felém” - akik a többség, ezért „Cselekvéstől tartózkodás visszhatástól meg nem óv, nem tisztul meg
lemondó sem, önmagában az se jó. Földi lény a tétlenségben pillanatig
sem élhet, jó és nemjó éppúgy mozgat, mint késztetés szeszélyben. Aki
eláll cselekvéstől, pedig tüzeli vére, képmutató, hisz elméje tenné mi
kedvtelése.” - és hogy mi készteti az ember a cselekvésre ?
Halljátok:
Öt oka van cselekvésnek, ők az örök késztetők, kik a tudás elemzői
egyre csak ezt hirdetők. Helyzet és a hamis énkép, érzék ami ösztökél,
vágykésztette törekvések, sors, ami elrendezés. Helyeset, vagy helytelent
tesz ember, oka mindnek ez, legyen az tett, csak gondolat, vagy akár a
beszédje. Mit sem lát ki magát hiszi, minden változás okán, éretlen ki
így cselekszik, nem látja mi valóság. Hamis éntudattól mentes,
értelemtől vezérelt, harcosként akár ha öl is, elrendezés szerint tesz.
Tudás ami tettre késztet, tudó és tudni való, tevő tett és az eszköze, e
három mi mozgató. Miként minden háromféle; jó, nemjó és szeszélyes,
így tudás is három féle mint tett s kinek tevése. Minden lényegét ki
látja, jó jelleghez tartozó, oszthatatlant megosztásban, lélt ki Nekem
hódoló. Aki külön-külön lát itt, mindent ami létezés, nem érti a
MINDEN-séget köteléke szenvedély. Egy dologhoz ragaszkodó, értés
nélkül bókoló, azt tekinti a világnak, jellemzője a nemjó.
- Úgy hogy, a cselekvés oka igen összetett, mégis Kötelességét ki teszi, vágyak nélkül kitartón, annak minden tette
áldott, köteléke tiszta jó. Cselekvés mi vágy tüzelte, erőlködő törekvés,
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megtévedett éntudatban az egy merő szenvedély. Visszhatásra nem
tekintő, önös, ártó cselekvés, jellemzője bizony nemjó, miből nincsen
menekvés.
Jót és rosszat egyként élő, alázatos cselekvő, érintetlen mindenektől; jó
az ilyen törekvő. Szeszélyes ki tisztátalan, jóra, rosszra egyként tör,
vágya hajtja s tett jutalma, irigy s mindig esendő. Aki makacs, rest és
lomha, sértő s rosszindulatú, csalfa, hazug, ingadozó; nemjó ami rajta
úr.
Figyelj Jas ! Most elsorolom értelemnek hármasát, kötelékit kitartásnak, hogy ebben is tisztán láss.
Értelemből az a jó mi tisztán lát üdvöst ártót, megkülönböztető képes,
tudja mi kár s mi a jó. Szeszélyes értelmű az ki nem látja mi rossz,
mi jó, kötelességet sem érti s hogy mi követni való. Nemjó annak az
értelme, ki nem látja a valót, illúzió, vallászavar mi rajta uralkodó.
Jó az olyan eltökéltség, mi szabályozottan tesz, egyhegyűen, elmét fékez,
ural minden érzéket. Szeszély minden eredményvágy, -hitben, -tettben,
-vallásban, eltökéltség gazdagságban, -szerelemre vágyásban. Nemjó
azon eltökéltség, mi álmot hajt s félelmet, bú kereső és mogorva, büszke,
kétségbeesett.
- Szóval semmi nem képes elkerülni a kötőerők hatását ? kérdi Bala.
- Bizony nem, ezért kell azt jól gondozni. ’Jó’-t gyarapítani,
’szeszély’-t elhagyni, ’nemjó’-t messze kerülni mindenben.
- „Szeszély minden eredményvágy, -hitben, -tettben, -vallásban,
eltökéltség gazdagságban, -szerelemre vágyásban” ? - ismétli el erős
kérdéssel Rám.
- Úgy van.
- Mondjuk a hitben-, vagy egy vallásban való eredményvágy
is a szeszély által meghatározott ?
- Igen.
- Meg a szerelemre vágyásban való eltökéltség is ?
- Az is.
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- Kutya világ.
Halld most Jas, milyen az öröm; jó, nemjó és szeszélyes, amiben ha
kitartó vagy, vége minden veszélynek. Jó öröm mi keserűn jő s
kitartástól édesül, jó mert értelemtől ébred, tudásban megtestesül.
Szeszély amit érzék teremt, édesből lesz keserű, érzék ölel érzéktárgyat
s öröm lassan szenderül. Nemjó öröm mi csak látszat, elejétől végéig,
lustaságtól, gőgtől táplált, sötétség az és tévhit.
- És tudjátok meg, hogy Három jelleg kötésétől senki nem ment, itt se fönt, megnyilvánulásnak
része, míg csak fennáll, örökkön !
Gondolkodót, uralkodót, nyerészkedőt tudjad Jas, akár csak az élvezkedőt; három kötés kénye hajt ! Gondolkodó nyugodt, békés, szabályozott életű, tudó, becsületes, tiszta, belátó, valós hitű. Uralkodó
hadban vitéz, ő az igaz vezető, szilárd, ügyes, becsre vágyó, népét híven
őriző. Nyerészkedő földet művel, kereskedő, nyájőrző, élvezkedő jó ha
szolgál, kötelességét tevőn.
Az éli tökéllyel éltét, ki kötelességgel tesz, elmondom most Jas barátom,
imígy élni hogy lehet:
Kötelesség tétel közben, aki csak Engem imád, Mindáthatót, okok
okát, tökéletes, nem hibáz.
Hogyha ember hibákkal is, kötelesség szerint tesz, bűn nem éri, mintha
másét, végzi tökéletesen !
- Ez nagyon fontos ! Mindig a magad dolgát végezd, még ha
nem is sikerül tökéletesen, mint sem máséval foglald le
magad !
Ahogy tüzet füst vesz körül, minden hibákkal terhelt, tökéletes cselekvés
nincs, tedd a kötelességed ! Érintetlenséget érve, nem vágyva már semmire, ragaszkodás nélkül élve, tökéletest elérhetsz.
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Elmondom most röviden Jas hová jut érintetlen, tökéletes élő lényben
lényeg kerül felszínre. Isteni lél abban ébred, aki értelemmel él, szilárd
elmét megtisztítva, úr már minden érzékén. Elhagy dühöt, indulatot,
csendesen él magányban, szenvtelenül csak Rám gondol, elégedett
magában. Mérséklettel eszik, szerény, rossztársulást elkerül, lemond
kéjről, -hiúságról, -hatalomról s egyszerű. Odaadó szeretettel elér
Engem biztosan, nem bánkódik, vágy se fűti, minden lénynek barátja.
- Anya ! Ezek hibátlanok, de létezik ember, aki mindezt
követni képes ? - aggályoskodik Rám.
- Meg kell próbáni. Komolyabb cél, mint bármilyen világi siker!
Önfeladó odaadás, csak az mi Hozzám vezet, aki így tesz, az megérti
s elérheti fenségem. Lelki ember eddig érve, kötelesség szerint tesz,
folyton munkál, de már nem vágy, anyagi eredményre.
- Látod Rám ! Itt is van egy magyarázat cselekvés dolgában.
Nekem ajánld minden tetted, légy hű Hozzám örökkön, MINDENtudat általvezet, útba került göröngyön. Túljutsz minden akadályon,
hogyha folyvást Velem vagy, de elvesztél mikor büszkén, tévtudatnak
utat hagysz. Hogyha elrendezés ellen nemtudástól viaskodsz, néped
bizony mind elveszik, nyom se marad utánnok.
- Ezért -is- fontos jász számára, hogy a nemtudást -értsd, a
szellemi sötétséget- elkerülje, de figyeljetek csak Jó Jas ! Te, mint gondolkodó, ne aggódj mi hogyan lesz, nemzetséged
minden tagja, természete szerint tesz.
- És itt jön a mi nagy feladatunk, lehet a természetünk egyénileg ilyen, vagy olyan, de ahhoz hogy nemzetségünket méltóan szolgáljuk, a nemes jász eszményeket kell követni és
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minden gyarlóságot elhagyni. Akkor jász bizton fennmarad.
- Anya ! Ha jól látom, ott szarvasok vannak ! - örvendezik Bala.
- Igen, én is úgy látom. Ezek szerint nem sivár ez a vidék.
JÓ LESZ ITT
A Nap delelője után An és fiai visszafelé kanyarították útjukat. A nagy körrel kerített vidék nyugodtnak és ígéretesnek
látszott, így egyszerre elégnek vélték a tájékozódást. A lassú
menetelésben folytathatódhatott a tanulás.
Ott vagyok Mindáthatóként, minden szívben tudhatod, kápráztató
energiám, élőt bábként mozgató. Hódolj meg a MINDEN előtt, Nála
keress oltalmat, ha így teszel békére lelsz, elérsz legfőbb hajlékra.
- Anya ? Úr Hari miért beszél ilyen furcsán ? Néha Önmagáról kívülállóként szól, máskor hol egyik-, hol másik
nevén nevezi saját magát. - veti fel Bala.
- Ezt én nem tudom és megvallom még sosem gondolkodtam rajta. Így fogadom el a tanítást, ahogy van és mondandójára ügyelek inkább, sem mint a formára. Nektek is azt
javaslom, hogy sose merüljetek bele semmi formába, próbáljátok meglátni mindenben a tanítást és persze a lényeget.
E Bizalmas Tanításban titkok titkát feltártam, tégy hát belátásod
szerint, eredményét megláthasd.
- Szerintem ez az egyik legfontosabb intelem ember számára:
„tégy belátásod szerint” ! Hát mi igazolja jobban, hogy a Legfelsőbb megadta- és megadja a szabad döntés lehetőségét, majd
így folytatta:
167

Mivel alázattal jöttél, ím most újra feltárom, legbizalmasabbik tudást,
hogyha figyelsz, belátod. Értelmedet Reám szegezd, légy a Hívem szolgálóm, áldozz Nekem, megígérem; Hozzám jutsz el Barátom ! Kerüld
minden vallás útját, egyedül Enyém, néped s téged mind megóvlak bízzál Bennem, csak ne félj !
- Már nem is tudom, mikor mondjam, hogy ez a legfontosabb - ez a legfontosabb …
A „minden vallás” kerülésére történő bíztatás nem bármi vallás-ellenesség volna, hanem az egyhegyűségre figyelmeztet.
Sokan vannak, akik kóstolgatnak ilyen-olyan utakat, módokat, vallásokat és közben elvesznek. Még rosszabb, aki a
különbözőeket összevegyíti, azaz összekeveri és megpróbál
valami katyvasszal boldogulni. Aki a MINDEN-re ügyel, az
nem tud megtévedni, még akkor sem, ha mindennapos
gyakorlatában valamelyik Fél(ig)Istenhez imádkozik is.
Ami pedig ránk vonatkozik, az a Legfelsőbb felé megvalósított bizalom és akkor jász sosem vész el.
A leg-leg… meg talán az, hogy „csak ne félj !” amit már sokszor idéztem. Azonban Tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bírják hallani ! Ha Rám irigy s
nem fegyelmes, hitében kell tartani !
Azoknak akik híveim bizalommal oszthatod, ha így teszel, Engem
szolgálsz, Hozzám érsz majd utadon. Számomra nincs kedvesebb
mint, ki e tudást megosztja, őszinte lelki törekvőt, sötétségtől megfosztja.
E Bizalmas Tanításra ki figyelmét fordítja, értelmével imád Engem s
él a MINDEN-tudatban.
- Tehát a MINDEN-tudatot nem lehet érzelmi alapon megközelíteni, hiába tudjuk, hogy az Isteni-ember az akiben értelem és érzelem együtt áll. A bölcselet, értelemmel ápolható !
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Aki hittel hallgatja ezt, azt is éri szent tudás, lényeg lénye boldogan él,
újabb létben feljebb száll.
- Azt már tudjuk, hogy a ’hit’ azt jelenti, hogy vagy úgy van,
vagy nem ! De ha valaki „csak” hittel fordul a Bizalmas
Tanításhoz (megelőlegezve; hátha úgy van !) azt is éri(nti) a
tudás ! Lényegi lénye pedig boldog, míg ezt hallja.
- Mond Jas figyelmeztél-e Rám ? Érted amit hallottál ? Eloszlott
tanácstalanság mért Hozzám vándoroltál ?
- Megértettem amit mondtál, lelkem nyugta eljövend, tovább viszem
Szent Tanítást bízva nézünk jövőnkbe.
Így ért véget a párbeszéd Úr Hari és Jas között, öreg jász meg elindulva
kétséget hagy hát mögött. Viszi kitartón a titkát, derűs arccal egyre
megy, népe hitét vissza adva, ős jász tudást ültet el.
Kuru mezőn mind elesve megtisztultak hőseink, Legfelsőbb Hari
szavai éltették jász őseink. Mikor ős jász Legfelsőbbik Tudásra
emlékezik, érti s érzi forrásokát, hit tudássá nemesdik. Bárhol legyen
jász íjmester és Bizalmas Tanítás, ott a jólét, mindent bírás, szűnhetetlen boldogság.
- S lőn !
Nem csak An hallgatott el, de fiaiban is bennrekedt a szó.
Rám nem tudálékoskodott, Bala nem okvetetlenkedett,
csendben mentek jó darabon, a békés tájban, a NagyCsaládhoz vissza.
TANÍTÁS ÉS TANULÁS VÉGET NEM ÉR
- Anya ! Most, hogy a Bizalmas Tanítás végére értél, mivel
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folytathatjuk a tanulást ? - kérdi Rám.
- Első sorban, ennek halálunkig tartó ismétlésével, hogy
soha-, egyetlen szavát ne hagyhassuk figyelmen kívül. Másrészt, van még mire figyelnünk.
- Azt is megosztod velünk ? - kérdezte Bala, de tudakozódásából nem lehetett eldönteni, hogy azt kíváncsiság-, vagy
unalom mozgatja.
- Azt tudjátok, hogy ezt a tanítást Jas mester kapta a Legfelsőbbtől s Ő hozta el nekünk As városába. Ott megpróbálta mindenkinek átadni, de figyelemmel Úr Hari azon
intelmére, hogy „dönts belátásod szerint” mivel sokan nem
figyeltek rá, nem erőltette. Nem volt sosem kenyerünk az
erőszak. A vége pedig szakítás lett és nem csak mi jöttünk el,
másik két társulás is elhagyta a várost, még csak nem is egy
felé.
- Ők voltak Yaz és Jazig, meg követőik ? - kérdi Rám.
- Igen Ők. Ez semmi képpen nem mentség, de ha egy nép
kétfelé szakad-, főleg pedig ha négyfelé, akkor valami komoly
baj van !
- Mitől alakulhatnak ki ilyen szakadások ?
- Szinte mindig valami akarnoktól ered ! Olyan személytől,
aki egyeduralomra tör. Pedig ez ostobaság, hisz az egyedüli
úr csak a Legfelsőbb lehet. Amíg egy közösség Őt követi,
addig béke lesz.
- Így lett As-ból; jász, yaz, meg jazig ?
- Így valahogy. Keveregtek más nevek is, de ez a három maradt meg.
Azután, hogy a jász csapat kivándorolt a pusztába, Asmata
NagyAszony pedig nem tudta összetartani az As törzset, Jas
mestertől kért tanácsot. Az Ő ajánlására Asmata is keleti
vándorútra kelt, hogy nőként, női Tanítóhoz fordulhasson.
Így kereste fel Szubadrát, aki a két Avatár húga volt és Hi-
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málajai remeteségben élt, korán özvegyen maradt menyével,
Uttarával.
Szóról-szóra ugyanazt a Tanítást kapta, mint Jas mester. Így
NagyAsszonynak sem volt maradása -As értetlenség miatt- a
városban és csatlakozott néhányad-magával a jász NagyCsaládhoz.
Az As szétszakadás azonban aggasztotta Jas mestert. - Talán
hibásan adta át a tudást ? - tépelődött. Végül arra jutott, hogy
Felsőbb segítségért kell fohászkodjon.
Mikor az ember nem talál -szilárd- belső megerősítést, olyankor kívül kutat. Így jutott el a pusztába Nárada muni, hogy
megerősítse Jas mestert -igaz- tudásában.
- Ő, az a híres égi bölcs ? - kérdi Bala.
- Igen, Ő az és amivel megerősítette Jas mestert helyes tudásában, azt Nárada puránaként jegyeztük meg.
- Mi az a ’purána’ ? - tudakolja Rám.
- Gyűjtemény. Általában bölcseletek gyűjteménye. Ezt fogom majd megosztani veletek a következő leckék alkalmával.
- Hosszú lesz ? - puhatolózik Bala.
- Csak 1118 szentencia.
- Huh ! - s mint ha még a homlokát is megtörölte volna a
gyermek.
MINDEN RENDBEN
Ahogy visszatért a két felderítő csapat, részletesen beszámoltak Asmata NagyAsszonynak tapasztalataikról, melyek bíztatóak voltak. Legelő dús, vizek akadnak, vadban gazdag a táj,
ligeterdők kedvesek, száraz fát is adnak és szemmel látható
veszély-források nincsenek. Mint ha néptelen volna a vidék.
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- Egy ideig itt maradunk Csaksu Anya közelében és naponta
portyázók mennek majd, egészen a keleti nagy folyóig. Had
láthassuk, hogy miként férünk bele az itteni természetbe.
Reggel, hogy mindenki napi dolgába fogott, An és a két fiú kipihenni a felderítő út fáradalmait- a folyópartra telepedtek
s nézték a lassan elsuhanó vizet.
Odébb, a három másik felderítő ifjú halászkodással próbálkozott, megtapasztalni hogy jut-e hal a tűz fölé ?
- Én is ide ülhetek ? - kérdezte az előbbiekhez szegődött Dan.
- Gyere nyugodtan. - bíztatta az asszony - Épp a mai leckét
kezdeném, halljátok hogy történt Jas megerősítése Nárada
által:
A -tudás alapú- védikus bölcselet egykor az első élőlény szívébe jutott,
ami a MINDEN-/Aki a Legfelsőbb-/az EGY Istenről szóló
tanítás = az Abszolút Igazság.
- Az Abszolút Igazság a valóság, nem kitaláció, vagy az élénk
fantázia szülötte. Korlátozott/korlátolt elme tagadhatja is
akár, attól létezik. - próbálta kiegészíteni An, majd folytatta:
- Mi szolgálja az emberiség Abszolút alapvető javát ? - kérdezte Jas.
- Jas kérdése túlmutat az egyéni érdeklődésen, hisz öregségére már nem lebeghetett más a szeme előtt, mint jász
nemzetsége szolgálata, ami még egyéni felszabadulási lehetőségét is felülírta.
- Nárada így folytatta: - A Kali korban az emberek rövid életűek,
örökké civakodnak, lusták, félrevezetettek, zavarodottak.
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- A „rövid élet” lehetne akár viszonylagos megközelítés is, de
akár ha „csak” a reális 100 éves kort vesszük alapul, azt is
igen kevesen élik meg.
- Tudd Jas, hogy már a korábbi Mesterek is adtak át tanítást, de az
időről időre alámerül.
- A valódi tudásról szóló tanítás sokáig szájhagyomány útján
terjed, így nem csoda hogy egy-egy nagy személyiség eltávozásával -átmenetileg- mint ha eltűnne, de az ősemlékezet
birtokában mindig fel-fel bukkan, egy-egy újabb hű követő
tolmácsolásában.
- Úgy látom Náradával sem leszünk könnyebb helyzetben,
mint Úr Hari szavaival. - méltatlankodott Bala, a tőle nem
idegen morgolódással - Ezeket a bölcseleteket, mindig külön-külön- meg kell fejteni ?
