Abhinavagupta

बोधपञ्चदशशिकक
Bodhapañcadaśikā

A bölcsesség tizenöt versszaka

1.

अनस्तशमि्तभकरूपस्तस्तेजसाकजसां ्तमिसाकमिपिप ।
य एको’न्तयर्यदन्तश््च ्तस्तेजकजसांशसा ्च ्तमिकजसांशसा ्च ॥ १ ॥
Anastamitabhārūpastejasāṃ tamasāmapi |
Ya eko’ntaryadantaśca tejāṃsi ca tamāṃsi ca || 1 ||
Az Egyetlen Létező ragyogásának fénye nem tűnik el a külső fényben vagy
sötétségben, mert minden fény és sötétség az Isteni Tudatosság legfelsőbb
Fényében honol. || 1 ||

2.

सा एव सावर्यभभ्तकनकजसां सवभकवावः परमिस्तेश्वरावः ।
भकवजक्तजसां हि ्तसययैव शिकक्तरिरीश्वर्तकमियामयी ॥ २ ॥
Sa eva sarvabhūtānāṃ svabhāvaḥ parameśvaraḥ |
Bhāvajātaṃ hi tasyaiva śaktirīśvaratāmayī || 2 ||
E Létezőt úgy nevezik Śiva. Ő minden lény természete és léte. A külső
objektív világ az Ő Erejének (Śakti) kiterjedése, mely telített az Isteni
Tudatosság ragyogásával és dicsőségével. || 2 ||

3.

शिकक्तश््च शिकक्तमिदप
भ कद् व्यतियतिरेकं्तरस्तेकजसां न वकञं न वाञ्छतिरेकं्त ।
्तकदकत्यमिनयोतिरेकंनर्यतयजसां वकंनदकहिकयोरिव रव ॥ ३ ॥
śaktiśca śaktimadrūpād vyatirekaṃ na vāñchati |
tādātmyamanayornityaṃ vahnidāhikayoriva || 3 ||
Śiva és Śakti nincs tudatában elkülönültségüknek. Épp olyannyira
összetartoznak, mint a tűz és annak hője. || 3 ||

4.

सा एव भयैरवो दस्तेवो जगद्भरणलक्षणावः ।
सवकतमिकदशिद सामिग्रजसां हि यच्छक्ं न वाञ्छकतयक प्रतिरेकं्तबिम्बितम् बक्ब्तमि ् ॥ ४ ॥
sa eva bhairavo devo jagadbharaṇalakṣaṇaḥ |
svātmādarśe samagraṃ hi yacchaktyā pratibimbitam || 4 ||
Az Isten, azaz Bhairava teremti, fenntartja, elpusztítja, elrejti, és felfedi
természetét a világ körforgásán keresztül. Isten teremti az egész
univerzumot az Ő saját természetében, ahogyan egy tükörben a világ
tükörképét fedezheted fel. || 4 ||

5.

्तसययैवयैषक परक दस्तेवामयी सवरूपकमिशिर्यनोतसाक
न क ।
पण
भ र्यतवजसां सावर्यभकवस्तेषन यसयक नकल्पपजसां न्चकधिकमधकमि ् ॥ ५ ॥
tasyaivaiṣā parā devī svarūpāmarśanotsukā |
pūrṇatvaṃ sarvabhāveṣu yasyā nālpaṃ nacādhikam || 5 ||
Az Ő Legfelsőbb Ereje (Śakti) az egész univerzum egységes állapota,
melyet azért hozott létre, hogy felismerje az Ő saját természetét.
Ez (a Śakti), ki az univerzum egységes állapotának megtestesülése, szereti
birtokolni az Isteni Tudatosság állapotát. Ő (Śakti) a tudatlanság
állapotában is tökéletesen teljes és egész marad, minden létező
objektumban. || 5 ||

6.