- Meg ! - szólt kurtán An - Mit gondolsz, miért kaptuk a
gondolkodás képességének lehetőségét ?
- Hát, hogy gondolkodjunk.
- Erről van szó.
- Anya. Jas föltett egy világos kérdést: „- Mi szolgálja az
emberiség Abszolút alapvető javát ?” - Erre miért nem lehet
világos választ adni ?
- Vegyük csak kettőtök példáját, Rám-ét, meg a Tiéd. Rám
mindig megvárja a dolgok kiteljesedését, türelmesen figyel,
ügyel -miközben persze gondolkodik, nem csak kukán befogad !- és mikor kikerekedik egy bölcseleti rész, akkor ha
nem világos valami, akkor kérdez.
Ezzel szemben Te, -szinte- minden szónál okoskodni próbálsz, mint ha oly alapos lenne a figyelmed. Így aztán inkább
szétesik a tanítás, sem hogy összeállna.
Semmi gond. Te ilyen vagy. Csupán kellemetlen másoknak,
hogy nem engeded meg a Tanító szándéka szerinti áramlását
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ismereteknek, ajánlásoknak, intelmeknek.
- Jó. Akkor megpróbálok ritkábban kérdezni.
- Kérdezni bármikor lehet és szabad, de a kérdés is legyen
legalább olyan megfontolt, mint a Tanítás szavai.
Figyelj ! Ott volt a Bizalmas Tanítás, amit Jas mester hozott.
Ő elmondta mindenkinek szóról-szóra. Volt, aki figyelt, volt
aki csak félfüllel, volt aki egyáltalán nem. Akadt aki megértette, voltak akikben kérdések merültek fel és sokan ügyet
sem vetettek rá. Ez sem nem a Tanítás, sem nem a Tanító
hibája, felelőssége. Aki él a lehetőséggel annak lelki épülése
javára válik, aki nem az úgy éli az életét, ahogy ösztönei
diktálják. De tudod, hogy milyenek a csak ösztöneik szerint
élő emberek ?
- Tudom. Olyanok mint az állatok. - jelzi rezignáltan Bala.
- Azokkal pedig mit lehet kezdeni ?
- Semmit. - próbál okoskodni Rám.
- Nem egészen. - jegyzi meg An - Mindenkinek be szabad
mutatni egy jó példát. Akinek szeme van; meglátja. Mindenkinek szabad arról beszélni, hogy mi vezérli a jó példát. Akinek füle van; meghallja. Ennyi.
A legostobább is-, ha látja, hogy a példamutató egyszerű, szerény, miközben boldog, akkor el kezd(het) gondolkodni,
hogy ő miért nem boldog, miközben próbál mindent elérni,
-megszerezni, mindent el- és kisajátítani ?
- Folytasd inkább Anya. - kéri Rám - Engem érdekel.
- Engem is. - erősíti meg Dan, bár ki tudja, hogy „lelkesedését” mi motiválja ?
- A szent nevek ismétlése mindenkinek javára válik. A szent névtől
még a félelem is retteg.
- A Legfelsőbb végtelenségébe, nevei végtelen száma is beletartozik. Vannak azonban „kitüntetett” szent nevek, melyek
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ismétlése örömet okoz úgy a Legfelsőbbnek, mint a neveket
zengő lényegi lényének, az ő valódi kilétét alkotó lél-nek. toldja meg An - Ilyenek pl. a ’Hari’ és a ’Rám’ is, mint a Hari
Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari - mantrában hangzók.
- Bocsánat. - szól -tényleg- visszafogottan Bala - A Bala név
nem ?
- A „bala” szó jelentése; fiatal, nagy, erős, lelki erő, vagy
„gyermek-szerű”, nem külön név, persze a Te neveden kívül.
- próbálja vígasztalni fiát Anyja - Ha úgy mondjuk, hogy
BalaRám, akkor természetesen szintén egy szent név, hisz a
Legfelsőbb egyik -valódi- Avatárjának a Személyes neve.
Sajnos, Te nem vagy avatár, ahogy egyikünk sem. - próbálja
vidámítani a helyzetet An - Azért haladjunk:
- A MINDEN/a Legfelsőbb/Aki az Egy Isten, Balarám és Krisna
szerepében rejtőzött mikor a közelmúltban itt járt.
- A ’MINDEN’ = a ’Legfelsőbb’ = az ’Isten’ megjelölések
alatt ugyanazt kell érteni ! - hangsúlyozza An - A két -valódiAvatár (a Legfelsőbb Személyes alászállása) mutatta be az
EGY Legfelsőbb kedvteléseit emberi alakban.
- Eltávozásukkal a Kali kor -a szellemi és erkölcsi hanyatlás-, a nézeteltérések nehéz vas-kora- már elkezdődött.
- A Kali kor beköszöntét leggyakrabban az úgynevezett
korszakváltó-, Kuru mezei csatához kötik ami 18 napig
tartott.
- Értsd meg, hogy a Kali kor, az ember minden jó tulajdonságát
elpusztítja !
- A jó tulajdonságok pusztulását, a szellemi- és erkölcsi ha175

nyatlás idézi elő, az jelzi, az mutatja meg.
- Hogy mi szolgálja az emberiség Abszolút alapvető javát ? - Az
ember(iség) legmagasabb rendű hivatása a kötelesség !
- Látod Bala ?! „csak” eddig kellett volna várnod, mielőtt
méltatlankodni kezdtél.
Ezen átmeneti-, teremtett világban mindennek és mindenkinek meg van a „küldetése” rendeltetése, rendelt helye. Ennek betöltése csak az ahhoz tartozó kötelesség/kötelezettség maradéktalan betartásával/követésével lehetséges. Akiés ami nem teljesíti pontosan a kötelességeit, az részesévé
válik a kialakult romló viszonyoknak.
- Tudd, hogy a kötelességteljesítésből származó nyereséget nem szabad
érzékkielégítésre fordítani.
- Azaz minden szükségleten felüli nyereséget önzetlen
segítésre kell felajánlani/fordítani.
- A vágyak ne irányuljanak érzékkielégítésre, alázatos lelki törekvő
vágyjon egészséges önfenntartásra, mert a feladat az Abszolút Igazságról való tudakozódás NEM MÁS !
- Bölcs ember beéri a szükséges és elégségessel. Például a
létfenntartás terén elég (volna) annyi, ami a lél és a test
egybetartásához elégséges. Ez rendkívül kevés. Minden e
fölötti -puszta- érzékkielégítés. - erősíti meg An, majd közli,
hogy - Az Abszolút Igazság felkutatása nélkül csak szellemi
sötétségről, tudatlanságról lehet beszélni.
- Legfelsőbb feladat; örömszerzés a Legfelsőbbnek.
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- Ugyan tudjuk, hogy a Legfelsőbb Önmagában Teljes, azaz
nincs szüksége semmire, örömet mégis szabad/lehet Neki
szerezni/okozni. Az egyik ilyen örömszerzés a kötelesség
maradéktalan teljesítése, hisz olyankor minden rendben van.
- Gyertek, szusszantunk eleget. Menjünk segíteni a többieknek. Találjuk meg kötelezettség-teljesítésünk lehetőségét. hagyja abba An a Nárada purána idézését és homokot leporolva, ruháját kissé rendbe szedve, mutatja az irányt a
fiataloknak.
ÍJ
- NagyAsszony ! Miben szolgálhatunk ma ? - fordult a szekerekhez érve An, Asmatához.
- Kezdjetek bele a fiúk botíja helyett, visszacsapó íjaik készítésébe. Úgy látom Dan szívesen van Veletek, vegyétek be
Őt is a munkálatokba. Neki is kell egy jó-, saját íj.
- Máris kezdjük ? - érdeklődik Bala izgatottan.
- Nyugalom. - inti Asmata - Egy jó íj, 10-12 holdtölte ideje
alatt készül el.
- Addig marad a botíj ?
- Marad. - zárta le NagyAsszony - An, hozd ide FürkészDarázs íjadat. Elmondom, hogy mik a teendők, azután majd
szépen sorra vesztek mindent idővel.
- NagyAsszony, megengeded, hogy ide hozzam a kis farkasokat ? - kérdi Dan, aki fogadott anyukájuk lett a kölyköknek.
- Hozd, had szokják minél inkább a társaságunkat. - felelt
Asmata - Nem fűzök nagy reményeket felnövő jámborságukhoz, de majd meglátjuk. Ha csak egy lesz hűséges hozzánk, már új barátra találtunk.
Azzal míg An visszatért, letelepedett fedeles szekere mellé-,
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a homokos fűre terített takaróra és maga köré ültette a fiatalokat, középen a három farkaskölyökkel, akik egészségesen
huzakodtak egymással.
- Az íjkészítés szabályai elég általánosak jász körben, de személyre szóló fegyverét mindenkinek magának kell megszűlnie. Az sem véletlen, hogy minden íjnak neve van. Itt van An
kedves íja FürkészDarázs, aki erős, gyors és megbízható. Jól
mondom ?
- Jól.
- Három-, pontosabban négy részből áll az íj, ha az idegjét is
beleszámítjuk.
Az ideg nálunk megfelelően kikészített és sodrott birkabélből
készül, mindkét végén hurokkal, beállítva a kész íj méretéhez,
de hossza még finoman változtatható a sodrással. Fontos a
sértetlen-, jó bél és annak tökéletes kikészítése. Ebből több
is kell egy-egy íjhoz, hogy szükség szerint cserélni lehessen.
Az egész íj vázát megfelelő fa alkotja. Az ehhez legalkalmasabb fát megtalálni sem egyszerű. Lehet az nyír, kőris, juhar,
de van aki a mogyoróra esküszik.
Magának az íjnak van egy markolata, alul-felül a két íjszarv
és köztük -szintén alul-felül- a két-, összetett rugózó rész.
A markolat- és a szarvak merevek, nem hajlanak. Külön
erősítéseket is kapnak csontlemezekből. Nem mindegy, hogy
milyen jószágnak, melyik csontjából és milyen lemezekként !
A rugózó szárak belső fele szarulemezekkel borított. Van
hogy a markolat- és a szarvak- kétoldali merevítésére is szarulemezeket használnak, ez ízlés dolga, vagy döntés kérdése.
A botíjak ugye mindig egy -megfelelő- fából készülnek és
felajzáskor a fa anyaga szerint lesz kellő húzóerejű kívül -ahol
meg akar nyúlani- és elég erős belül, hogy a rövidülni akaró meg persze finoman rövidülő- oldal is jól szolgáljon. Ezt
azért teszem hozzá, mert a visszacsapó íj esetében a rugalmas
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rész belsejére ragasztott és bandázsolt szarulemezek sokszorta erősebbek bármilyen fánál, a külső oldalra kerülő
inakról nem is beszélve, amihez semmilyen fa rugalmas
húzóereje nem hasonlítható !
Így már tudjátok is- és nézzétek itt -mutatja FürkészDarázs
karcsú szárait oldalról- hogy legalább három-, de inkább
több réteg alkotja a rugózó részeket.
A szarulemezek anyaga a szürkemarhák tülkéből van. Persze
nem mindegy, hogy milyen idős-, bika-, ökör-, vagy tehén
adja azt. Ezeket mindig azért teszem hozzá, mert ugyanazon
a helyen más és más anyag, más és más forrásból, más és más
módon beépítve, döntő hatással lesz a végeredményre !
Nincsenek kizárólagos szabályok, ahogy nincs két egyforma
íj sem ! Ahogy az emberek sem egyformák.
A külső oldalra kerülő ínak talán a legfontosabbak az íj ereje
szempontjából. Sokan a szarvasbikák hátsó lábaiból nyert
inakat tartják a legjobbaknak.
Azután egy elengedhetetlen feltétel a ragasztó ! Sokan azt
hiszik, hogy akármilyen enyv megfelel, pedig nem !
Ami tökéletes eredményre vezet, az a tokhal úszóhólyagjából
nyert enyv, de nem kifőzve, hanem mondjuk tejsavóban-,
hidegen kiáztatva. Tokhalat Csaksu Anya is nevel.
Az eljárás lassú folyamat, kevés enyvet ad, de az rendkívül
erős ragasztást biztosít megszilárduláskor, miközben épp
elég rugalmas. Nem öregszik, sosem fárad el és használatkor
nem kocsonyásodik -mint a más enyvek- hanem végig folyékony marad, így tökéletesen képes körülvenni úgy a ragasztott szarulemezeket, mint a többrétegű inakat.
Mivel végig folyékony, ezért a létfontosságú inak közül a
felesleg készítés közben kipréselhető, amitől a lehető legkevesebb marad a többrétegű inak között Ettől az tömör- és
kimondhatatlanul erős lesz.
Mivel az inréteg így is érzékeny a nedvességre, nyírfahéjjal
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van burkolva, amit ki-ki-, tetszése szerint még díszíteni is
szokott. Látjátok FürkészDarázson nincseenek díszek -pedig
nő íja és a nők inkább szeretik a diszítéseket- Ennek a lényege az ereje és pontos megbízhatósága.
- No ! Fel tudjátok-e sorolni, hogy milyen főbb anyagok kellenek ? - fordult a tátottszájú nebulókhoz, akik úgy álmélkodtak, mint az abba belefáradt kisfarkasok, akik összegömbölyödve, egymáshoz bújva el is aludtak a kör közepén - Ezt
azért is kérdezem, hogy (be)lássátok, mi mindent kell még
keresni-, beszerezni, mielőtt munkához foghattok.
- Fa. - vágja rá Bala.
- Jó, de milyen fa ?
- Hát megfelelő. - egyszerűsíti le válaszát a fiú.
- Mondjuk, de ami nagyon fontos, hogy kellően rugalmas és
száraz fa legyen. Ha nem eléggé száraz, akkor annyival tovább tart -akár hónapokkal- az íj elkészítése !
- Szaru. - mondja Rám - Marhatülökből.
- Szarvas ina. - folytatja Dan okosan.
- Csont. - teszi hozzá Bala - Persze megfelelő ! - zsivány mosollyal - Szarvasokat láttunk, nem túl messze !
- Birkabél idegnek.
- Tokhal, a hólyagenyvhez. - egészíti ki Rám.
- Bőrszíjak, -szalagok a bandázsolásokhoz, meg nyírfahéj az
inak védő-burkolatának. - szól újra Dan.
- A halhólyagenyvet úgy főzzük ki, mint a többi enyvet ? kérdez közbe An.
- Nem. Azt hidegen kell kiáztatni. - felel Bala.
- És miben kell áztatni ? - folytatja a kérdezést An.
- Tejsavban, vagy tejsavóban ? - bizonytalankodik Rám.
- Úgy nagyjából. Lényeg, hogy nem érdemes főzni, hiába
adna úgy gyorsabban-, több enyvet, ha az közel sem lenne
olyan jó, mint az áztatott. - fejezi be Asmata NagyAsszony Röviden ennyi. Így már azt tudjátok, hogy a jövőben miket
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kell keresni, gyűjteni. A vesszőféleségekről majd máskor,
hisz azt a botíjasok is használnak, de azok között sokféle
lehet, más és más célra a szaruíjak esetében.
- Akkor; nyír-, kőris-, juhar-, vagy mogyorófa. Marhatülök,
szarvasin, tokhal, birkabél, bőrszalagok -talán- szarvasból,
csont -talán- marha, vagy -szarvas. - próbálta összefoglalni
Rám.
- Jól mondod, úgy hogy lesz dolgunk a közeljövőben. nyugtázta An - Legfontosabb lesz a jó fa, hogy az elég száraz
is lehessen.
Amint aktívabb lett a kis „oskola” a farkaskölykök is megébredtek jó szokásukhoz híven, ugyanis a farkasok gyakran
alszanak rövideket, így éjjel-nappal ébernek tűnnek. Meg
ezért is nézik sokan lustáknak őket, mikor napközben párperceseket alszanak.
A NÁRADA PURÁNÁBÓL
An megkérte tanulóit -Rám és Bala fiait, a hozzájuk húzó
Dan leányzóval- hogy tegyék újra kora reggelre a tanulást,
hogy azután nap közben, hasznára lehessenek a NagyCsaládnak.
Annak, hogy Dan leginkább hármójukkal tartott -személyes
vonzalmon és kíváncsiságon túl- az is kiváltó oka volt, hogy
a kor hagyománya szerint, fiú és leány -ahogy felnőtt nő és
férfi- kettesben nem lehet, kivéve férj és feleség. Mindez nem
oktalan tilalom, de annak belátása, hogy a nemi vágy természetes velejárója minden élőlénynek, nem kevésbé az azt
megkoronázó emberi nemnek is ! A másik nem, fizikai közelsége, mindig veszélyt hordoz magában és eltereli a figyelmet
sok lényeges dologról - fiúban, leányban egyaránt !
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Így azt, hogy az anyai felügyelet alatt lévő két fiú és a más
fészekalj leány gyakorta időzött együtt, nyugodtan tehették,
hisz gondosan ügyeltek az élet késztette kísértések kordában
tartására.
Míg közel volt a folyó, annak partjára telepedtek le, vagy sétáltak a tiszta homokos fövenyen és An, folytatta a Nárada
purána bölcseletének felidézését:
A szeretetteljes önfeladás következtében az őstudás felszínre jut, hisz
az minden egyéni lél sajátja, csak mélyen befedett.
- A ’szeretetteljesség’ a valódi ’szeretet’ megvalósítása, ami
elvárásnélküliség + adás + részrehajlás-nélküliség egyidőben !
Az ’önfeladás’ a hamis ön(én)azonosság-tudaton/képzeten
való felülemelkedés. Elengedése a tév-tudatnak.
Minden lényegalkotó lél eredendő sajátossága/tulajdonsága,
hogy örök + teljes tudású + boldog. Befedett állapotban,
anyagba burkolózva, ez nem képes felszínre jutni, ezért az
átmenetiség, a tudatlanság és a boldogtalanság jelenik meg az
embereken.
Megszűnik az eredményvágy, ha az ember az önvalót, igaz kilétét, a
lél-t tekinti Mesterének, Aki mindenkiben ott rejtőzik külön-külön
egyénileg.
- Nem túlzás, hogy „minden és mindenki tanító” azok számára, akik látják a lényeget bennük.
Aki valódi kiléte után kutat, az lényegalkotójával, az egyéni
lél-el keresi a kapcsolatot, Aki Mestereként megsegít(het)i,
hisz Ő eredendően -többek között- teljes tudású.
Valódi megértésre tesz szert az, akiben a ’jó’ meghatározottságok
uralkodnak el.
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- A ’jó’ a Legfelsőbb felé visz, a ’nemjó’ Tőle el-fele, míg a
’szeszély’ itt tart, a két „véglet” közti örök csapongás miatt.
Minél nagyobb mértékű valakiben a ’jó’ annál közelebb kerül
a Legfelsőbbhöz és az Ő parányi szerves részét képező egyéni- lél által a megértéshez.
- Anya ! Ha mind Benne vagyunk és Ő mindenben benne
van, akkor mi értelme közelségről beszélni ? - veti fel Bala.
- Ezt a „közelséget” ne testi/fizikai értelemben képzeld,
tekintsd mentálisnak, ahogy eszményeid, vágyaid, törekvéseid Hozzá vonzódnak, úgy beszélhetünk „közelség”-ről.
Aki nem így tesz, az távolságtartó, ha egyenesen nem tagadó,
a Legfelsőbbel szemben.
A Legfelsőbb három megnyilvánulási formájából; a Fenntartó a ’jó’ a Teremtő a ’szeszély’ - míg a Pusztító a ’nemjó’ által meghatározott.
- Így mondta Nárada, de vannak nézetek melyek a teremtést
tekintik jónak és a fenntartást szeszélyesnek, míg a pusztítás
nemjóságában egyetértés van.
- Ez valóban talányos. - veti fel Rám elgondolkodva - A
teremtés a ’jó’, vagy fenntartása a teremtettségnek ? Netán a
teremtés fenntartása ’szeszély’ dolga ?
- A követendő szent ajánlások vak követését sosem kéri sem
a Legfelsőbb, sem hiteles Tanító. Mind meghagyja- és nem
csak meghagyja, de meg is engedi a gondolkodást. - próbálja
segíteni An a fiatalokat - Minden esetre az biztos, hogy:
A ’jó’ által az ember eljuthat az Abszolút Igazság felismeréséhez, ezért
abban kell hogy gazdagodjon.
- Itt is érvényes a; „ki mivel attól…” párhuzam. A ’jó’-tól a
’jó’ erősödik és így tovább.
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A felszabadulásra törekvők elutasítják a Fél(ig)Isteneket.
- Mivel minden Fél(ig)Isten, Felsőbb Irányító és társaik legfeljebb- a Legfelsőbb „ajtónállói” így akik Velük barátkoznak, legfeljebb az ajtóig juthatnak (ami azért nem kevés !
mégsem a lél végállomása !)
A ’nemjó’ és a ’szeszély’ az ŐsAtyák és a Fél(ig)Istenek imádatához
vezet s így a nő-, a hatalom-, a vagyon- és az utód-vágy lesz a vezérlő.
- Mivel sem az ŐsAtyák, sem a Fél(ig)Istenek nem makulátlanok, így azok hódolói sem tudnak azzá válni, hisz a ’nemjó’
ide köt, a ’szeszély’ pedig marasztal.
- An ! A nő személye ártalmas a lelki törekvő férfiak számára ?
- kérdi félénk bizonytalansággal Dan.
- Igen, hisz eltereli a figyelmet a felemelkedésről, mert mi nők
úgy vagyunk megszerkesztve, hogy ösztönös igyekezetünk
egyfolytában a berendezkedésre, az otthonteremtésre késztet. Ilyen körülmények nem a kötöttségektől való szabadulást
szolgálják.
- Te hogy voltál a férjeddel ?
- Az azért volt más, mert gyermekeim Apja, Voguz -mondjuk
úgy- más hitű volt. Ő nem ismerte, ennél fogva nem is értette, amit én tanultam és szívem szerint követtem - ahogy
lehetett egy idegen klánban.
- És mi van az utód-vággyal ? - folytatja a lány.
- Az Isteni elrendezés úgy szól, hogy az emberi élet követendő része a családos élet, férjnek feleség, feleségnek férj és
kettőjük után egy-egy, azaz kettő gyermek vállalása. Nem
több, nem kevesebb ! A túlnépesedés az egyik legnagyobb
emberi vétek FöldAnyával- és az emberléttel szemben ! Most
ezt nem akarom részletezni.
- És akinek nem lehet gyereke ? - veti fel Bala.
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- Árvagyerekek mindig akadnak, őket is lehet segíteni egy
családban, ha ott nem adatik utód. De visszatérve az utódvágyra. Ez egy természetes késztetése minden élőlénynek.
Azonban az ember más- és több, mint az állatok, ezért
tudatos léte során az utód-vágyát épp úgy fegyelmezi, mint
más anyagi/testi vágyat. Aki nem így tesz, az ugyanolyan
hibát követ el, mint a felhalmozásra-, vagy a hatalomra/uralomra való törekvés !
Bírjátok még ?
- Ha dolgunk felől van idő, akkor még persze. - felel Rám,
amiből kitűnhet, hogy bár fűti a kíváncsiság, az ismeretek
iránti vágy, de tisztában van azzal, hogy első a kötelesség, ami
alól sosem akar kibújni.
MI A TUDÁS VÉGSŐ CÉLJA ?
- Akkor még nézzünk párat a gyűjteményből épülésünkre:
A tudás végső célja a MINDEN, Aki az élet legfőbb célja.
- Mivel a MINDEN, Aki a Legfelsőbb, az EGY Isten
mindenek forrása és forrásoka, ezért a cél sem lehet
kevesebb.
- Ezután Jas így szól: - Óh Nárada ! Beszélj a teremtésről ? - kérésére
a bölcs gondolkodó így válaszolt: - A MINDEN/Aki a Legfelsőbb/
az Egy Isten, belső energiája által megteremti az ok és okozat energiáit.
- Tehát első a személy (a Személyes Legfelsőbb), Akinek
lehet gondolata (a Személy szándékolt üzenete) és Aki az
energiaforrás (a Legfelsőbb személytelen energiája), majd a
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gondolat gerjeszthet (a Személy szándéka szerint) okot arra,
hogy okozat/következmény megtörténhessen.
Az anyagi megnyilvánulás megteremtése után, Mindáthatóként hatol
mindenbe, de mégis azok felett áll.
- MINDEN mindenben, miközben minden a MINDENben. Értitek ?
- Ezt, így igen. - felel Rám, de Bala és Dan tekintetén látszik,
hogy most ők inkább nem válaszolnának.
Mindáthatóként mindent áthat, amitől sokfélének tűnik, mégis EGY.
- A sokféleség, a Legfelsőbb végtelenségére utal.
- Mert, hogy a Legfelsőbb EGY, míg lél parányainak száma
végtelen és ez a végtelen sok lél vonz magára olyan sokféle
öltözéket, amitől színes a világ, ha jól értelmezem. - mondja
Rám.
- Jól látod és minden ilyen „öltözékben” a lél mellett -Aki
adott „öltözék” lényegalkotója- ott figyel a Mindátható.
- A MINDEN Mindáthatóként annyi felé osztja magát ? kérdi Bala.
- Mivel a Személyes MINDEN Mindáthatósága személytelen
-egyfajta kisugárzás- ezért AZ -mármint a Legfelsőbbkisugárzása révén, minden létezőben képes jelen lenni.
- Miért mondod néha úgy, hogy a Legfelsőbb „Ő” mikor
Mindáthatóságára meg azt mondod, hogy „AZ” ? - kérdi Dan.
- Az „Ő” a Személyre vonatkozik, az „AZ” pedig az Ő személytelen energiájára. - válaszol An.
A teremtett (élettelen) létezések és az (élő) lények a kötőerők hatása
alatt állnak s így (az élők) elmében azok hatásait élvezik.
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- Előbb volt a -teremtett- három kötőerő (jó – szeszély –
nemjó) melyek kombinációi alakították a megnyilvánulás mikéntjét, majd az alkotóelemek magukon viselik a kevert kötőerők hatásait s gyakorolják azokat létük során. Amilyen hatás
alatt vannak (ami jellemzőjük) úgy hatnak vissza.
Világos ?
- Így elsőre inkább hallgatnék. - vallja meg Rám, miközben
Bala és Dan hallgatásának hasonló oka lehet.
A MINDEN így tartja fenn a Fél(ig)Istenek-, az emberek- és az
alacsonyabb rendű létformák lakta bolygókat.
- Az örök- és végtelen lelki világban, hol itt-, hol ott-, időrőlidőre megnyilvánulnak -átmeneti- anyagi teremtések, melyeknek nem csak teremtése és (el)pusztulása (értsd: megnemnyilvánulttá válása) de fenntartása is a Legfelsőbbtől(ből) származó.
Szerintem kikapcsolódás képpen kapcsolódjunk be a NagyCsalád életébe. Hagyjuk ülepedni a tudást.
Az ezt követő napok kezdtek kiegyensúlyozottan megszokottá válni, ami kívülállók számára akár unalmasnak is
tűnhet, csakhogy a természetben való lét, egy pillanatra sem
engedi meg az unalmat, figyelmes benne-lévők számára.
Minden jász végezte dolgát Napköszöntéstől, ’jóéjszakát’mantrájáig, első helyre téve a NagyCsalád érdekeit. An és a
tanulók pedig minden kora reggel tovább léptek a Jas mester
tanítását megerősítő tanokban.
Egy (kiválasztott/kitüntetett) lél az első, Akire a Legfelsőbb Teremtő
aspektusa, az univerzális formát ölti/ruházza, megnyilvánítva az
anyagi lét(ezés) (megnyilvánulás) minden összetevőjét. Először az
anyagi megnyilvánulás(~univerzum) teremtésének szándékával a 16
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alapelem teremtetett meg.
- Egy teremtettség lényegalkotója-, a legparányibb anyagi
létezés- és az ezek közötti megnyilvánulások lényegalkotói
között nincs minőségi különbség. Azaz, minőségileg minden
lél egyenlő. Nem egyforma, de egyenlő, olyan mind, mint
valami „kisIsten”.
- Mi ez a 16 alapelem ? - kérdi Rám.
- Ha az embert állítjuk a vizsgálódás középpontjába, mint
rész-egészet (része a mindenségnek, miközben önálló teljes
egész egység) akkor teste rendelkezik 5 fogadó képességgel
(szem, fül, orr, száj, bőrfelület) és 5 cselekvő érzékszervvel
(hang, kéz, láb, végbél, nemiszerv) és tizenegyedik az elme,
ami a testen belül van.
További 5 elem a tér-tűz-levegő-víz-föld, minden és mindenki esetében. Így áll össze a 16 alapelem.
- Értem. - nyugtázza Rám, miközben Bala és Dan, mint ha
elveszítette volna a fonalat, de már megtanulták, hogy ha
egyszerre nem értenek meg valamit, nem kell azonnal
panaszkodni, hisz egy életen át lehet kérdezni s tanulni.
Legtöbben úgy hagyják el testüket -köztük papokkal és nagy
világi tudósokkal- hogy mit sem tudnak a lényegről !
- Közben adottak az érzékszervek tárgyai, mint; forma, hang,
illat, íz, hő. - folytatja An - A kölcsön-hatásokból keletkeznek; a vágy, a gyűlölet, a gyönyör és a fájdalom.
Az így megnyilvánult test, hat fokozatú változásnak van kitéve, mint; születés, növekedés, állandósulás, szaporodás,
leromlás, elmúlás.
Aki mindezt nem tudja, nem próbálja átlátni, megérteni és
minden cselekvés, történés következményét érdemben nem
értékeli, az igazán belebonyolódik bizonytalan tévelygésébe.
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Míg aki erről tud és igyekszik figyelembe venni életvezetése
során, az a legcsekélyebb ’jó’ körülménytől is már jobb
irányba indul(hat) tovább.
Az univerzum bolygórendszereinek minden egyes eleme egy-egy lényegalkotó lél-re „épül” de minden lél, örökre -bár befedve s ez által bekorlátozva, de- teljes mértékben lelki marad.
- A létezések lényegalkotói bármíly’ -átmeneti- anyagi befedettségük ellenére, sosem lesznek anyaggá !
A lényegalkotók elpusztíthatatlanok, minden megnyilvánulásban/
megtestesülésben.
- Anyag természete a születés és halál/pusztulás, de minden
lél megszületetlen s így/ezért örök !
Minden élettelen elemi részecske lényegalkotója -is- egy-egy (bár szabadságfokkal nem rendelkező) lél s ezen elemi részecskékből jön létre a
szervetlen anyagi világ, majd további (különböző szabadságfokkal
rendelkező) lényegalkotóktól az élők; Fél(ig)Istenek, emberek, minden
élőlény.
- Minden anyagi lét(ezés) élettelen formájában a lél bekorlátozott, míg az élőkben -többé-kevésbé- szabad. A teremtéskor is kétféle/kétsorsú lél zuhan alá a lelki világból, az örökké
bekorlátozott és az örökké szabad, mely szabadságfok rendkívül színes.
- Mit tudhatunk a Legfelsőbb személyes alászállásairól ? - kérdezte Jas.
- A Legfelsőbb avatárkénti-, emberi alászállása és ember-kénti tettei
tévedésbe ejtik a tudatlan szemlélőket. - vetette fel Nárada. - A Leg-
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felsőbb avatárként csak akkor száll alá, amikor a hitetlenek zavart
okoznak.
- Amit általában zavarnak vélünk az emberi történetben az
az elrendezések szerves része, azaz nem ’zavar’ !
AVATÁR ÉS A SZÁMOK
Vannak akik úgy vélik, hogy a Legfelsőbb avatárja azért szállt alá,
mert látta hogy a világ túlterhelt, az emberek bánatosak, ezért megsegítésükre; taníthassa- és bemutathassa az Abszolút Igazságot.
- Avatár ott- és csak ott jelenik meg, ahol vannak rá „látók”.
Fontos megkülönböztetni az ’inkarnáció’-t, ami testetöltés/megtestesülés, valamint az ’avatár’-t, Aki Legfelsőbb
Személyes alászállása !
Jelen helyzetünkben a 19.-20.-21.-22. avatároknak van jelentősége. kezdte Nárada; 19. avatár; Balarám, 20. avatár; Krisna mindketten
a Yadu dinasztiában. 21. avatár lesz; Buddha, Aki a személyes hit
elfedője, majd 22. avatár lesz; Kalki, a Kali kor lezárója.
- Ahol a 19. azaz Balarám; 1+9=10 → 1+0=1 → 1; a kezdet,
az első. A 20. az 2+0=2 → a folytatás.
A 22. avatár, a Kuru mezei csatától számítva, 432.000 év
múlva jön el.
Tudnotok kell, hogy jász ős Jas is, a Yadu nemzetség leszármazottja, nem véletlenül „sodorta” a sors Balarámhoz.
Avatár Krisna teste kék, míg ruhája sárga.
- A színek nem puszta szimbolikus jelentéssel-, de lényegi
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tartalommal is bírnak. A tudás alapú-, védikus bölcseletben a
kék = „jó” - míg a sárga = a „nemjó”.
Az sem ok nélküli, hogy avatár Balarám teste fehér ≈ kiárasztó-, sugárzó férfi jelleg (miközben a fekete ≈ befogadó-,
elnyelő-, női jelleg) ruhája pedig kék = „jó” kötelék által
meghatározott.
A Legfelsőbb inkarnációi megszámlálhatatlanok, míg Személyes
avatárjai korlátozott számban szálltak(nak) alá.
- Napjainkig négy avatár szállt alá, emberi alakban ! Vámana,
a ’törpe’, ParasuRám, a ’csatabárdos’, Rám és Krisna. Nem
több !
Minden „első ember” (Manu) és minden Fél(ig)Isten, akik különleges
hatalommal rendelkeznek, a Legfelsőbb -önmagukban- teljes részei
(miként minden lényegalkotó lél).
- De egyikük sem egyenlő a Legfelsőbbel !
A Legfelsőbb valójában nem rendelkezik anyagi formával, azt csak
azért veszi magára, hogy híveit megsegítse, hogy érzékelhessék; Neki
van formája.
- A Legfelsőbbnek „van -anyagi- formája” miközben „nincs
formája” ↔ azisnemis !
A csekély értelmű emberek anyagi/testi felfogással tekintenek a lél-ekre.
- Aki a lélekre -értsd: a lél-re- az anyag termékeként tekint, az
nincs tisztában a lél és anyag, alá-fölé-rendeltségével ! Anyag
nem létezik lényegalkotó lél nélkül, míg a megszületetlen lél
anyagban-, vagy anyag nélkül ugyanaz.
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Amikor valaki eléri az önmegvalósítást, akkor megtapasztalhatja
hogy a Legfelsőbbnek és a végtelen sok lél-nek sem durva-, sem finom
fizikai teste nincs.
- Csak megismételni tudom, hogy a Legfelsőbbnek „van anyagi- formája” miközben „nincs formája” ↔ azisnemis !
Az itteni „fizikai test” = az ottani „forma”.
Amikor eltűnik az illúzió, az ember megvilágosodik és elfogadja
helyzetét.
- A valóság-tudatú ember felfogásában már megszűnt a tudatlanság sötétsége. Belátja testi mivoltát, de már tisztában
van igazi kilétével. Számára már nem kérdés: - Ki vagyok én ?
A megszületetlen- és nemcselekvő Legfelsőbb születését és tetteit nem
lehet a Védikus Irodalomból megismerni. Ő a szív Ura.
- Az, az un. isteni-ember, akiben az értelem és az érzelem-,
az ész és a szív együtt áll !
A Legfelsőbb teremt – fenntart – pusztít, jelen van mindenben, mégis
független mindentől.
- MINDEN-sége ebben áll. A ’teremtő’ ember nem mindig
képes fenntartani teremtését/teremtményét, miközben legjobb teremtményét is képes elpusztítani és egyiktől sem
képes -leginkább hiúsága/vagy ragaszkodása miatt- magát
függetleníteni.
A csekély tudással rendelkezők nem látják át s így nem ismerik meg
azt, ami a Legfelsőbb formái, -nevei, -cselekedetei mögött rejlik. Még
találgatásaik-, neveik sincsenek ezekre.
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- Érthető, hisz véges a végtelenhez fel nem ér(het) !
MEGISMERÉS
Csak azok ismerhetik meg teljes teljében a Legfelsőbbet, akik
szeretetteljesen végzik kötelességüket.
- Szeretetteljesség = a valódi ’szeretet’ jegyében (elvárás
nélkül + örökös adással + részrehajlás nélkül) Kötelességteljesítés = az egyén emberi osztály-béli és életrendje szerinti,
szabályozó elveket követő életvezetéssel.
A Legfelsőbb megismerése (a Legfelsőbbről-, Vele kapcsoltban szerzett
ismeretek) védelmet nyújt(anak) a születés-halál rettegett ismétlődésével
szemben.
- A „megismerés” a rettegéstől mentesít.
Akik (elméjükben) átadják magukat a Legfelsőbbnek, azok csupán
mások jólétéért és boldogságáért (ha ’uralkodó’, akkor mások
gyarapodásáért) élnek.
- Ahogy az előbb mondtam; a szeretetteljesség = a valódi
’szeretet’ jegyében, kötelesség-teljesítőn, az egyén emberi
osztály-bélisége és életrendje szerinti, a szabályozó elveket
követő életvezetéssel.
Mond Jas ! Elégedett vagy-e, ha a testtel és az elmével azonosítod magad
s ezeket tekinted az önmegvalósítás céljának ? - kérdezte Nárada.
- E kérdést -időnként- mindenkinek-, különösen minden
lelki törekvőnek érdemes feltennie magának.
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És mond Jas; - Mit ér az a bölcselet, ami nem szerez örömet a
Személyes Legfelsőbbnek ?
- Ami nem a Legfelsőbb örömét megcélzó elmélkedés, tett,
vagy cselekedet, az egyrészt öncélú, másrészt -jellemzőenérzékkielégítő-, anyagi/testi vonatkozású. Egyszerűen: ember-központú, ami alárendeli-, vagy tagadja a lél-t.
Mit sem érnek azok a szavak, melyek nem a Legfelsőbb dicsőségét
írják le.
- Dicsőség-, vagy dicsőítés nem pusztán azt jelenti, hogy
valaki valakit elvtelenül felemel, de azt hogy látva- és átlátva
mindenek létét s működését, belátja, hogy az Alkotónak csak
dicsőítés jár.
Azon irodalom szavait -még ha tökéletlenek is- melyek a Legfelsőbb
nevét-, hírét-, formáját és kedvteléseit írják le, a megtisztult és valóban
őszinte emberek hallgatják és elfogadják.
- A Legfelsőbbről-, vagy Vele kapcsolatban megszülető és
megszületett irodalmiság hiába csetlik-botlik (akár) mégis a
lényegről szól. Őt megkerülve kétesek az értékek.
Ha az önmegvalósítás tudománya nem tartalmazza a Legfelsőbbről
szóló felfogást, nem tűnik jónak, még akkor sem ha anyagi vonzalomtól
mentes. Mi haszna a gyümölcsöző (eredményvágyó) cselekedeteknek, ha
azok nem kötelességteljesítők ?
- A kötelesség elmulasztása beláthatatlan következményeket
idéz elő. Ezért is áll az emberiség értetlenül a történések- és
negatív folyamatok előtt tanácstalanul, mert nem látja be,
hogy a helytelen cselekedetek is hatnak és kedvezőtlenül.