एष दस्तेवो’नयक दस्तेव्यतियक तिरेकंनतयजसां क क्रीडारकरसाोतसानकावः ।
पिवधिकम्चतकन ् साकृष्टिसाजसांिकरकन ् पिवधत्तस्ते यनगपद्पिवभनावः ॥ ६ ॥
eṣa devo’nayā devyā nityaṃ krīḍārasotsukaḥ |
vicitrān sṛṣṭisaṃhārān vidhatte yugapadvibhuḥ || 6 ||
A legfelsőbb Úr, Śiva, aki mindent átható, s ki kedvét leli a játékban, és
zuhanásban, az Ő saját természetének Erejével együtt, egyidejűleg hozza
el a teremtés és pusztítás különböző formáit. || 6 ||

7.

अतिरेकं्तदर
न र्यष्टिककरिव रतवमिसयकनतन ्तरमिस्तेव य्त ् ।
ए्तदस्तेव सव्तनततवमियैश्वयर्य बोधरूप्तक ॥ ७ ॥
atidurghaṭakāritvamasyānuttarameva yat |
etadeva svatantratvamaiśvarya bodharūpatā || 7 ||
E felsőbbrendű tettet nem viheti végbe más hatalom ebben az
univerzumban, egyedül az Úr Śiva, ki teljesen független, tökéletesen dicső
és bölcs. || 7 ||

8.

परिव रकच्छक्ं न वाञ्छननप्रककसातवजसां जडारसय किल लकल लक्षणमि ् ।
जडारकद्पिवलक्षणो बोधो य्तो न परिव रमिामयीय्तस्ते ॥ ८ ॥
paricchinnaprakāsatvaṃ jaḍasya kila lakṣaṇam |
jaḍādvilakṣaṇo bodho yato na parimīyate || 8 ||
A tudatosság korlátolt állapota érzéketlen, s képtelen egy időben
kiterjeszteni önmagát, hogy az univerzum különböző formáivá válhasson. A
függetlenség birtoklója teljesen különbözik ettől az érzéketlen
tudatállapottól. Ennél fogva képtelen vagy felismerni Őt csak egyetlen
módon. Amint felismered Őt egy módon, felismered más módon is. || 8 ||

9.

एवमिसय सव्तनतसय तिरेकंनजशिकतयप
न भस्तेहदनावः /
सवकतमिगकावः साइकृष्टिसाजसांिकरकावः सवरूपतवस्तेन साजसांकसन संस्थि्तकावः // ९ //
evamasya svatantrasya nijaśaktyupabhedinaḥ |
svātmagāḥ sṛiṣṭisaṁhārāḥ svarūpatvena saṁsthitāḥ || 9 ||
Az Úr Śiva, aki teljességgel független (svantantra), a saját természetében
foglalja magába a teremtés és pusztítás különbözőségét. S ezzel egy
időben ez a különbözőség önmagában fellelhető, mint a tudatlanság
mezeje. || 9 ||
10.

्तस्तेषन वयैधिकम्चतयमितयन्तमिभर्ध्वकर्यधकस्तयर्यगस्तेव य्त ् ।
भव
न नकतिरेकंन ्तदजसांशिकश््च साख
न दावःन खमितिरेकं्तश््च यक ॥ १० ॥
teṣu vaicitryamatyantamūrdhvādhastiryageva yat |
bhuvanāni tadaṃśāśca sukhaduḥkhamatiśca yā || 10 ||
Ebben a világban a teremtés és pusztítás különböző formáit találhatod
meg, melyből néhány a felső körforgásban, néhány alul, és néhány még
oldalt is megteremtetett. Ezen világokhoz rendelt kisebb világrészek is
létrejöttek. A létező állapota szerinti fájdalom, öröm, és intellektuális erő
adott. Ez a világ. || 10 ||

11.

यदस्ते्तसयकपरिव रजकनजसां ्ततसवक्तनतयजसां हि वर्णितम् णर्य्तमि ् ।
सा एव खलन साजसांसाकरो मिढ
भ कनकजसां यो पिवभामयीषकावः ॥ ११ ॥
yadetasyāparijñānaṃ tatsvātantryaṃ hi varṇitam |
sa eva khalu saṃsāro mūḍhānāṃ yo vibhīṣakaḥ || 11 ||

Ha nem érted meg, hogy nem létezik az idő körforgása, ez a félreértés is az
Úr Śiva függetlensége (svātantrya). Ez a félreértés világi létezést
(saṃsāra) eredményez és a világi létezéstől rettegő tudatlanokat. || 11 ||

12-13.