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Bármiről akarsz szólni, vagy írni, amiben nem látható a Legfelsőbb,
annak eredménye csak felkavarja az elmét, ahogy a szél űzi azt a hajót,
amelynek nincs hol kikötnie.
- Mivel minden lényegalkotó lél forrása a Legfelsőbb, értelmes -kikötője- célja sem lehet más.
Majd a napi leckét befejezve An így folytatta:
LEÁNYRABLÁS
- Fiúk ! Holnap mi lennénk a soron következő felederítők a
déli vidéken, a keleti nagyfolyóig. - szólt An - De, Ea Mama
betegeskedik, nem szeretném magára hagyni, ha vállaljátok,
most nélkülem kéne mennetek.
- Persze. Dan is velünk jön ? - kérdi Rám.
- Ha Ő is akarja. Legalább lesz köztetek megbízható ember.
- mosolyodik el An.
- Azért, mert párral több nyarat élt meg mint mi, attól még
nem biztos, hogy megbízhatóbb. - méltatlankodik Bala.
- A lányok midig korábban érnek a fiúknál, úgy hogy ez a pár
nyári különbség több annál. És váltó lovat is kéne vinnetek,
mert hosszú lesz az út. Észak felé már bejártuk a két nagy
folyó közti pusztát, egészen a nagyvízig északon, de dél felé
sok a vadregényes vidék a hegyek miatt.
- Jó.
- Akkor beszélek Asmata NagyAsszonnyal, hogy elfogadja-e
a megoldást ?
Mivel mindenkinek megfelelt, így sor került a fiatalok erőpróbájára. Látszólag, csak könnyű kóborlásnak tűnhetett a
sík pusztában történő kerülés, azért annak hossza nem fért
bele egy napba, tehát sem a váltólovak, sem egy kis bővebb
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útravaló sosem fölösleges.
Elindulásukat követően azonban csak teltek a napok s az
éjjelek is, de nem tértek meg a fiatalok. Már nem kettő, de
négyszer kettő nap is elmúlt és még mindig távol maradt a
kis felderítő csapat.
- Anya, Te mit érzel unokáiddal kapcsolatban ? - kérdezte An
Ea Mamától.
- Valami nincs rendben, de nem érzek velük kapcsolatban
bajt. Remélem, hogy csak kalandvágyuk csalta őket hosszabb
útra. - így a nagymama.
- Nekem sincs rossz érzésem, de a távollét hosszú ideje miatt
azért aggódom.
- Lányom ! Én bíztassalak, hogy Kiben bízz ?
- Bízom én, de tudod, hogy nem szeretem a bizonytalanságot.
- Jönnek ! Jönnek ! - harsan Asnate kiáltása, aki -mint mindiga leginkább kémlelte a tájat. És valóban, három lovas tűnt fel
a távolban, némiképp rendezetlen ügetéssel. Mikor már elég
közel értek, egyértelmű volt, hogy a hazatérők, de ugyancsak
porosan, mocskosan, szőrén megült idegen lovakon. Úgy
tűnt semmi nincs náluk, csak Dan egyik szeme alatt- és
csupasz karjain lehet nem túl régi bevérzések nyomait látni,
arcán pedig megváltozott keménységet.
- Anyámhoz megyek, majd a fiúk elmesélik. - szólt keserű
hangon a lány és korábbi megszokott kedvességét, békés
testtartását, feszült idegesség váltotta fel.
- Gyertek a szekeremhez ! - utasított a NagyAsszony - Nem
kell egyelőre népgyűlés. Mindenki menjen a dolgára ! - és a
két fiúval és anyjukkal a fedeles szekér árnyékába telepedtek
le. A fiúkat mindjárt alaposan megitatták, mielőtt beszámolójukat meghallgatták volna.
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- Mi történt ? - kérdezte An feszülten.
- Minden szépen és kellemesen indult. Első nap végig nyugodtan haladtunk, lassú ügetéssel -amit a lovak is könnyen
viseltek- majdnem a keleti nagy folyó egyik kiöblösödött szinte- taváig. Éjszaka sem történ semmi különös, felváltva
aludtunk a kis tűz mellett. - kezdte történetüket Rám.
- Napkeltekor azt láttuk, hogy a túlparton magasba emelkedő
hegy -amit szürkületkor oda érve észre sem vettünk- előttünk
délre pedig szintén hegyek magasodnak a távolban. Úgy gondolom a hegység túloldala körüli síkságon lehet As városa. A
folyó mentén -a déli hegy előtt- keletre forduló dús legelő
folytatódott. Úgy gondoltuk, hogy ha beosztjuk az élelmet,
lehet, hogy egy nappal meghosszabíthatjuk az utat és akkor
érdemes lehet egy kicsit kelet felé is elnézni. Így is lett.
Tényleg bíztató vidékre értünk -a Nap delelője idején- egy
újabb tavasodást találtunk, amikor is a nagy folyó újra
szélesre terült. Már azt is elkerültük -de még mindig keletnek
tartva- egy ligetes mögül hírtelen négy lovas tűnt fel, akár már
nyíllövésnyi távolságra. Inkább vadászoknak tűntek, mint
sem felderítőknek, de semmi préda nem látszott náluk. Mi
összenéztünk és úgy döntöttünk, hogy magasra emeljük
felajzatlan nyilainkat, békés szándékot jelezve. Amazok is így
tettek. Már szemből láttuk, hogy másfajta népek, négy
felnőtt-, marcona vitéz. Határozottan ferde szeműek. Hiába
próbáltunk szót váltani, nem értettük egymás nyelvét. Azok
gyors beszédbe-, vagy inkább vitába fogtak -maguk köztszámunkra teljesen érthetetlenül, de azt lehetett érzeni, hogy
valamiben nem értenek egyet. Az ő- és a mi íjaink is puzdráikban, semmi nem utalt erőszakpróbálkozásra. De aztán
hirtelen felénk ugrattak, hárman kardjukat nekünk szegezve,
míg a negyedik gyors fordulattal Dan mellett termett, határozott erővel derékon ragadta és szinte a hóna alatt -majd
maga elé dobva a lovára- visszafordulva, vágtázni kezdett.
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Bala meg én tehetetlenül bámultunk csak és nem tudtuk,
hogy lekaszabolnak bennünket, vagy sem. Védtelenek voltunk a három kipróbált martalóccal szemben. Talán látták,
hogy nem felnőttekkel van dolguk, hangos kiabálással ránkförmedtek, mint akik vadakat akarnak elriasztani, de se nem
közelítettek, se vissza nem fordultak, miközben leányrabló
társuk már messzire jutott. Bevallom elsírtam magam. mondta, kissé szepegve Rám.
Lassan megfordultunk, mint akik elmennének, de közben
Bala mondta, hogy ajzuk fel az íjainkat. Így is tettünk, míg a
három gazember, rabló társuk után iramodott. Igyekeztünk
és lőttünk is utánuk, de talán ha sebesüléseket tudtunk okozni. Eltűntek a ligeterdő mögött.
Mindketten reszkettünk és nem tudom a haragtól, a tehetetlenségtől, vagy féltünkben. Pár perc alatt eldöntöttük, hogy
ezt nem hagyhatjuk annyiban. Elindultunk a martalócok
után. Próbáltuk követni nyomukat, ami hamarosan a folyónak egy gázlós szakaszához ért és a messze távolban-, a túlparton láttuk is a négy lovast. Igyekeztünk távolságot tartani,
de le nem szakadva. Sokáig mentünk.
Lassan alkonyodni kezdett, mire távoli tüzek fénye pislogott.
Mi is arra mentünk, jól gondolva, hogy ott lehet a rablók
tanyája. Láttuk, hogy a leányrabló az egyik sátorhoz rángatja
Dant. Onnan kilép egy férfi, darabig mint akik beszélnek persze nem hallottunk semmit, meg ha hallottunk volna sem
értjük- majd Dant a szomszédos sátorba lökte elrablója.
Később Dan elmondta, hogy a vezetőhöz vitték, majd a vezetői sátor melletti hárem-sátorba tuszkolták, több lány, meg
asszonyforma közé.
Innentől napokig csak kúsztunk, rejtőztünk és figyeltünk. A
lovainkat elég távol, az egyik kis facsoportban kötöttük ki,
hogy dobogásuk, horkantgatásuk el ne áruljon bennünket.
Sikerült olyan leshelyet találnunk, ahonnan megfigyelhettük
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a sátortábort, meg az ottani mozgásokat. Mozgolódások
mindig voltak, de leshelyünk felé sosem jött senki.
Nappal különösebbet nem láttunk a hárem-sátornál, de
ahogy Dan mesélte, mindig este felé vittek-, hol egy-, hol
több nőt a vezér sátorába. Ő sem kerülhette el, több alkalommal. - akadt el Rám szava - Kérlek Bala, folytasd. - és megint könnyezni kezdett a szeme.
Azt próbáltuk kifigyelni, hogy van-e valami rendszer a viselkedésükben. - vette át a szót Bala - de csak azt láttuk, hogy
nap közben kis csoportokban többen ellovagolnak, este felé
visszatérnek, mint akik rabolgató hegyi nomádok lennének.
Azok is voltak. Eldöntöttük, hogy amikor a legtöbben hagyják el a tábort, akkor nappal próbálunk a hárem-sátorhoz közel kerülni. Így amikor úgy tűnt, hogy a legkevesebben maradtak a sátrak körül, meg a sátrakban, akkor oda lopództam
a hárem-sátorhoz hátulról és halkan szólítgatni kezdtem
Dant. Halkan csak mindig annyit mondtam, hogy Dan, Dan.
Mire egyszer csak vissza válaszolt; - Igen. - mondta halkan.
- Gyere a sátor hátsó feléhez, a bejárattal szembe és kicsit
nyomd ki a ponyvát. - Mikor így tett, akkor a késemmel akkora hasítékot csináltam, hogy kifért és lehúzódva osontunk
együtt a rablók kikötött lovaihoz, ahol már Rám várt ránk,
három elkötött lóval. Csak kötőfék volt rajtuk, így annál fogva vezettük el őket lassan, úgy hogy mi takarásban lehessünk
a tábor felől. Mikor úgy láttuk, hogy már elég messze sikerült
szökni, lóra pattantunk és rájuk lapulva bíztattuk őket minél
óvatosabb iramra. Így sikerült biztos távolságba érni, mire
észrevették a szökést. Innen már nem volt más választásunk,
mint menekülni, hátrahagyva mindenünket. Jöttünk, ahogy
csak bírtunk. A folyónál megitattunk, de azt leszámítva egyfolytában ösztökéltük a lovakat, ahogy azok bírták. Napok
óta semmit nem ettünk, de szerencsére nem csak mi, de Dan
is kibírta. Így történt.
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- Örülök, hogy egyben vagytok. - szólt megkönnyebbülten
An - És Dan, hogy vészelte át ?
- Biztos rosszul, de nem akar róla beszélni, azt hiszem csak
Daban asszonnyal osztja meg kínjait. - felelt Rám.
- Nem tudom fiaim, mennyit tudtok a pusztai-, meg a nomád
viszonyokról, de sajnos nem ritkaság a leányrablás. - szólt
Asmata NagyAsszony - Ezért is kell nagyon vigyáznunk nem
csak magunkra, de leányainkra különösen. Talán még a
szerencsésebb eset, amikor sikerül megszökni és nem marad
az elrabolt lány kapcának.
- Kérdeztük Dantól, hogy miért hagyta magát, vagy miért
nem próbált megszökni, de csak annyit mondott, hogy az
egyik lány -akivel szót értett- elmondta neki, hogy ha szökni
próbál, vagy nagyon ellenáll és megunja a vezér, akkor odadobja a gazembereknek szabad prédaként. A háremben legalább csak a vezérnek vannak kiszolgáltatva. - folytatta Bala.
- Sajnálom, hogy ilyen fiatalon kellett szembesűlnötök azzal,
hogy milyen sorsuk is lehet a lányoknak. - toldotta meg a
NagyAsszony - Ha haza is jut egy ilyen lány, rendszerint hozza magában az idegen vér magját. Mondhatnánk erre, hogy
nem árt a vérfrissítés, de tudjátok meg, hogy egy új életnek
nem mindegy miként- és kitől fogan. Majd meglátjuk Dan
sorsát és azt fogadjuk el amit a Legfelsőbb elrendezései
hagynak jóvá. Ha úgy lesz, úgy lesz. Többet nem tehetünk,
mint hogy az így testet öltő lél-nek is segítjük boldogulását.
Az esti közös tűznél Asmata NagyAsszony elmondta mindenkinek a történteket, olyan formában, ahogy gondolta,
hogy az a fiataloknak nem árt, a többieknek meg a legkevesebb keserűséget okozza.
Dan és Daban a szekerükön maradtak s még jó ideig kerülték
a társaságot. Inkább csak olyan szolgálatokat vállaltak, amit
ketten végezhettek.
200

Dan mégis csak a -finoman- kiközösítettek sorsára jutott.
Szerencséjére An és a fiúk, még talán jobban- és figyelmesebben is igyekeztek bánni vele, mint azelőtt.
GYERE DAN !
Azért az élet nem áll meg és An, három tanítványával minden
Napköszöntés után folytatta a Nárada purána szavait, hisz
nincs annál üdítőbb, vígasztalóbb, mint az Abszolút Igazságról és a Legfelsőbb Személyéről való beszéd és elmélkedés. Talán Dan-nak is segít.
Az emberek természetüknél fogva hajlanak az élvezetekre, aki(k) a
vallás nevében erre bíztat(ják őket) tévútra vezet(nek).
- Örök értékre vágyók nem érhetik be átmeneti-, mulandó-,
különösen nem illuzórikus okozatokkal. - folytatta An értelmezést segítő hozzáfűzéseit.
Csak a visszavonult-, tapasztalt ember képes megérteni a lelki értékekkel teli tudományt. Akik anyagi/testi ragaszkodásaik révén nincsenek ilyen szerencsés helyzetben, azoknak a Legfelsőbb cselekedetein
keresztül lehet megmutatni az önmegvalósítás útját.
- Az ember, két első életrendjében (tanuló és családos) vagy
még nem elég tapasztalt, vagy túlontúl elfoglalt (anyagiak,
munka- és családi-) kötelezettségei miatt. Komoly elmélyüléshez szükséges a visszavonulás, életrend szinten.
Aki felhagy kötelezettségeivel, az lelkiekben visszaeshet, bár elért lelki
eredményei nem vesznek el. Azonban a hitetlen materialisták akkor
sem nyernek lelki erényt, ha végzik kötelezettségeiket.
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- A lelki értékek maradandók, életről-életre összeadódnak/
halmozódnak, míg az anyagiak mulandók.
A MINDEN ez a világmindenség (is) mégis különbözik Tőle. A
Legfelsőbbtől származik a teljes anyagi megnyilvánulás ami a Legfelsőbben nyugszik és Bele merül majd a megsemmisülés után is.
- Sose feledjétek: minden = MINDEN, múltban-jelenbenjövőben.
A Legfelsőbb mindenki teremtője, fenntartója és megsemmisítője.
- Mindhárom Felsőbbsége/Fél(ig)Istene (Teremtő – Fenntartó – Pusztító) a Legfelsőbb egy-egy aspektusa.
Minden baj és gyötrelem legjobb gyógymódja, ha az egyén a Legfelsőbb
szolgálatának szenteli életét már itt, kötelességei maradéktalan
végrehajtásával és tartózkodva minden káros cselekedettől.
- A lél eredeti helye a lelki világ. Ott egy a „probléma” az Úr
trónusa foglalt. Ezt sok lél nem látja be, ill. irigyli s mivel
uralkodni (istenkedni) szeretne, ezért zuhan alá (a Legfelsőbb -kegyéből- az ilyenek számára időről-időre megteremtett „uralkodási” lehetőség helyére) Míg be nem látja,
hogy az anyagi világ nem a lél -igazi- helye, addig folyamatosan érik „gúnyáját” -elsődlegesen annak elméjét- bajok
és gyötrelmek. Már itt tanulni/szokni kell a szolgálatot, amit
a lelki világban egykor elmulasztott.
Figyeltél, ugye Dan ? - „Minden baj és gyötrelem legjobb gyógymódja, ha az egyén a Legfelsőbb szolgálatának szenteli életét már itt.”
A kötelességszerű cselekedetek gyakorlása, megsemmisíti azon tettek
kedvezőtlen visszahatásait.
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- A ’kötelesség’ gyakorlása az a szemlélet- és gondolkodásmód, az a magatartás és azok a cselekedetek, melyek követésével az egyén pontosan azt a „pontot” tölti be, amire
hivatott/küldetett. Az ilyen szellemiségnek, -tetteknek -a lelki fejlődés szempontjából- nincs kedvezőtlen vissz(a)-hatása.
Anyagi/testi értelemben bizony számtalan buktatóval jár,
erre is „orvosság” az érintetlenség !
Halld leányom; ami történt, megtörtént. A Legfelsőbb szolgálata melletti további orvosság az érintetlenség. Te is tudod,
hogy a jász nép számossága véges. Jász csak utódok révén
maradhat fenn. Itt van Rám és Bala, egyikük sem tisztavérű
jász, de egyre azon fáradozok, hogy csak annak megfelelő
példát láthassanak, annak megfelelő tanítást halhassanak. A
többi az elrendezések dolga.
Ha úgy jártál, hogy idegen mag fészkelt testedbe, Ő is egy lél !
Még azt is nyugodtan mondhatjuk, hogy az a lél nem jász,
nem rablóivadék, hanem egy tökéletes lél, Akinek azután a
„gúnyája” szabás-varrását már mi is befolyásolhatjuk.
Ha új élet csírázik Benned, azt ne utáld ! Szeresd, mint Isten
minden teremtményét, hisz nem tudhatjuk az Őhozzá vezető
út kifürkészhetőségét. Én annak idején azért mentem önként- északra, hogy férjet találjak, de még inkább azért,
hogy gyermekeket szülhessek népünk fennmaradása érdekében. Ha nincs jász nemző apa, hát van más. A testet mindig
mi -asszonyok- alkotjuk ! Azt pedig belátjuk, hogy ugyan a
méltó Apák Kuru mezején hagyták el testüket, mégis a
Legfelsőbb arról biztosította Jas mestert, hogy „néped s téged
mind megóvlak, bízzál Bennem, csak ne félj !”
A hű kötelességteljesítés maga a szeretetteljes viszony a Legfelsőbbhöz.
- Az egyéni- és közösségi kötelesség tisztázása-, majd annak
megértése/belátása és követése legtöbbször nem zajlik le egy
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élet alatt az ember számára, de azt is tudjuk, hogy a valódi
’tudás’ egyik -fontos- eleme; a türelem.
JÖN A VÍZ
Este felé Dan, megkérte anyját, hogy kísérje el Asmata NagyAsszony szekeréhez, Akinek fontos dolgot szeretne mondani. A történtek óta nem kíván mutatkozni, főleg nem egyedül.
- NagyAsszony, amióta megtörtént ’az ami’ alapjaimban rázott meg, korábbi érzékenységem még tovább fokozódott.
- Mond leányom, mi zaklat ?
- Azt álmodtam az éjjel, hogy a szekér fenekéig ért a víz és
nem tudtam, hogy meneküljek. - mondta Dan.
- Eddig mindig nagyon nyugodtan aludt, de ’azóta’ szinte
csak hányja veti magát álmában. - egészítette ki Daban aszszony.
- Hirtelen változást érzek, de nem tudom mi az ? - folytatta
Dan - A kisfarkasok sem úgy viselkednek, mint máskor. Mint
ha menekülni szeretnének.
- Mit láttatok délen, a hegyek felől ? - tudakolta a NagyAsszony.
- Már oda fele is érezni lehetett, hogy dél felől langyos tavaszi szelek fújnak. A kisebb-nagyobb folyók-, folyócskák mint
ha vidámabban csobognának, bár nem tudjuk, hogy milyen
szokott lenni a vízállásuk.
- Lehet, hogy nagyobb tavaszi olvadás érte el a hegytetőket ?
- Azt hiszem. - nyugtázta a lány.
- Nekem ilyenre nincs érzékenységem, hisz nem vagyunk
igazán vízparti népek, de amikor arra érzékeny ember és különösen, a természet rezgéseivel közelebbi kapcsolatban lévő
jószágok jeleznek, akkor arra oda kell figyelni. Úgy gon204

dolom, hogy nem túlzott óvatosság, de mielőtt teljesen besötétedik, távolabb húzódunk Csaksu Anyától. Nem messze
van egy kis magaslat, áttelepülünk oda még ma.
Azzal Asmata NagyAsszony fennhangon jelezte -hogy mindenki meghallja- Áttelepülünk kelet felé, arra a magasodásra !
- És ha NagyAsszony valamit -különösen nyomatékkal kimond- akkor azt mindenki figyelembe veszi.
Jószágok őrzői elkezdték terelni a lovakat, meg a marhákat,
mindenki mindent felpakolt szekerére és igába fogták a vonó
jószágokat. Elindult mindenki. Tanakodtak, hogy mi van ?
Mi lehet ? - Mire NagyAsszony újra fennhangon csak annyit
mondott; - Lehet, hogy Csaksu Anya nyughatatlan lesz ! Amiből mindenki megértette, hogy emelkedhet a víz.
Akik előbb a magaslatra értek, gyorsan kis tüzeket gyújtottak,
hogy mindenki jobban láthassa hogyan helyezkedik el. Nem
volt kiterjedt a dombocska, de összehúzódva, minden és
mindenki elfért jól. Így tértek nyugovóra, kicsit több őrzőt
hagyva.
Mikor hajnalodott, már jól látták, hogy a lapályos föveny víz
alatt van és a folyó is zavarosabb és sebesebb a megszokottnál. Mivel a közelben magasabbra nem hághattak, hát csak
figyelték a történéseket. Csend volt. Mindenki várta, hogy mi
lesz. Ha nem is vízhez és vízparthoz szokottak -legalább is
nem nagy vizekhez- azt azért minden jász tudta, hogy a nagy
folyamatok lassan indulnak, miként a nagy változások is
inkább széles-, erőteljes sodrással következnek be, sem mint
viharos gyorsasággal, csapás-szerűen. A villám meg a zivatar
gyors és hírtelen, de a hegyek fehér sapkái nem egyik pillanatról a másikra kezdenek megfolyni. De immár a hóolvadás
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meglódította a vizeket. Lassan, de biztosan és szemmel láthatóan erősödő áradással. Delelőre elérte a kiáradt víz a
dombocska lábát és lassan-lassan emelkedett. Előbb körbeölelte a kiterjedt magaslatot, úgy hogy hamarosan szigetre
került a NagyCsalád. A víz csak terült és terült a síkságon.
Sosem éltek erre, így senki nem tudta, hogy meddig terjed a
folyam. Helye volt bőven, de úgy tűnt hogy az utánpótlás
sem csökken.
- Hogy látod ? - kérdezte NagyAsszony.
- Nem lesz baj. - szólt csendesen Dan - A kisfarkasok is nyugodtabbak. Bár erősen bújnak hozzám, meg egymáshoz, de
épp szunyókálnak.
NagyAsszony felállt szekere bakjára és erős-, de nyugodt
hangon szólt: - Dan leányunk jól érezte- és időben jelezte a
bajt, de már nem lesz súlyosabb. Várjuk ki nyugodtan az
apadást. - mondta szándékosan kissé Dan előrejelzésének figyelmességére utalva, hogy enyhűlhessen az ok nélkül megrendült bizalom a lányban. És valóban, ettől mint ha már
nem kerülték volna az elrablott áldozat tekintetét.
Mire kiegyenlítődtek az áradási viszonyok, még a Nap is kisütött. Érdekes-, akár szépnek is mondható lett a táj. A jász
NagyCsalád, mint egy szigetlakó klán várta türelemmel sorsa
jobbrafordulását. Senki nem szomorkodott.
- Örüljünk, hogy a levonulás után a kis lapályokban biztosan
bőven maradnak vissza fogságba esett halak, úgy hogy sokat
gyűjthetünk majd füstölésre. - jegyezte meg NagyAsszony.
- Meg frissen is süthetünk ! - rikkantott Bala vidáman.
A felnőttek egykedvű bizalommal, míg a fiatalok-, meg főleg
a gyermekek inkább derűsen szemlélték a sosemlátott körülményeket.
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A víz ahogy jött, ugyanolyan méltósággal vonult is tovább,
meghozva az éves friss utánpótlást az északi NagyVíznek,
amit jász még sosem került meg, így nagyságát sem tudta
valójában. Csak annyit hogy Az, Csaksu Anyának és keleti
testvérének köszönheti létét, persze a hegyek áldott havából.
AZ ŐSEMLÉKEZETRŐL
Amint a víz visszahúzódott szokott medrébe, a NagyCsalád
nyugodtan vonult tovább észak felé síkvidéken, a nyáriszállásra. Ott is folytatódtak a leckék reggelente:
Amíg az ember szeretetteljesen végzi kötelességeit, addig -akár tudat
alatt- folyamatosan a Legfelsőbbre gondol(hat) hisz az Ő szolgálatát
végzi, szakítva a lél idekerülését okozó uralkodási vágyával.
- Aki a kötelességét végzi -és csak azt- az rendelt helyén van !
Igaz(i) bölcs az, aki a teremtő OM-ban éppúgy a Legfelsőbb megszemélyesülését látja, mint szent nevei közül a Hari zengésében, mert
tudja, hogy Neki nincs anyagi formája.
- A „Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari” - mantra,
nem csak hangzásában, de „anyagi” tartalmában-, hatásábanés vibrációjában is a Legfelsőbbet személyesíti meg.
Bár az idő mindent megsemmisít, az ősemlékezetben mégis (meg)maradnak az örök lelki értékek és emlékek.
- Ami tisztán ’lelki’ (értsd:) lelki érték, az sosem vész el. Így a
valódi lelki értékeket képező emlékek az ősemlékezetbe
vésődtek(nek) és megfelelő hely-idő-körülmény szerint/kö207

zött képes felszínre szivárogva segíteni.
Szülő, ha meglátja gyermeke örök lényegi lényét, valódi kilétét, akkor
szeretetteljes viszonyával védelmezi azt.
- Minden szülő tudjon róla, hogy gyermekeiben-, mindben,
egy-egy örök lél számára teremtett lehetőséget.
Még akkor is, ha annak a gyermeknek a jövetele bűnös körülmények között vált lehetővé. - szólt An, nyomatékkal
Danra tekintve.
A világ teljesen a Legfelsőbb irányítása alatt áll (az Ő elrendezéseinek
-köztük a karma, mint vissz/a/hatás és a természeti törvényekmaradéktalan teljesülése révén) ezért mint ha marionett bábuként
viselkednének a lények (ember esetében a szabad akarat érvényesülése
mellett).
- Míg tudatlan az ember, addig valóban csak az érzékek és a
kötőerők mozgatják. Mikor tudatára ébred, rájön, hogy ki
van kiért, mi van miért.
Az önmegvalósított személyek a legnagyobb csapást -mint okozat- is
az elrendezések részeként értelmezik (még ha azt nem is látják át, még
ha az okokat nem is értik).
- Az egész élet bizalmon alapszik. Bizalom a Legfelsőbben,
bizalom a lél-ben, de még az anyagi tájékozódás is bizalmi
alapon segít abban, hogy a megtanultak birtokában megbízhassunk mind abban aki/ami körülvesz. A bizalmat mindig
meg kell előlegezni.
Különösen eljövendő gyermekeink vonatkozásában. - hangzott a nyomatékos hozzáfűzés megint csak Dan felé.
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Akik nem tökéletesek a Legfelsőbb kötelességteljesítő szolgálatában és
nem mentesek teljes mértékben az anyagi szennyeződésektől, azok nem
láthatják meg az Urat.
- Akik nem kötelezettségük útján haladnak és anyag alapú
szemlélettel élnek, miként láthatnák meg az anyagfölöttit ?
Ha valaki minél jobban vágyódik a Legfelsőbbre, annál inkább
szabadul az anyagi vágyaktól.
- A vágy elhagyhatatlan, de kinek-kinek, időről-időre meg kell
találnia azt a fajtáját, ami előbbre viszi.
A vágy is három jelleggel „terhelt’ → ’jó’ + ’szeszély’ +
’nemjó’ (keveréke !)
A lelki értékekre -a Legfelsőbb kegyéből- képes lehet emlékezni az,
aki értelmével közelít a Legfelsőbbhöz.
- Minden lelki érték -miként mind ami „lelki”- örök, nem
vész el soha. Ezért a tisztulási folyamat során, ahogy vékonyodik a lényegi lény (anyagba)fedettsége úgy tud Ő segíteni
az ősemlékezettel.
A TEREMTŐ NAPPALA ÉS ÉJJELE
- Tudd Jas ! A Legfelsőbb Teremtő aspektusának éjszakája négymilliárd-háromszázmillió napév, miként nappala is annyi.
- Az „égi” idők, ember számára felfoghatatlanok. Megértésükre/kezelhetőségükre való törekvés felesleges.
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A felszabadult lelkek közül vannak, akik örök szolgálatot vállalva,
időről-időre szabadon jelennek meg anyagi- és anyag feletti szférákban,
mint például Én.
- Az igazi „Tanító-lelkek” -mint Nárada muni lényegalkotója
is- a felszabadulásra is csak azért vágynak, hogy azt követően
újra és újra, újabb és újabb világokban segíthessék az elesett
lelkeket, de nem öncélból !
A lél -bár anyag fölötti- midőn anyagtestbe burkolózott, a test azt
gondolja magáról, hogy ő az anyag terméke s így el kell viselnie az
anyagi kihívások- és megpróbáltatások vissz(a)hatásait.
- A Isteni-feledés adományának oka, hogy a lél ne essen
azonnal zavarba, amikor anyagba merül. Az Úr még hűtlen(kedő) parányát is segíti.
(Mikor egy ember egyenruhás munkára szegődik, azért kapja
az egyenruhát, hogy minél könnyebben azonosuljon feladatával, miközben mikor haza-megy leveti azt. Lél sem hord
anyagi ruhát mikor otthon van.)
Az emberek nagyrésze nem tudja, hogy a számukra nemkívánatos
anyagi szenvedéseket enyhíteni lehet az érintetlenség kiépítésével.
- A tudatára ébredt ember tisztában van azzal, hogy emberléte a lél egy átmeneti állapota, hiába tart az egy-egy életen át,
mindig születéssel kezdődik és halállal végződik. E közben
az anyagi hatások „csak” az anyag/testet érik, amibe az elme
is beletartozik !
Az Abszolút Igazságról szóló tudásnak már hallgatása-, vagy
olvasása is enyhíti a bánat, az illúzió és a félelem képzetét azokban,
akik a szeretetteljes kötelességteljesítés útját járják.
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- A kötelességét végző ember munkájára összpontosít,
miközben lényegi lényét nem hozza újabb és újabb nehéz
helyzetekbe, Aki így sugalmazza az Abszolút Igazságot.
Az az ’uralkodó’ (meghatározottságú harcos) aki ismeri az igaz vallás
elveit (ami az Abszolút Igazságon alapszik) nem öli meg ellenségét, ha
az nem figyel, -bódult, vagy mámoros, -megzavarodott, -alszik, vagy retteg. Nem öl fiút, nőt, bolondot, vagy igaz hívőt.
- Az igazi/méltó harcos (és minden ilyen vezető), a legádázabb csatában (emberpróbáló viszonyok között) is megőrzi higgadtságát, tisztánlátását, tisztességét.
Az a kegyetlen és nyomorult ember, aki mások élete árán tartja fenn
létét, megérdemli, hogy -saját érdekében, arra méltó harcosok- megöljék,
máskülönben az alantas tettek hátrányos -újabb- születésbe sodorják.
- Aki más(ok) élete árán tartja fenn magát, az életével fizet.
Az az uralkodói rend, amely nem szabályozza érzékeit és figyelmen
kívül hagyja a gondolkodók ajánlásait, annak indulati tüze lerombolja
az egész uralkodói családot és még a köznépet is keserűség tölti el.
- Az ’uralkodó’ (meghatározottságú ember) eredendően
heves, szabályozottság nélkül ön- és közveszélyes.
A Legfelsőbb Mindáthatóként minden szívben -az egyéni lél mellettott van.
- Mivel MINDEN a minden, nem létezhet Nála nélkül semmi sem. A Legfelsőbb és minden lél személyes, de mindnyájuknak van személytelen kisugárzása ~ így „működik” a
Legfelsőbb Mindátható energiája is.
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A Legfelsőbb személytelen energiája révén képes fenntartani és/vagy
megsemmisíteni minden anyagi dolgot.
- A fenntartás azzal jár, hogy a teremtettségek működéséhez
-többek között- energia kell. Olyan energia, ami üzeneteket,
-információkat hordoz, hogy mi miért és hogyan.
Bár a Legfelsőbb mindenen belül és mindenen kívül létezik, mégis
láthatatlan.
- A láthatóság vizuális dolog. Kell hozzá érzékszerv, kell
érzék és intelligencia, ami képes az észleléseket feldolgozni.
Mivel az élőlények anyag/test formában léteznek az anyagi/testi dolgok/körülmények észlelésére alkalmasak, az
anyagfelettire nem !
Az egyszerű szemlélő számára a mindent átható Legfelsőbb épp oly
láthatatlan, mint ahogy a jelmezbe öltözött színész felismerhetetlen
jelmeze mögött.
- Az anyagba burkolt anyagfeletti -a színészhez hasonlóanjátékával/játékában „élvezhető” de a színész mindig független marad a nézőktől, még ha az reagál is rá.
LÉL – TEST – ANYAG
Akár a szeretetteljes kötelességteljesítők-, akár az elméjükben spekulálók, akik megtanultak már különbséget tenni anyag és szellem
között, a szívükben megtalál(hat)ják a Legfelsőbbet.
- A (lényeg)kereső ember számára nem kell nagy utat megtenni, csak alig kétarasznyit, az elméjétől a szívéig. Minden
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más utazás fölösleges hiábavalóság.
Aki szívében rátalál a Legfelsőbbre, azt már nem zavarja meg a
születés és halál körforgása.
- Aki ráébred -örök- lényegi lényére és Annak leghűbb Barátjára a Mindátható által megnyilvánítot Legfelsőbbre, annak
már élet-halál egyre megy.
Akik az anyagi fejlődés útját járják-, a tiszteletreméltók (származásuk, vagy anyagi tevékenységük okán)-, akik a gazdagság-, a
kimagasló műveltség-, vagy a testi szépség révén szeretnének tökéletessé
válni, azok nem képesek őszinte érzésekkel közelíteni a Legfelsőbbhöz.
- Hisz lefoglalja figyelmüket anyagi/testi/tárgyi/eszmei érdeklődésük, azokhoz való kötöttségük. Míg el nem engedik,
menthetetlenek.
A Legfelsőbb és tanítása az elesettek reménye. Ő az Aki Önmagában
Teljes és ezért mindig elégedett és Ő a szellemi monisták Mestere.
- Az igazi lelki gyakorlat -elsődlegesen- szellemi síkon folyik,
ezért az anyagi/tárgyi körülmények -gyakorlatilag- lényegtelenek.
- Anya ! Mi-, vagy ki az a „szellemi monista” ? - kérdi Rám,
mely kérdés Balában és Danban fel sem merül, hisz már rég
elvesztek a rájuk áradó bölcseletben.
- A szellemi monizmusban minden alapvetően-, egyközpontúan szellemi jellegű, nem anyagi/tárgyi dolgokban keres
menedéket még -akár- elesettségében sem.
A Legfelsőbb -miként az örök idő- akként a Legfelsőbb Irányító, 213

Aki kezdet és vég nélküli, -mindent átható, mégis egynek tekinthető.
Mindenkire egyformán sugárzó, az élőlények között mégis fennálló
viszály -ennek ellenére- csupán a társadalmi kapcsolatokból ered.
- Az élőlények hamis ön(én)azonoságtudatuk következtében
-tévesen- anyagi/testi valójukkal- és társdalami helyzetükkel
azonosulva, úgy a kötőerők-, mint az illúzió hatására örökkön hadban állnak. A kor rendelt jellegének megfelelően
álandóan küzdenek, megbékélés helyett.
Az emberek tévednek, amikor azt képzelik, hogy a Legfelsőbb
részrehajló.
- A Legfelsőbb nem egyén/személy-válogató ! Nem véletlen,
hogy a valódi ’szeretet’ 3. fordulata: a részrehajlás-nélküliség!
Ugyan zavarba ejtő, hogy a Legfelsőbb cselekszik, miközben tétlen
(azisnemis) mint ahogy az is, hogy alászállása (avatár-ja) megszületik,
miközben a Legfelsőbb megszületetlen.
- Hát ezek -is- valóban zavarba ejtők. - jegyzi meg halkan Dan.
- Az anyagi megnyilvánulások túlnyomó része az illúzió terméke - folytatja An - miként a látó látása is.
Bármilyen mélységig kutat az ember(iség) az anyag belsejébe(n), egyre inkább nem talál semmit. Már a belső energiákat is csak kimutatni tudja, érzékelni nem, az energia hordozta üzenetekről/információkról pedig már csak elme szinten -ha- képes (volna) tudomást/tudást szerezni.
Ugyancsak ezen -látszólagos- önellentmondások közé sorolható a Legfelsőbb egyidejű belsőben léte (immanenciája) és
felfoghatatlan külsőben léte (transzcendenciája).
Nem követ el hibát az az uralkodó, aki helyes célért vívott csatában öl
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és aki alattvalói jólétéért cselekszik (hisz minden uralkodó sorsa az
uraltjairól való gondoskodás).
Az ’uralkodó’ osztály-meghatározottság nem keverendő a
hatalmon lévőkkel ! Jelen korunkban méltó uralkodók már
alig-, a jövőben pedig egyáltalán nem léteznek ! csak hatalombirtokosok.
Az idő tart hatalmában mindenkit, miként a szél tereli a felhőket.
- Az idő láthatatlan, mégis elemi „alkotója” a változásnak,
ami a rezgésben/mozgásban nyilvánul meg s még ha változás/váltakozás meg is szűnik, az örök idő meg nem áll.
Az idő visszafordíthatatlan.
- Ami kezdet nélküli, annak nincs eleje csak története, ami
meg ha elmúlt, már csak emlék.
Senki nem ismerheti -még a legmélyrehatóbb tudós filozófus kutatók
sem- a Legfelsőbb tervét.
- Akik tervekből indulnak ki, vagy ilyesmiket tételeznek fel,
azok az ember és a különböző Felsőbbségek.
Az elrendezéseket el kell fogadni.
- Az elrendezések része, hogy mindennek- és mindenkinek
megvan rendelt helye. Aki/ami ott van, azt tölti be, az (a)
REND-ben van !
Miként a legfőbb élvező- és minden történés elszenvedője is a Legfelsőbb
(hisz Tőle semmi nem független és minden Őbenne „nyugszik” örökös
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változásban) elrendezéseinek, (át)láthatatlan hatása megzavarja az
embereket.
- Mert, hogy az emberi tervek -emberből kiindulva- nem
veszik figyelembe a magasabb törvényeket !
A Legfelsőbb mindig kiegyensúlyozott.
- Amíg csak helyi (lokális) a megfigyelés, addig nem érthető
a Nagy Egész egyensúlya, holott csak addig van REND, amíg
tart a kiegyensúlyozottság.
Az önmegvalósított, tiszta lelki ember (aki ragaszkodásaitól-,
kötelékeitől- és kötöttségeitől megszabadult), teste elhagyása pillanatában megláthatja vágya célpontját, ha az a Legfelsőbb, akkor Őt.
- A praktikus lelki gyakorlatok (köztük a szabályozó elvek
betartása) azért érdemelnek követést, hogy a testelhagyás
pillanatában minél közelebb kerülhessenek a gondolatok
Istenhez.
Mi még elég távol vagyunk a testelhagyástól -vélhetően (?!)ezért, most szolgálatunk közben igyekezzünk a Legfelsőbbre
gondolni. Menjünk mi is tenni, ami ránk esik. - szól An és
tanítványaival együtt csatlakoznak a NagyCsalád szorgoskodóihoz.
MENNI, VAGY LETELEPEDNI ?
- NagyAsszony, fiaim volnának a soron következők a felderítésben, de nem szívesen engedném el őket magukban. Ha
megtennéd, hogy ügyelsz Édesanyámra, akkor én is Velük
mennék délre, ahol még nem jártunk. - vetette fel An.
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- Jól van. Menj nyugodtan. Én itt leszek, figyelek Ea asszonyra, úgyis rég beszélgettem Vele. Dan is maradjon itthon.
Miután a felderítők elindultak, kettesben maradt Asmata és Ea.
- NagyAsszony. Mikor eljöttünk As városából, én nem kérdeztem az okokat. Követtelek Benneteket Jas mesterrel, mert
elfogadtam -az általam nem ismert- mozgatókat. - szólt lassan, gyengén Ea asszony - Most, hogy már jó ideje így élünk,
csak megkérdezlek, mond el nekem miért jó ez nekünk, vagy
egyáltalán miért jobb a kóborló nomád élet a letelepültnél ?
Nem is beszélve attól, ahogy As városában éltünk ?
- Kérdésed messze visz.
- Mégis, tedd meg, hogy megsegítesz tanácstalanságomban.
- Leegyszerűsítve mondhatnám azt, hogy a lél -függetlenül
attól, hogy nem saját-, lelki környezetében van- mindig mozgásban van. Hiába van egyre-másra testbe zárva, érzi hogy
nincs jó helyen.
- Akkor miért nem megy vissza ?
- Mert nem hagyjuk ! Tudod, hogy kétféle sorsa van az idekerült parányoknak; vannak azok akik olyan anyagba burkolódznak, ami az alkotóeleme a teremtettségnek, egyszerűen fogalmazva azok az élettelenek, amiknek nincs más
lehetőségük, mint sem hogy végezzék rendelt feladatukat.
Legjobb példák erre az atomok, meg a többi elemi apróság.
Azok, amíg „világ a világ” legfeljebb ha átalakuló testet birtokolhatnak, de mozgásterük szinte semmi.
Azután vannak az élők-, élőlények lényegalkotóivá válók,
akik -fejlettségük szerint- nem csak mozgatják gúnyájukat, de
annak mozgása-, változása közepette, maguk is mozdulhatnak. Sajnos leginkább ’nemjó’ irányba, hisz az egyik főtörvény e teremtettségben, a „kisebb ellenállás felé”. Tehát a
mozgási kényszer eleve adott.
Azért maradjunk az ember- s így a mi helyzetünknél. Amíg
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As városában a REND uralkodott, addig nem volt káros a
sok anyagi fejlettség tárgyakban, épített környezetben.
Anyagi tárgyak és általunk alkotott dolgok között éltünk, de
azok mégsem kötöttek meg senkit, mert azt az életet is Istentudatban éltük. Azonban ahogy közeledett a hanyatlás kora,
majd végleg be is köszöntött a Kali juga, a Kuru mezei
csatával, onnantól, a tárgyi környezet és az ember-alkotta
dolgok átértékelődtek. Az egyre szilárdabb test-tudat, ember-tudat és ember alkotta valamikhez való kötődés, egyre
csak súlyosította lényeg-alkotónk szorultságát.
- De hát szabadon járhattunk ki-be a városfalak között és
körül, csak mindig visszatértünk otthonainkba a kinti dolgok
végeztével. Legyen az földművelés, gyümölcsösökkel foglalkozás, vagy a jószágok gondozása, -felügyelte.
- Igen, pont ez az. Ki-ki mentünk, majd újra és újra visszadugtuk fejünket a tévedésbe. Mindig megerősítettük magunkat abban, hogy a szabad függetlenség szép, de a biztonságot,
az anyagi/testi kényelmet és -biztonságot/biztosságot csak a
falak védelme adhatja.
E közben meg nem vettük észre, hogy a város alatt meghalt
a Föld ! Hiába áradt ránk szakadatlan NapUrunk összes ’jó’
energiája, a halott Föld, egyre csak visszahúz és nem csak
testileg, de még inkább szellemileg. Örökre idehorgonyoz !
Észrevétlenül kezd feledésbe merülni -külsőleg is- lényegi
lényükről való tudatosság. Győz az Isteni felejtés, miszerint
már nem lelki lények vagyunk, hanem anyagi/testi emberek
és ember-ségünket kell előnyben részesíteni lelkiségünkkel
szemben !
- Valóban egyre kevesebb szó esett lelki dolgokról, miközben
oly nagyon el voltunk telve magunkkal és alkotásainkkal.
Mindenki -természete szerint- arra volt büszke, hogy milyen
okos, hiúságát ápolta egyre csak, mindenki igyekezett uralkodni, akinn- és aminn csak tudott, versengés lett a javak bir218

toklása terén és élvezetek-, élvezetek egyre csak.
- Jól látod. Ezt kellett eldöntenünk; beletörődünk a szellemi
és erkölcsi hanyatlás -rendelt- menetébe, vagy a Legfelsőbbtől kapott szabad akaratunkat élvezve, változtatunk. Szembeszállunk a „kisebb ellenállás” törvényével, párbaj-kesztyűt
dobunk Maya dévi (Illúzió Istennő) arcába.
Gondolj csak vissza a Bizalmas Tanítás azon példázatára,
amikor az örömről beszélt Úr Hari: „Jó öröm mi keserűn jő s
kitartástól édesül, jó mert értelemtől ébred tudásban megtestesül !” - De
nem csak ’jó’ öröm van - „Szeszély amit érzék teremt, édesből lesz
keserű, érzék ölel érzéktárgyat s öröm lassan szenderül. Nemjó öröm
mi csak látszat, elejétől végéig, lustaságtól, gőgtől táplált, sötétség az és
tévhit !” - miközben azért azt is tudjuk, hogy - Három jelleg
kötésétől senki nem ment itt se fönt, megnyilvánulásnak része, míg csak
fennáll örökkön.”
És most nem az örömről van szó, még csak nem is az illuzórikus világ hamis biztonságérzetéről, hanem a lényegi lény
sorsáról !
Aki -tévedésből- itteni anyagi/testi kényelemre igyekszik berendezkedni, az -míg ezen ragaszkodását el nem engedi- itt
ragad. A letelepült életmód-, azon túl, hogy árt a környezetnek, gyilkolja FöldAnyát, az egyént is megfosztja attól,
hogy a valódi természet-, igazi saját természete szerint élhessen. Ráadásul ebben a hamis biztonságérzetben szaporodnak, mint a nyulak.
Hallottam róla, hogy valahol északon, van egy aprójószág,
lemmingnek, vagy minek hívják. Azok időről időre túlszaporodnak és csak úgy képesek környezetükben/környzetükkel
egyensúlyban fennmaradni, ha újra és újra öngyilkos módontömegesen a tengerbe vetik magukat s megfulladnak.
Ezt műveli a letelepült emberiség -most- hogy szaporodik és
szaporodik egyre, felél mindent és pusztít és szépen lassan
halad a „tenger felé” !
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- Megértettem.
- De semmi gond. Most ennek van az ideje, csak hogy
akadnak bölcs népek -mint akár a mi jász nemzetségünk isamely odafigyel a Legfelsőbb tanítására az Abszolút Igazságról és követve a „vele, de nélküle” érintetlenségi elvet,
végzi szeretetteljesen kötelezettségeit. A többi, az elrendezések dolga.
BOSSZÚVÁGY
An két fiával elindult a déli felderítő körútra, azon vidéken,
amit még nem jártak be sem ők, sem mások. A szemlélődő,
kényelmes menet közben, folytatódhatott a tanítás.
Az emberi osztályok és életrendek a Legfelsőbb által elrendeltek, hogy
ki melyikbe születik az lelki evolúciós fejlődésének velejárója, életrendjei pedig (korai halált leszámítva) elkerülhetetlenek. Egyfajta
élethosszig tartó ’lemondás’ az érintetlenség, míg a ragaszkodások
természetes következményei a vissz(a)hatások (karma).
- A szabad akarat lehetővé teszi, hogy -önkárára- bárki áthágja úgy osztály-meghatározottsága kereteit, de különösen
az élet-rendek folyamatosságának tiszteletben tartását. Érdemes kihangsúlyozni, hogy; ’önkárára’ !
A nők a férfiak ösztönző erői, emiatt erősebbek mint a férfiak, ám az
erős nők szemérmesek.
- Az erényes-, erős nő nem kacér, nem szolgáltatja ki magát
és minden körülmények között ügyel tisztaságára.
- És ha akarata ellenére beszennyezik ? - veti fel Rám.
- Mindenek okát nem tudhatjuk, de ha belátjuk a vissz(a)ha220

tás törvény következetes- és megvesztegethetetlen „könyörtelenségét” akkor nyugodtak lehetünk, hogy semmi nincs ok
nélkül és semmi nincs következmény nélkül.
- Az is valaminek a következménye, ahogy Dan járt ?
- Bizonyosan. Lehet, hogy Ő előző valamelyik életében, férfitestben ugyanilyet-, vagy hasonlót követett el és „csak” most
jött el az ideje a törlesztésnek.
- És a törlesztést nem lehet sürgetni ? - veti fel Bala.
- Bosszúra gondolsz ?
- Igen.
- A bosszú nem a mi dolgunk, bár kétségtelenül emberi magatartás. Aki elfogadja az elrendezéseket, az nyugodt lehet afelöl, hogy előbb-utóbb minden kiegyenlítésre kerül.
Folytatnám;
Bár a Legfelsőbb mindig elégedett Önmagában és hiába származik
Tőle az egész anyagi világ néha mégis alászáll, hogy híveinek örömet
okozzon.
- A Személyes Isten tudja, hogy hívei érthetik személytelen
energiáját, de hogy örömük is teljen hitükben -kitüntetett
pillanatokban- Személyesen száll alá. Ez az „avatár”-ság nem
tévesztendő össze pl. Felsőbbségek inkarnációival !
Miközben a Legfelsőbb Balarám avatárja elkerülte a Kuru mezei korszakváltó- összecsapást, addig Krisna avatárja nem csak hogy
buzdított a harcra, de még saját szavát is megszegve -hogy nem avatkozik be- egy kiesett harciszekér-kereket ragadott s támadott az ellen
had egyik vezetőjére (Bismára) akinek nyilai megsebezték.
- Krisna nem béketűréséről lett híres.
- Nekem szimpatikus, ez a lobbanékony tempó, van benne
élet. - jegyzi meg mosolyogva Bala.
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- Nekem nem. - nyugtázza Rám.
- Valahogy úgy volt Balarám és Krisna -két, jó testvér- mint
Ti, de tudjátok, hogy A Legfelsőbb Személyes jelenléte miatt a Kuru mezei csatában elesettek
mind felszabadultak.
- A korszakváltó összeütközés nem csak e miatt -mármint a
korszakváltás okán- egyedülálló, hanem mert az ott harcolók
egytől-egyig (Pándava testvéreket kivéve) mind felszabadultak.
Aki túllép a kettősség téveszméjén, az belátja hogy a Legfelsőbb
Mindáthatóként még azoknak a szívében is jelen van, akik elméjükben spekulálnak (kételkednek) hisz a Napot sokféle képpen lehet
látni, miközben Ő mindig egy és ugyanaz.
- A Legfelsőbb s az Ő Mindáthatósága nem hit kérdése hanem tény, bárkinek ahhoz való viszonyától függetlenül.
Mikor hitetlen ateista bármi megfejthetetlenségbe botlik,
próbálja meg a felmerülő kérdésekbe beengedni az addig
számára felfoghatatlanokat. Csak könnyedén. Éj sötétjében
is lehet tudni, hogy a Nap létezik.
Aki teste elhagyásakor elméjében, beszédében, látásában, cselekedetében a Legfelsőbben mélyed el, az biztosan felszabadul.
- Az ilyen személynek már nincs mit tanulni, nincs szüksége
Földi/anyagi/testi felsőbb osztályba lépésre.
Egy önmegvalósított lélek eltávozásakor mindenki elhallgat, mint a
madarak alkonyatkor.
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- A halál a csend helye. Az eltávozó lél már vissza nem téríthető az elhagyott testbe, sorsát már megalapozta addigi életeiben. A hátramaradottak számára a csendes befele fordulás a leghitelesebb gyász, nem ruha- és hajaknak megtépése,
parttalan visítások és jajveszékelések közepette. Az így viselkedők semmit nem értenek a ’lényeg’ felől !
Az őszinte gyászolókat elönti a bánat, de az nem uralkodik el rajtuk.
- A gyász az elgondolkodás- és nem a siránkozás ideje.
Az önmegvalósított hölgyek ügyelnek arra, hogy távozáskor sírásuk ne
okozhasson szerencsétlenséget.
- Az „elgyászolás” a nők számára is tanulságos és meg kell
kísérelni az érzelmeket az értelemnek alárendelni (ha csak
átmenetileg is).
Felderítők, ahogy haladtak a keleti nagy hegyek szegélyezte
vidéken -immár elkerülve azt a dúslegelőjű folyópartot, ahova a pórul járt ifjak kalandoztak- a belátható távolban négy
lovasra lettek figyelmesek.
- Anya ! - szólt Bala - Ezek olyasformák, mint akik elragadták
Dant.
- Emeljétek magasba íjaitokat, én addig felajzom FürkészDarázst és kiválasztok pár vashegyes vesszőt - ki tudja.
- Biztos, hogy azok. - jelenti ki Rám - Ugyanígy tettek azok
is, amikor magasba tartották nyilaikat, hamis módon.
- Már lovaikról- és ruhájukról-, sisakjukról is megismerem
őket. - erősíti meg Bala.
- Ugyanilyen alattomosan léptettek akkor is felénk. Biztos
most is felmérték, hogy megint két sihederrel, meg egy nővel
állnak szembe. - nyugtázta Rám.
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- Melyik ragadta el Dant ? - kérdi An.
- A jobb szélső. Biztosan felismerem már.
- Látod Bala ? Túl erős volt benned a bosszúvágy, ide vonzottad a gazembereket jóvátevő viszonzásra. - szólt An s még
szinte be sem fejezte mondandóját, gyors egymásutánban két
acélhegyű nyilat repített a jobb szélső lovas irányába, félhangos mantrázással. Már olyan közel voltak a rablók, hogy
még a csont roppanása is hallatszott, amint a két vessző az
áldozat két szemén át koponyájába hatolt.
A többiek megérezve, hogy most nagy erősséggel kerültek
szembe, azonnal visszafordultak és menekülőre fogták.
- Látjátok, ilyenkor hogy lehajolnak a menekülők, a nyakszírtjük-, tarkójuk szabaddá válik. Nem takarja a sisak, sem a
gallér, oda kell célozni. - És már repültek is a nyilak -egykettő-három- és a három lovasból kettő a földre hullt, míg a
harmadik -vélhetően- a gyeplőbe gabalyodva rekedt lova
hátán.
- Ezt jól megkapták ! - éljenzett Bala.
- Jász vesszeje, csak „isten nyila” a hadban, nem a mi akaratunk. Mi csak a kéz vagyunk, miként tanításban a száj, ami
kiejti az isteni üzenet szavait.
- Úgy látom Anya, van még mit tanulnunk. - fejezi ki elismerését Rám.
- A bölcseletre gondolsz ? - mosolyodik el An.
- Nem pont, de arra is.
- Úgy gondolom, hogy fel kell készüljünk visszacsapásra.
Ahogy leírtátok ezt a rabló népet, nem fogják ennyiben
hagyni, de várni fogjuk őket.
- Gondolod, hogy megtámadják a NagyCsaládot ? - kérdi
Bala.
- Ahogy mondtátok, Dan elrablásakor pár vesszőt utánuk
küldtetek és volt ami el is akadt valamilyükben, így tudják
már, hogy azok a vesszők és a mostaniak egy népségtől valók.
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Keresni fognak bennünket, de legyen vesztükre. Jász időnként igazságosztó szerepet is be kell, hogy töltsön.
- Hogy érted ?
- Van hogy támadóval kell szembe szállnunk, van hogy barát
csatázóinak, védtelen családját-, hátrahagyottait kell megóvnunk. Támadás nem szokásunk.
Közelítettek a két folyóközt, a baktriai As várostól elválasztó
hegység alá. Itt kanyarodtak vissza a Csaksu keleti partján a
jász véreik által most járta síkvidékre.
ROKONOK ÉS A BAMBUSZTŰZ
- Folytathatom ? - kérdi An.
- Anya, téged egy ilyen helyzet nem zaklat fel ? Nem leszel
sem izgatott, sem nem örülsz ? - furcsállja Bala.
- Nem. Gyakorlom magam az áldott érintetlenségben.
Dolgomat elvégzem, az élet meg megy tovább.
- Ez nem szívtelenség ?
- Szerinted én szívtelen vagyok ?
- Dehogy, csak ahogy viselkedsz, az olyan rideg. Ijesztő.
Mikor lőttél, tán még szikrákat is vetettek szemeid.
- Talán félsz tőlem ?
- Hát …
- Tudjátok: „hideg fej, meleg szív” ez jász ismérve. Aki még
nem elég fejlett ebben, az igyekezzen, hogy hű legyen vérségiségéhez. Figyeljetek csak, mi következik:
A rokonok közötti viszály dühe, hasonlatos a bambusz-tűzhez.
- Rokonok törekedjenek mindig -egymás között tüzet okozó
zördülések nélkül- ápolni kapcsolataikat. A rokonság kötelez !
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A rokonok közti viszály önpusztító.
- Mi az a bambusztűz Anya ? - érdeklődik Bala.
- Találkoztatok már bambusznáddal ?
- Igen.
- Nos, a bambusz az egy kiváló növény, mégis hajlamos az
önpusztításra. Persze nem saját erejéből, hanem az elrendezések folytán. Mikor a szorosan egymásnak dörzsölődő
bambusz-szálak közti száraz levél lángra kap, akár az egész
bambuszerdőt képes felégetni, de tudni kell hogy a bambusz-szálakat lengető szél a Legfelsőbb akaratából gerjed.
De nézzük meg most, milyenek a jó vezetők, akik uralkodó
meghatározottságúak és érdemesek a hű követésre, amikor is
a viszályok is elkerülik a nemzetséget.
Méltó uralkodó alatt a körülmények virágzóak.
- Annyi eső esik amennyire szükség van, a föld bőségesen
terem mindent, igény szerint, dúsak a legelők és a tehenek is
bőven adnak tejet - mi kéne más ?
- Ahol nem ilyenek a viszonyok, ott az uralkodóban van a
hiba ? - kérdi, kissé tanácstalanul Rám.
- Nagyrészt igen. Persze egy gyarló nép sem ártatlan dolgaiés körülményei alakulásában, de a meghatározó a vezető, az
uralkodó, mit- s hogyan -milyen kötelékektől terhelten- tesz,
elsődlegesen; milyen példát mutat !
De utaltam már arra, hogy jelen korunkban alig akadnak-, de
leginkább nincsenek méltó uralkodók. A világ körülményeinek változásai önmagukért beszélnek.
Jó uralkodó alatt a folyók és minden vizek, a dombok, a hegyek, az
erdők, a cserjék, a gyógynövények mind adóznak neki.
- Mikor a viszonyok kedvezőek az uralkodónak, annak meg226

valósítottsága mértékében (’uralkodó’-i meghatározottsága
arányában) alattvalóinak is kecsegtetők a körülmények.
Mikor jó az uralkodó, akkor nincsenek ellenségei, az emberek nem
szenvednek elméjük gyötrelmeitől, -betegségektől, -hőségtől, vagy zord
hidegtől.
- Egy magasan fejlett vezető milliók elesettségét képes ellensúlyozni méltó méltóságával.
Az igazán méltó uralkodónak még a Legfelsőbb is hódolatát ajánlja
(hisz nemes és igazságos cselekedeteivel, népe jólétével gondoskodik az
elrendezések érvényre jutásáról).
- Az ilyen uralkodón ott a Legfelsőbb áldása.
Amikor az uralkodók úgy élnek, mint a lét legalacsonyabb rendű kötőerejében élő állatok, akkor a Legfelsőbb megnyilvánítja erejét, a Valós
Igazságot.
- Jaj a méltatlan uralkodó alatti népnek !
Az ideális uralkodó mentes az egyéni törekvésektől és az érzékkielégítésektől, a Legfelsőbb szolgálatán kívül (azaz előírt kötelességei
teljesítésén kívül) semmi nem teszi elégedetté.
- Aki rendelt helyén van és csak kötelezettségeit végzi, annak
semmire nincs szüksége.
A történelem által megénekelt uralkodói harácsolások-,
dőzsölések is igazolják, hogy mind méltatlan volt !
Az intelligens lelki törekvő kerüli a materialisták kedvezőtlen társa-
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ságát és kötelességeit gyakorolva tör az Abszolút Igazság megismerésére.
- Nem oktalan a korpa közé keveredettek példázata. Örüljünk mi Asmata NagyAsszony, áldott vezetésének, ami a Jas
mester által hozott Bizalmas Tanításon alapszik.
LÉT MEGTISZTÍTÁSA
A lét megtisztításához vezető út, az anyagi tudattól való megszabaduláson át vezet.
- Minden lél legalapvetőbb feladata az emlékezés, a feledés
elfelejtése és tudatosulás valódi kilétéről. Tudatosság a lényegről !
Mikor a (teljesen elégedett, Önmagában teljes) Legfelsőbbnek ajándékot ajánlanak fel az olyan, mint ha a Napnak ajánlanának fel egy
lámpást.
- De tudva, hogy a Legfelsőbbnek szándékolt örömszerzés
sosem hiábavaló. (Ahogy egy anyának mi szüksége sincs
gyermeke jelentéktelennek tűnpő ajándékára, mégis örül annak s ettől a gyermek is boldogabb.)
A mindent elpusztító idő, egyedül a Legfelsőbbre nincs hatással.
- Kettősség-alapú világunkban a váltakozás/rezgés/hullámzás létkérdés és miként az örök idő tengelyén halad megnyilvánulás, úgy is enyészik el annak minden mulandó eleme.
A Legfelsőbb nem csak Atyja mindenkinek, de Anyja is egy személyben.
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- A MINDEN Atya is és nem is, Anya is és nem is.
A tudatlanok azt képzelik, hogy a Legfelsőbbre hatással lehet az
anyag, pedig Ő független attól.
- Az anyagfeletti, az anyagfeletti ! A Legfelsőbb akkor is az,
ha időről-időre anyagi megnyilvánulások teremtetnek Benne,
amik sosem érintik, miközben érintettje minden változásnak/történésnek.
Az őszinte- és alázatos lelki törekvők, az érintetlenség gyakorlása
során egyre kevésbé kerülnek a kedvezőtlen kötőerők hatása alá.
- Az érintetlenség egyszerűen annyit tesz, hogy a hatások
érik-, de nem érintik annak elszenvedő érintettjét. Az érintetlenség út az emberi-ember(ség)ből, az isteni-emberség felé,
Aki egyre hasonlatosabb a Legfelsőbbhöz.
- Anya, létünk itteni megtisztításának célja az isteni-ember
szint elérése ? - kérdi Rám.
- Lehet az is, meg különféle tisztultsági fokok megélése, hogy
a lényegi lény, a parányi lél; örök+teljestudású+boldog valója
-ha akár csak csekély mértékben is, de- felszínre juthasson.
- Szerintetek megaludjunk itt, vagy szenteljük az éjszakát is a
hazaútnak, ne hogy felkészületlenül érhesse véreinket, esetleges rablótámadás ? - vetette fel An.
- Persze, hogy menjünk. Egy éjszaka alvás nélkül ugyan mit
számít ? - legénykedett Bala.
Úgy is lett. Az éjszakai könnyű lovaglás halvány Hold-fényben, üdítően hűs levegőben, frissen tartotta a lovasokat. Hol
egy bagoly suhant el mellettük, hol itt-, hol ott apróbb-nagyobb világító szemek tűntek fel, hogy melyik kié, mindegy is.
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- Csak a csillagokat figyeljük és irány észak, Csaksu Anya
mentén. - szólt An.
- Meg az árkokat, gödröket. - egészítette ki Rám.
- Hogy el ne aludjatok, mondogatom én rendelt mondókámat. Látjátok mire jó az élő szó ? Nem kell papír, sem agyagtábla, nem íróvessző, rovásbot, vagy Napvilág, a szó bármikor hangot kaphat.
Az anyagban hívők nem tudják, hogy a Legfelsőbb a legfőbb irányító.
- Akik kizárják az anyagfelettit s így a Legfelsőbb létét, azok
természetüknél fogva az Ő irányítói/koordinálói szerepét is
tagadják. Lelkük rajta.
A Mindáthatóként mindenkiben jelen lévő Legfelsőbb -Aki minden
irányba kiterjed, Akit nem korlátoz az idő és a tér- az igazak
védelmezője.
- Védelem azokat illet, akik a nemesedés útját járják. Akik a
korszellem követői, a szellemi- és erkölcsi hanyatlás ápolói,
azok méltatlanok külön védelemre, hisz a-szerint cselekszenek, ahogy az elrendeltetett. A degradáció-, a degradálódás önsorsrontásuk -természetes- lételeme.
Van, hogy a szerencsétlen- és fájdalmas eseményeket nem érdemes előre
feltárni, hisz a bajok maguktól jönnek.
- Nehézségek jönnek-mennek, viselni kell azokat (is), ha már
lél ezt választotta és/vagy érdemelte ki.
A legyőzhetetlen örök idő, észrevétlenül elszáll azok felett, akik
túlságosan ragaszkodnak a családi ügyekhez és örökké azokra
gondolnak.
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- Lelki törekvőnek -családos életszakaszában (sem)- nem
szükséges örökkön kötelezettségeihez ragaszkodni s egyre
csak ( ! ) azokra gondolni, elég azoknak eleget tenni, maradéktalanul teljesítve ezirányú kötelességeit.
Mindenki, aki az örök idő befolyása alatt áll (márpedig mindenki az
alatt áll !) kénytelen lemondani még az életéről is, ami a legkedvesebb
neki, nem beszélve más dolgokról, mint vagyon, tisztelet, gyermek, föld,
otthon.
- Minden elmúlik egyszer. A szükségtelenül távlatos gondolat-, de még az anyagi megnyilvánulás is !
Óh ! Milyen erős remény él az élőlényben, hogy folytathassa életét.
- Valóban a remény hal meg utoljára. Ha a remény az életre
erős, akkor az fog folytatódni, ha a felszabadulásra, akkor
arra vezérel a sors az újabb életben.
Háborítatlannak azt az embert nevezik, aki mikor hasznavehetetlenné válik anyagi teste -megszabadulva minden kötelezettségétől- feladja azt.
- A végső elengedés a test-tudat elengedése, utána már a test
elengedése sem nehéz.
A legkiválóbb emberek közé tartozik az, aki felébred és megérti -akár
magától, akár mások segítségével- az anyagi világ hamisságát,
nyomorúságát és a Legfelsőbb elrendezéseire bízza magát.
- A saját helyén lévő kötelességteljesítő, rendben halad kijelölt sorsa szerint.
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Hamarosan elérkezik az az idő amely véget vet az emberek jó tulajdonságainak.
- Be kell lássuk, a hétköznapi „jó tulajdonságok” legtöbbször
ellentettjei a ’jó’ kötelékébe tartozó tulajdonságoknak !
Senkiért nem kell aggódni, mert mindenki a Legfelsőbb elrendezéseinek
irányítása alatt áll. Az Úr az Aki összetereli az élőlényeket, azután
eltávolítja egymástól azokat.
- Irányítás alatt a Legfelsőbb elrendezéseinek-, köztük a természeti törvényeknek, a mozgásteret meghatározó kereteit
kell érteni. Eddig s ne tovább !
Ahogy a bikát az orrkarikájába fűzött kötél tartja s így feltételekhez
köti, úgy kötik az embert a különféle kölcsönhatás-rendszerek, melyek
által függ a Legfelsőbb elrendezéseinek teljesítésétől, vagy teljesülésétől.
- A szabad akarat lehetősége (emberi-emberek esetében)
érvényesül, az egyén kötöttségei/kötődései függvényében.
Miként a gyermek játékszereit rakja össze, majd rombolja szét saját
akaratából, úgy terelik össze, majd választják szét az embereket a
Legfelsőbb elrendezései.
- A magányos ember társaságra vágyik, majd mikor elsokasodik a társaság-, avagy kényelmetlenné válik, az egyén vágyik a magányra.
Isten sem igazodik ki rajta, ezért inkább hagyja. „Tégy belátásod szerint”
Ember akár a lelket tekinti örök elvnek-, akár az anyagi testet tartja
mulandónak-, vagy mindent a személytelen Abszolút Igazságban te232

kint létezőnek-, netán mindent az anyag és a lélek megmagyarázhatatlan kombinációjának gondol-, az elkülönülés érzései -minden
körülmények között csak és kizárólag- az illuzórikus ragaszkodások
miatt támadnak benne.
- Lehet valaki hívő, lehet hitetlen/hitnélküli, akár személytelen hitű, a Legfelsőbbtől való különállását csak képzeli.
- Hagyj fel - Jas - minden aggodalommal, melyet a valódi kilétedről- és
annak természetéről való tudatlanság okoz. Ne aggódj azért sem, hogy
az utánad jövő gyámoltalanokkal mi lesz nélküled.
- Sokat tud, aki maga tudatlanságát belátja s így azt is megérti,
hogy véges a végtelen nyomára sosem jut(hat), eltávozó nem
igazgathatja utódja sorsát.
- Anya ! - rikkant Rám Anyja után -aki kissé előbbre haladtBala leesett a lóról.
Mindketten csak nevettek, amint a felriadt szájhős „harcos”
igyekezett feltápászkodni.
- Jól van. Álljunk meg. - szólt An - Szusszanjatok egyet.
Messze még a hajnal.
MEGVIRRAD
Amint korán tovább indultak, An így szólt; - Most egy olyan
részt idézek fel Nárada -Jast megerősítő- tanításából ami
talán kicsit mesésebb lesz, persze nem megfontolandó tanulságok nélkül:
- Halld Óh Jas ! Egyszer a vallásos elvek személyisége Darma, bika
képében vándorolt mikor találkozott a Föld személyiségével, Aki egy
tehén alakjában jelent meg és Aki nagyon szomorú volt.
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- A lényegalkotót magjában hordozó mindig a hím, míg a
„testalkotó” a nő. A női jelleg Földi/anyagi, míg a férfi jelleg
égi/lelki.
Darma (bika formájában) kérdezte: - Miért fed a bánat árnyéka,
talán nem vagy egészséges, belső betegségtől szenvedsz ? Távol lévő
rokonodra gondolsz ? Azért bánkódsz, mert a jövőben a bűnös húsevők
ki fognak használni ? Vagy azért vagy szomorú, mert manapság már
nem mutatnak be méltó áldozatokat a Felsőbbségeknek ? Vagy
azokat az élőlényeket gyászolód, akik éhínségtől és szárazságtól
szenvednek ? Talán bűntudatot érzel a boldogtalan nők és gyermekek
miatt, akiket a lelkiismeretlen emberek magukra hagytak ? Vagy
azért vagy boldogtalan, mert a tudás vallástalanok kezébe került, akik
a vallási elvekkel szemben cselekszenek ? Vagy azért szomorkodsz,
mert egyes gondolkodók olyan vezetők családjánál kerestek menedéket,
akik nem tisztelik a bölcs gondolkodók kultúráját ? A vezetőknek
nevezett emberek a Kali kor hatására megzavarodnak s az állam
minden ügyben zavart okoz ? E zűrzavar miatt bánkódsz ? Az
általános népesség nem követi a szabályozó elveket melyek az evésre,
alvásra, ivásra, szaporodásra, stb.-re vonatkoznak és mindezt bárhol
hajlandók megtenni ? E miatt vagy talán boldogtalan ? …” - Mond
Óh FöldAnya.
- A Föld (tehén alakjában) így válaszolt: - Elvesztettem három
lábamat és most csak egyen állok.
- Oda lett az emberiségszintű lemondás, tisztaság, kegy(esség) és csak az igazság maradt meg a Kali korra, mely igazság
alatt a kijátszhatatlan vissz(a)hatás (karma) törvényét kell
érteni !!! Semmi nem történhet a történés minőségével megegyező következmény nélkül. A vissz(a)hatás pedig ha következő életre halasztódik is, de el nem marad soha !
FöldAnya minden gazdagság tárháza.
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- Az anyagi/testi élethez FöldAnya kincsei nélkülözhetetlenek. Aki azokat pusztítja-, vagy viszonzatlan zsákmányolja
ki, az életlehetőségét-, annak minőségét csökkenti.
- Óh Darma ! (Aki egy bika képében volt jelen) - folytatta FöldAnya
(Aki egy tehén alakjában tartózkodott) - Valaha Téged is négy lábad
tartott és a kötelezettségek révén növelni tudtad a boldogságot az egész
univerzumban.
- A vallás-, avagy kötelezettségek elveit (a darmát) a Legfelsőbb fektette le. Az Arany- (szatya) korban ezek teljes
mértékben érvényre jutottak. Az Ezüst- (treta) korban
negyed részüket már nem tartották be. A Bronz- (dvápara)
korban már csak felét, míg a Vas- (kali) korban csak negyede
-ha- érvényesül, míg teljesen el nem tűnnek !
A világ boldogsága azzal áll arányban, hogy mennyire tartják
be a darma elveit, mennyire teljesíti az emberiség kötelezettségeit. Nem véletlenül látjuk, hogy a boldogtalanság egyre
csak terjed az emberiség körében.
FöldAnya felsorolta a kötelesség elveit:
1. igazmondás, 2. tisztaság, 3. boldogtalanság nem tűrése, 4. erő amivel
uralkodni lehet a dühön, 5. önelégedettség, 6. őszinteség, 7. szilárd
elme, 8. érzékszervek szabályozása, 9. felelősségérzet, 10. kiegyensúlyozottság, 11. türelem, 12. nyugalom, 13. hűség, 14. tudás…
- Megjegyzem a ’tudás’ a 14. ami 1 + 4 = 5 azaz a Főpap
(bölcs gondolkodó),
…15. lemondás az érzéki élvezetekről, 16. irányító képesség, 17.
lovagiasság, 18. befolyás, 19. mindent lehetővé tevő erő, 20. megfelelő
kötelesség végzése, 21. függetlenség, 22. ügyesség, 23. minden szépség
teljessége, 24. derű, 25. jószívűség, 26. találékonyság, 27. nemesség,
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28. nagylelkűség, 29. céltudatosság, 30. tökéletesség minden tudományban, 31. tettek helyes végrehajtása, 32. élvezet minden tárgyának
birtoklása, 33. vidámság, 34. rendíthetetlenség, 35. kitartás, 36.
hírnév, 37. imádat, 38. mentesség a büszkeségtől, 39. létezés, 40.
örökkévalóság …
- Hozzáteszem: a 40. ami 4 + 0 = 4 (mint a jász által használt
számrendszer) ami az Uralkodó → Jász = ’gondolkodó’ +
’uralkodó’
és még tengernyi felfoghatatlan tulajdonság mely mind megvan a Legfelsőbben és sosem lehet elválasztani Tőle.
- Mivel az Úr avatárja elhagyta a Földet és így a Kali kor képes
kiterjeszteni hatalmát, ezt az állapotot látva vagyok oly szomorú. fejezte be FöldAnya.
DARMA
- Megkerülhetetlen ’tudás’ a kötelesség ismerete. A kötelesség -az ugyancsak tág darma fogalmi kör egyik jelentéstartalma- ezért érdemes figyelembe venni a védikus (tudás
alapú) megközelítést.
Tudjatok róla, hogy a d(h)arma szanszkrit kifejezés, jelentése: tart, fenntart, hordoz. A szanszkrit szavak többárnyalatú
jelentéséhez híven jelölheti még a: törvény-, vallás-, igazság-,
kötelesség-, tan-, lényeg-, alapelv tartalmat is.
Az biztos, hogy a természeti törvények alapját képezi. A
vonzás, taszítás, vegyi folyamatok vezérlő elve, az ok és
okozat, de maga a szabályoknak alávetett emberi gondolkodás, a logika törvényszerűségei is az egyetemes darma megnyilvánulásai.
Ind hasonlattal: a darma a fonal, amelyre a világ dolgai, mint
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gyöngysorra a gyöngyök vannak felfűzve, "nélküle zűrzavarban hullana szét a gyöngyök sokasága".
Jelen esetben értsétek úgy, hogy: a kötelességteljesítés nélkül
minden összezavarodik ! A darma a mindenséget meghatározó alapelv, de az élet sokféleségében ezernyi, külön-külön
megnyilvánuló törvény alakjában jelenik meg.
A természet a darmán keresztül alacsony létfokozatokban az
ösztönökön keresztül vezérel. Az erkölcsi megfontolásra
képtelen élőlényeket még nem terheli a személyes felelősségérzet. Az emberi öntudat magasabb fokozataiban azonban már a szabad akarat is érvényesül, felelős a tetteiért, képes az Isteni törvényt felismerni, ezáltal a darma megnyilvánulása erkölcsi törvénnyé válik !
Ez az erkölcsi törvény azonban nem csak megszívlelendő
morális belső szükséglet, hanem kérlelhetetlen parancs. Az
ember lázadhat ez ellen, ellenszegülése azonban mindig- és
szükségszerűen visszahat rá.
A kötelesség megszegése-, teljesítésének elmulasztása; vétek,
míg követése-, teljesítése; erény.
Az emberre fejlettsége-, adottságai-, helyzete miatt más és
más egyéni kötelesség hárul. Vannak egyetemes általános
érvényű kötelességek, de vannak személyre szabott egyéniek
is, amelyek az egyén tehetségéhez, egyéniségéhez, társadalmi
helyzetéhez mérten feladatokat szabnak rá.
A kötelesség útját járva az egyén; hajlamától-, jellemétől-, képességeitől függően elindul az Isteni törvény szabta úton.
Amennyiben nem a törvény szabta utat járja, hibázik, hiszen
megszegi azt és ez szükségszerűen negatív következményekkel jár. A kötelesség elveit érdemes naponta számba venni s
meg-fontolni !
Az igazmondás (szatya) korában a „négy láb” ; a lemondás, a tisztaság, a kegy és az igazmondás. Úgy tűnik, hogy a büszkeség, a nők
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iránti kéjvágy, a bódultság és a féktelen vallástalanság három lábat
eltört.
- Úgy tűnik ! Hisz a felsorolt „kártevők” eluralták az emberi
történetet.
A megmaradt láb az igazmondást (az igazságot) személyesíti meg s
most ezzel biceg a világ. A viszályt megszemélyesítő Kali a csalástól
virágzik és még az igazságot is el akarja pusztítani.
- De tudjatok róla, hogy bár az igazság(osság) is veszélyben
van, mégis mindig mindenki csak azt kapja amit megérdemel,
hiába állnak ez előtt értetlenül !
Most az erényes Darma (a vallásosság és kötelesség elve - Akit egy
bika személyesített meg) és FöldAnya (az éltető Föld - akit egy tehén)
könnyek közt bánkódnak, mert hitvány emberek használják ki,
fölöttük uralkodva, akik ’uralkodók’-nak adják ki magukat.
- Már ilyen az emberiség magatartása a Föld-bolygón ! A
tudatlanság oly mélyen gyökerezik, hogy követői/gyakorlói
még azzal sincsenek tisztában, hogy mit cselekszenek s mi
annak következménye.
Minden vallástalanság kiváltó oka Kali, a nézeteltérések meghonosítója.
- Tekintve, hogy mindenki más és feledésbe merült a kötelezettségek ismerete, -követése, természetszerűek a különböző nézetek s ezáltal a különböző vallások elterjedése, köztük az -istentelen- anyag-hitű.
Láthattátok, alig hogy Jas mester meghozta az Abszolút
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Igazságról szóló tudást, As város népe hamarosan négyfelé
„szakadt”.
- Akik maradtak Odon alatt As városában, Yaz-, valamint
Jazig követői és mi a jász nemzetség ? - kérdi Rám.
- Igen és tudni kell, hogy Ahol teret adnak a Kali által megszemélyesített vallástalanságnak, ott
teret nyernek a vallástalan elvek, a mohóság, a becstelenség, a rablás, a
durvaság, az árulás, a balszerencse, a csalás, a civakodás és a hiúság.
- Ami felsorolás, talán még nem is teljessége az emberi
gyarlóságoknak.
Az elrendezések azt tették lehetővé, hogy Kali (Aki a szellemi- és
erkölcsi hanyatlás megszemélyesítője) olyan helyen éljen ahol szerencsejáték, alkoholizálás, prostitúció és állatmészárlás folyik.
- Mind ezektől jász eddig is tartózkodott és ezután is tartózkodni fog ! Aki másként cselekszik közülünk, az kiírja
magát a jász nemzetség soraiból.
- De mi állatokat is ölünk ! - veti fel kérdően Bala.
- A szükségszerű létfenntartást igénylő, áldozatos állatölés részben- mentesít annak kedvezőtlen vissz(a)hatásaitól.
Mikor majd olyan -lelki- szintre jutunk, ahol Jas mester
tartott, akkor -Hozzá hasonlóan- beérjük tejjel, tejtermékekkel, gyümölcsökkel, gabonával és így mosolygunk
majd Kalira.
Kali még ott is szabad teret kapott, ahol aranyat talál, mert ahol arany
van, ott jelen van a becstelenség, a részegség, a kéj, az irigység és az
ellenségeskedés.
- Nem véletlen, hogy jász kitüntetett fémje nem az arany,
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hanem az ezüst ! Tudjuk, hogy az „isteni arany” a sötétségbe
süllyedt, méltatlanul. A becstelenség, a részegség, a kéj, az
irigység és az ellenségeskedés szintúgy távol áll tőlünk. Részben ezért is hagytuk el As városát, kerülve az ellenségeskedést.
Ezért akik méltó életre vágynak, különösen az uralkodók, a nép
vezetői, de a papok, a vallásos emberek és a lemondott életrendet elértek,
soha ne kerüljenek kapcsolatba a felsoroltakkal.
- Ez, egy életbevágóan fontos intelem !
A realista ember a méhekhez hasonló, amik csak a lényeget választják
ki a virágból. Tudja, hogy a Kali korban a lelkiekben kedvező dolgok
azonnal kifejtik jó hatásukat, míg a kedvezőtlen cselekedeteket
valóban végre kell hajtani, hogy hatásuk legyen.
- A rossz gondolatoktól meg lehet szabadulni, de az elkövetett rossz cselekedetek másoknak is ártanak.
A csekély értelműek hatalmasnak vélik Kalit, de azok akik uraik
önmaguknak, azoknak nincs mitől félniük.
- A hiteles érintetlenségbe Kali sem képes behatolni, ezért
hát tanuljuk és gyakoroljuk azt szorgosan !
- Anya ! Már látom a szerekeinket. - kiált boldogan Bala.
FELKÉSZÜLÉS
- NagyAsszony, a bejárt vidék csodálatos, de nem veszélytelen. - kezdte An beszámolóját - A Dant elrablókkal újra
találkoztunk, bár velük már nem lesz gondunk.
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- Minddel leszámoltál ? - kérdi Asmata, mint aki tudja, hogy
az An-al való találkozás sem veszélytelen.
- Mind a néggyel, de érzem, hogy nem fogják ennyiben hagyni. Sajnálom, hogy haragosokat szereztünk, de a körülmények nem vezethettek másra.
- Milyen messze táboroznak ?
- Lovon egy napi járóföld, kényelmesen. - szólt közbe Rám.
- Akkor akár már számíthatunk is rájuk ? - kérdi Asmata.
- Lehet. Minden esetre készüljünk fel fogadásukra hogyha jönnek. - javasolta An - Fiúk ! Menjetek, intézzétek el a lovakat.
- Rendezzük a sorainkat, mint a farkastámadásnál - gondolkodott hangosan a NagyAsszony - csak húzzuk szét annyira
a szekereket, hogy minden jószág elférjen belül. Kinti tüzek
nélkül, meg egyáltalán komoly tüzek nélkül. Aki íjra fogható
mind készítsen elég vesszőt és harcikedvet.
- Körbemegyek, szólok mindenkinek. - zárta An - Meg arra
gondoltam még, hogy sötétedésre kelet- és dél felől -ahonnan támadás várható - a mi lőtávunkra, elég messze, rakjunk
tüzeket, amit fürge sihederek időnként táplálgassanak ki-ki
szaladva a szekérvár biztonságából.
Mire elérkezett az alkonyat, minden a tervezettek szerint lett
alakítva. Nem volt nyugalom, de különösebb feszültség sem.
Mindenki csendben tette a dolgát.
A felkészülés nem volt hiábavaló. Már teljesen besötétedett,
amikor a jelzőtüzeken kívül -délkelet felől- fáklyás lovasok
tűntek fel, nem is akarva magukat leplezni. Akár három-négy
tucatnyian is lehettek.
A hegyinomádok brutalitása közismert volt az egész pusztában. Csörtetve, nagy hanggal rontanak kiszemelt áldozatukra, cikázva. Még nappal is fáklyákkal, ha táborra törnek,
gyújtogatni, tüzes nyilakat gyújtani, minél nagyobb zavart
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kelteni és könyörtelenül pusztítani. Fiatal nőket ágyasnak-,
fiúkat hadraképzésre rabolnak, mindenki mást legyilkolnak.
Most mégsem így közeledtek. Lassan kettévált a „hadoszlop” -nagyjából fele északnak, fele délnek kerülve a tüzekkel
nem jelzett szélekre. Azt nyilván felmérhették, hogy a szekértábor körbezárt és hogy a kis tüzek némi világítás mellett,
inkább a lőtávot jelölték. Nem indítottak teljes támadást,
helyette, hol jobbról-, hol balról, egy-egy égőhegyű nyíllal
feszített lovasíjász vágtatott keresztbe, a fedeles szekereket
lőve és már viharzottak is lőtávon kívülre. Sorra gyulladtak
meg a ponyvák.
An gyorsan felmérte, hogy most nem FürkészDarázs fürgeségére, vagy a többi kiváló jász íjász ügyességére van szükség,
hanem Rettenet erejére. Így aztán arra került sor, hogyha
nem is mindig pusztítólag, de alapos zavart keltve repültek
egymás után a fáklyatartók felé a gyors nyílvesszők. Akadt,
aki lefordult a lóról, más fáklyáját ejtette el, mire felharsant
valami hangos utasítás, amitől a fáklyákat földredobálták és
láthatóan eltaposták azok lángját. Sötétbe burkolództak a támadók, míg a szekértábor itt-ott égő szekerével egyre csak
világított.
- Ne oltsátok a szekereket ! Csak mentsétek ki, amit lehet ! kiáltott An - Minél jobban égnek, annál jobban tükröznek
vissza a gazemberek szemei.
Innentől azután következett An íjmester tudása. Rettenet
pedig végezte dolgát. A többiek nem is próbálkoztak, hisz
nem ért volna vesszejük a támadókig, ahogy azoké sem viszont, ha nem vágtáztak közelebb. Mindenki -szinte- megmerevedett. Védők és támadók egyaránt -inkább tanácstalanul- álltak. Nem így An. Csak a szemek villanását várta és
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már száguldott is a gyors halál, majd hogy nem számolatlanul. Erre a rablók nem számítottak, de amíg tanácstalankodtak, egyre csak hullottak és már nem sebesülten. An nem
hagyta abba a lövéseket, míg el nem fordultak a rablók a
sötétbe menekülve.
- Most már oltsuk a szekereket ! - adta ki az utasítást Asmata
NagyAsszony - An ! Ügyelj, ahogy tudsz !
- Na, ezek is megtudták, hogy milyen a jász íjász ! - lelkendezett Bala, mint aki bármi haditettet hajtott volna végre.
Ugyan nem volt pihenés a NagyCsaládnak, de újabb támadás
nem érkezett. Csak pirkadatkor közelített egy lovas az
éjszakai támadók közül, magasra tartott felajzatlan nyíllal.
Asmata NagyAsszony is lóra szállt, An-t maga mellé állítva
Szél hátán és úgy várták a magányos lovast.
- Halottat elvinni. - fogta egyszerűre mondandóját a küldönc,
érezhetően csekély As-szerű nyelvtudással, némi mutogatással megsegítve az érthetőséget.
- Adjátok meg nekik a végtisztességet. - válaszolt röviden
NagyAsszony és kellő méltósággal intett, hogy a jövevény
elmehet.
- An, figyelj Rettenettel. - kapta a feladatot An, de nem akadt
tennivalója, csak azt számolta, hogy hány földön heverőt
fektettek lovak hátára az elcsendesedett támadók -köztük
láthatóan néhányan sebesülten- nem tudva, hogy hány távollövő van a jász nemzetségben.
- Anya ! Én tizenhat elesettet számoltam, meg három-, vagy
négy sebesültet. - szólt büszkén Bala, Aki valóban büszke
volt Édesanyja haditudására.
- Bizony az akár fele is lehet a rablóknak. Bölcsen nem várták
meg a nagyobb veszteséget. - tette hozzá Rám.
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A NAGY FELDERÍTÉS
- An ! - szólította meg Asmata NagyAsszony a fiatal özvegyet.
- Ugyan Édesanyád gyengélkedik, mégis arra kérlek, hogy
vállalj egy nagyobb felderítő körutat fiaiddal, hogy milyenek
a viszonyok a Turán Aldöldön észak felé. Azt már látjuk,
hogy nyugat és kelet felől más népek szoríthatnak. Délre
minek menjünk, mikor onnan jöttünk.
- Természetesen NagyAssszony. Édesanyám sorsát nem
tudom befolyásolni, de a jász nemzetség szolgálatát el nem
hagyhatom.
- Köszönöm. Tudod szó esett köztünk már arról, hogy
északabbra-, nyugaton és keleten más természetűek a népek.
Az Induson túl, nekünk túl meleg- és zsúfoltság van. A rideg
hegyvidékek nem nekünk valók. A nyugat zűrzavaros. Észak
felé hiába a természet- és nem a Legfelsőbb az első, mégis
bíztatóbb, még ha elő-elő fordulnak is sámánisztikus alapok.
- Mikor a sumer karavánvezetőnél vendégeskedtem, mutatott egy finom bőrre festett térképet, amit a Himálaja vidékén
vásárolt meg. Ugyan, mint becses kincset mutatott, de leginkább azért, hogy -bár ha nagy műveltsége nem is volt, deazt jól tudta, hogy a Föld kerek. Ezt igazolta az a térkép is.
Elmagyarázta, hogy ő merre szokott járni kereskedő útjain és
eközben láttam, hogy Csaksu Anya és a keleti nagy folyó
északon, egy NagyVízbe torkollik. Arra úgy tudom jász még
nem járt.
- Valóban nem.
- Azt is kifigyeltem azon a térképen, hogy mint ha a NagyVíz
feletti terület, nagyjából FöldAnya „felsőtestének” -északi
féltekéje- felében lenne. Se nem túl meleg, se nem túl hideg
és NapAtyánk is egyenletesebben áldhatja, mint lejjebb, vagy
feljebb. Úgy gondolom, hogy jász élettérnek igéretes volna.
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- Annál is inkább jól gondolod, mert az itteni szomszédos
szorításokon kívül megjövendölték a bölcsek, hogy As vidék
és amerre eddig vándoroltunk, egyre szárazabb lesz, el fog
sivatagosodni. Hogy éljünk meg úgy mi-, vagy majd utódaink
jószágaikkal ?
- Úgy gondolom, hogy egy ilyen kerülő akár három-négy
Hold-töltéig is eltarthat.
- Nem baj. Készüljetek fel alaposan és a fiúknak is meglehet
a férfivá-avató megpróbáltatás. Téged nem féltelek. - mosolyodik el NagyAsszony.
Mikor An elmondta a feladatot a két fiúnak, különösen Bala,
de Rám is valóban izgalomba jött.
- Felfedezés ! - hangoskodott Bala.
- Nem felfedezés, hisz az már fel van fedezve, csak számunkra kell felderíteni, hogy jobb lehet(ne)-e ott, mint erre ?
- Dan ugye nem jöhet velünk ? - kérdezte csendesen Rám.
- Neki még gyógyulnia kell.
- És mekora lesz ez az út ? - harsánykodik tovább Bala.
- Akár négy Hold-tölte is beletelhet.
- Juhéjj ! Imádom az ismeretlent, meg a kalandokat.
An, Ea asszonyhoz ment a szekerükhöz, ahol Édesanyja
betegeskedett.
- Anyám ! Hosszú útra kell menjünk a fiúkkal, kérlek várj meg.
- Nem tudhatjuk lányom, kinek mennyi jár ? Amennyit megtehettem úgy érzem megtettem. Fiaid hamarosan felnőnek,
Asnate húgod meg már házasság felé kacsintgat. Érted nem
aggódok, okos-, ügyes-, erős assszony lett Belőled. Nagyon
büszke vagyok Rád !
- Én csak jó gyermek és hasznos jász igyekeztem lenni mindig.
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- Ez jól sikerült. Menj nyugodtan, ha az elrendezések úgy
akarják itt találsz, ha nem akkor úgy kell legyen.
- Elköszönök Asnate húgomtól, meg megvígasztalom Dan-t is.
A Nagy Felderítők másnap, alaposan felkészülve indultak a
korai Nap-köszöntés után. An és Rám ugyan nem könnyű
szívvel, de Bala annál nagyobb lelkesedéssel vágott az ismeretlennek. Ahol jöttek a Csaksu gázlóján, ott keltek át a folyó
nyugati oldalára és úgy indultak békés tempóban északnak.
Semmi nem sürgette Őket. Így aztán a hosszú úton jutott
bőven idő a Nárada purána összes szentenciája felidézésére,
de még a Bizalmas Tanítás ismétlése is belefért.
Senkivel nem találkoztak egész úton, de annak nyomait több
helyen látták, hogy nem néptelen a környék. - Vége a béke létnek ? - tanakodott magában An - Az ember mindent ellep ?
A NagyVíz valóban hatalmas volt és ugyan még letelepültek
nem voltak körülötte, de jól látszott, hogy halászkodásra
meg-meg találják.
A négy Hold-tölte beteljesült, mire visszaértek a két nagy
folyó közé és a NagyVíz déli partvidékéhez, ahova addigra a
NagyCsalád nyári szállását rendezte be. Ugyan az út sikerrel
járt, de a hazai fogadtatás vegyes érzéseket váltott ki a megérkezőkben.
Ea Mama eltávozott. Hamvait Csaksu Anya fogadta be.
Asnate összeházasodott As vitézzel s már áldott állapotban.
Dan pocakja kerekedett, de Rám így is megörült a találkozásnak és megkérte, hogy kössék össze életüket.
A vegyes érzéseket Asmata NagyAsszony súlyosította tovább.
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- An ! Legkedvesebb leányom. Itt az időm. Eddig tartott, de
igaz derűvel hagyom el testemet. A fiúk hogy viselték ?
- Megemberültek. - válaszol csendesen An.
- Úgy a jó. Nekem követnem kell Jas mesterünket.
- Pusztába vonulsz ?
- Igen, de békével teszem. Tudom, hogy Rád hagyhatom örökömet és hamarosan két remek vezetőnek engedheted majd
át jász nemzetségünk gyámolítását.
- Tudom, hogy Rám (Aki ’gondolkodó’) igazi lelki vezető
lesz. Bölcs és igazságos. - folytatta kicsit akadozva.
- Bala pedig (Aki ’uralkodó’) a legkiválóbb harcos. Bármíly
heves vérű is Bátyja tanácsát nem fogja soha elutasítani.
- Együtt testesítik meg a jász jelleget; ’gondolkodó/uralkodó’
- Amíg meg mindketten kellően megerősödnek tisztükben,
addig jó kezekben lesznek a Te bölcsességed alatt.
- Megkérlek, hogy borotváld le a fejem. Pirkadatkor akarok
indulni. Délnek, NapAtyánk felé, amerről jöttünk, a Ti sorsotok észak felé visz. Látod, már itt a botom, amit kis ideje nem
nélkülözhetek. Régóta őriztem, most Ő támogat engem.
An csak hallgatott megilletődötten
- Emlékszel még Kedvesem a „bevégeztetett” mesénkre ?
- Hogyne.
„… Míly világ lesz ? Egyre megy ! Volt mit szívből megtehettem, ím most bevégeztetett ! … Dicsőség az égieknek !
Földieknek elmúlás, vajon milyen új kaland lesz, új életre
eljutás ? - Csend a vége, puszta béke, senki nem rí életért.
Ennyi volt és itt a vége ! Csapong, kacag csacska lél …”
VÉGE
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A www.Jász-ság.hu oldalon teljes terjedelembenés letölthetően megtalálhatók, az alábbi írások:
Jasopanisad
Asmata könyve
Bizalmas Tanítás
Tanítvány - benne a Nárada purána
MINDEN-tudat
***
A borító szimbolikájához: A külső-, sarkára állított négyzet a négyesség
megjelenítője s mert nem talpán áll, az örökös -forgandó- változás. Ha jobbra
forgat kedvező, ha balra kedvezőtlen. A négy sarkon a négyesség folytatásaként, négy életszikra, jász ősiség lél ábrázolása. A belső kör a nagy kerek
egész. A kis x-ek, a teremtettséget alkotó- és benépesítő lél parányok, ősi jász
jelképei. (nevezik lélek-szikráknak, élet-szikráknak, erőny-szikráknak is).
***
Az „utócímként” -némiképp véletlenszerűen- szerepeltetett 5.082 a numerológia szerint 6, mely megfelel a ’Döntés’ jelentéstartalomnak. Le kell mondani
az élet eddigi kereteiről és egyértelműen el kell köteleződni. Teljes szívvel kell
dönteni, neheztelés és kiskapuk nyitva hagyása nélkül.
Kulcsszavai: Ikrek, szeretet, összefüggés, kapcsolat, ellentétek feloldása,
emberi kapcsolatok révén tudatossá válás.
A 6.-os megfelelője még a küldetés, az összetartozás, a munka, a teremtés,
az ellenállás és a szabadság. Válaszút, a Teremtő és Teremtett közötti
megkülönböztetés, illetve ellentét.
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