्ततप्रसाकदरसाकदस्तेव गनवकर्यगमि्त एव वक ।
शिकसतकद्वक परमिस्तेशिसय यसमिकतकसमिकदप
न कग्तमि ् ॥ १२ ॥
tatprasādarasādeva gurvāgamata eva vā | śāstrādvā parameśasya
yasmātkasmādupāgatam || 12 ||

यत्तततवसय परिव रजकनजसां सा मिोक्षावः परमिस्तेशि्तावः ।
्ततपण
भ र्यतवजसां प्रबद्धा
न कनकजसां जामयीवनमिकन क्तश््च साक समि्तक ॥ १३ ॥
yattattvasya parijñānaṃ sa mokṣaḥ parameśataḥ | tatpūrṇatvaṃ
prabuddhānāṃ jīvanmuktiśca sā smṛtā || 13 ||

Amikor, akár azért, mert Śiva kegyelme hullik rád, akár a Mestered ereje
és tanításai miatt vagy a Legfelsőbb Śiva-hoz kapcsolódó írások megértése
által szerzed meg a Valóság igazi tudását, akkor az maga az Úr létállapota,
és a végső felszabadulás. E teljességet a felemelt lelkek érik el, és ebben az
életben való felszabadulásnak hívják (jīvanmukti). || 12-13 ||

14.

्तौ बनधपिवमिोक्षौ ्च परमिस्तेशिसवरूप्तावः ।
न शभद्यस्ते्तस्ते न भस्तेदो हि ्तततव्तावः परमिस्तेश्वरस्ते ॥ १४ ॥
tau bandhavimokṣau ca parameśasvarūpataḥ |
na bhidyete na bhedo hi tattvataḥ parameśvare || 14 ||
Ezen két ciklus, kötelék és felszabadulás nem más, mint az Úr Śiva játéka.
E játék nincs elválasztva az Úr Śiva-tól, mivel a különböző állapotok
egyáltalán fel sem merültek. Valójában semmi sem történt az Úr Śiva-val.
|| 14 ||
15.

इतन संस्थिशमिच्छक्ं न वाञ्छककलकजकनशिकक्तशिभलक्बनजकधिकम्बुजाश्रि्तावः ।
भयैरवावः सावर्यभकवकनकजसां सवभकवावः परिव रशिामयील्पय्तस्ते ॥ १५ ॥
itthamicchākalājñānaśaktiśūlāmbujāśritaḥ |
bhairavaḥ sarvabhāvānāṃ svabhāvaḥ pariśīlyate || 15 ||
Így az Úr Bhairava, minden létező lényege, az Ő saját módján, és az Ő
saját természetében megtartotta e három hatalmas Erőt: Az Akarat Erejét
(Icchāśakti),a Tudás Erejét (Jñānaśakti) és a Cselekvés Erejét (Kriyāśakti).
Ezen három Erő éppolyan, mint a háromlevelű lótusz szigonya. S ezen a
lótuszon ül az Úr Bhairava, ki az egész univerzum 118 világának
természete. || 15 ||

16.

साक
न न मिकरमि्तामयीन ् शशिृयकनप्रबोधतिरेकंय्तमि
न ञजसाक ।
इमिस्ते’शभनवगनप्तस्तेन श्लोककावः पञ्चदशिोहद्तकावः ॥ १६ ॥
sukumāramatīn śiṣyānprabodhayitumañjasā |
ime’bhinavaguptena ślokāḥ pañcadaśoditāḥ || 16 ||

Én, Abhinavagupta írtam és tártam fel e tizenöt verset, azon kedves
tanítványaimnak, kik egyszerűbb intellektuális képességgel rendelkeznek, s
azoknak, kik mélyen elkötelezettek felém, hogy azonnal felemeljem őket.
|| 16 ||

………….

