A Śiva Liṅgaṃ misztériuma

1.
A Kreativitás Alapelvei
A világ teremtésének számtalan aspektusa létezik a Védikus
szentírásokban, és azon belül a Purāṇa-irodalomban. A Látható világ
keletkezését egy Teremtő Istenséghez kapcsolják, akit úgy hívnak :
Brahmā isten. Az Ő kreatív Erejét (śaktiját) pedig Tudásnak
„Sarasvati”-nak nevezik.
Śakti teljes mértékben Független és Szabad Akarattal rendelkező Erő.
Ezért képes olyan arcot mutatni amilyet csak akar. Semmi sem
lehetetlen számára, ezért alakjai és formái sokfélék lehetnek.
Az eredeti forma "Aliṅgaṃ",ami nem más mint a Paramātmā,vagyis
egy elmével felfoghatatlan Transzcendens szuper-okozati burok. Ez
az Úr Śiva láthatatlan formája, amely végtelen, állandó és mindent
átható. Ez a láthatatlan és megnyilvánulatlan gyökere a Prak ṛti-nek.
Az "Aliṅgaṃ" tehát a Gyökéroka a Természetnek, más néven Liṅga ṃnak.
A Liṅgaṃ tehát az Univerzum, melynek szinonimái: Viśvarūpa. Māyā
és Śaivī.

Śaivī az, aki utat ad az Úr Śivához. Tehát az Univerzális Forma az
Úrhoz vezet. Az Univerzum egy olyan tükörképe az Úrnak ami az
Önfelismerés eszközeként szolgál.
A védikus szent szövegek a Világtojásról beszélnek, aminek szanszkrit
megfelelője : Hiranyagarbha (Arany Mag).
Abhinavagupta pl. Négy burokról tesz említést, ami a Világtojást
alkotja:
Śakti, Māyā, Prakṛti és Pṛthvī.
Śaṅkarācārya az Advaitavedānta atyja, szintén a Hiranyagarbha
elméletre hivatkozik, hogy enélkül nem érthető meg a Védikus
tanítások esszenciája sem.
A Világtojás felfogás: miszerint a világunk egy többrétegű
Aranytojásban lévő csírából nyilvánult meg szinte minden Ős
kultúrában fellelhető, mert emlékük fennmaradt itt ott.
A Védákban is lejegyzésre került kb 5000 évvel ezelőtt. Persze az
írások előtt minden szóban konzerválódott, és apáról fiúra szállt a
hagyomány. Ezért feltételezhető, hogy a Világtojás elmélet sok-sok
évezred óta a köztudatban volt már. Az Ősi ezoterikus tanítások
legjobban a védikus rendszerben maradtak fenn, mert a védikus
Papság legfontosabb feladata volt, hogy megőrizzék a tudást az
eredeti tisztaságában.
A barbár népek hagyományai viszont keveredtek, ezért
megtalálhatóak ugyan bizonyos ősi tanok bennük is, de nem olyan
kristálytisztán mint a Védikus szentírásokban.
Az egyiptomi papiruszok között is akad jó pár kozmogóniai leírás,
amelyben a Világtojás említésre kerül.
Egyikben RA Napisten kelti ki az ősvizek felett lebegő Világtojást. A
másik történetben KHNUM isten hozta felszínre az Aranytojást az
Ősvíz iszapjából. Olyan verzió is létezik melyben egy Hattyútól
származik a világtojás. A Hattyú (Hamsa) szimbólum amúgy Brahmā
isten vahanja (közlekedőeszköze).
Az alkímiából ismert Bölcsek Köve is tojás alakú volt. És a Śa ṅkarakövek is tojás alakúak .
A húsvéti tojás hagyománya is ide kapcsolódik, és ez már átnyúlik a

népi folklór területére.
Az orfikus teremtésmítoszokban a világtojást egy rajta négyszer
körbetekeredő kígyóval ábrázolják. A világkígyó oltalmazó vagyis
megtartó összetartó jelleggel bír. Ugyanakkor az Örökkévalóságot és a
Bölcsességet is jelképezi. A kígyó azért lett a bölcsesség jelképe, és a
az Önmagától Születő emblémája, mert tojásokkal szaporodik. A
Teremtő Isten Kneph szájából kijövő tojásból egy szárnyas kígyó
formájában jön elő, a kígyó ugyanis a Minden-bölcsesség jelképe.
A tojáshéj alsó fele egy Noé-bárkát is szimbolizál, ami az Áradat felett
lebeg és az Élet csíráit rejti. Stb.
A négyrétegú Világtojás külső héja a Föld-elem. Ami a szilárdság,
keménység elementáris lényegisége. Ez a Pṛthvī tattva. Ami a
materializmus filozófiájának alapja, és egyben célja is.
A fizikai sík unikuma a Pṛthvī ,avagy Föld elem.
A Vikṛti legkülső burka. Ez a Vyakta szint. A megnyilvánulás legalsó
foka. Ez az Avicii -féle pokol, ahonnan szinte nincs is kiút az idáig
lesüllyedt Tudat részére.
A Pṛthvī vagy Vikṛti Forrása a Megnyilvánulatlan Prakṛti. A Prakṛti a
Yoniból ered. A Yoni a Forrás. Ez az Avyakta szint. A Prakṛti egy
Előkészítő funkciót lát el. A Megnyilvánult világ alapminőségei a
gúnák itt nyugszanak, Sattva-Rajas-Tamas.
Az Avyakta szinten még harmóniában vannak ezek az Ősminőségek,
de a Vyakta szinten már megbomlott állapotukat szemléljük. A Prak ṛti
tulajdonképpen Prima-materia, de mégis Forrásponttal rendelkezik.
Ezt nevezik Yoni-nak, vagy Māyā-nak. Ez már a harmadik
tudatállapottal függ össze, amit legtöbben mély alvásként
tapasztalunk.
A Śiva Liṅgaṃ egyik fontos princípiuma a Prakṛti . Erre még
visszatérünk a Sāṃkhya tattvák részletezésekor.
A Śiva Liṅgaṃ misztériumát az androgünitás leple is fedi. Ezért ezt a
fátylat is fel kell lebbenteni ahhoz, hogy a mozaik-kép összeálljon, és
az ezoterikus szimbólumok, amiket csak a Beavatottak értettek, az
olvasók előtt is feltáruljanak. Ha teljes pompájukban nem is, de az
intuitív felfogó kapacitásukhoz képest valamelyest derengjenek a

titkos szakrális kódok.
Az androgünitás a Śaiva tantrákban „Śiva és Śakti” egységére utal. A
nondualitásban ez az androgünitás az, ami értelmet ad a tanításnak. A
Világtojás legbelső tere Śakti, ebben nyugszik a Csíra centruma Śiva.
A vedantikus Sat-Cit-Ānanda jelentése ezzel tisztázódott.
Śakti a „Vagyok”-ság Csírája, az Ānanda,ami nem más mint a
transzcendentális Gyönyör.
Śiva az „ÉN”-ség Csírája. Cit vagyis Tudatosság. Ezért a képlet
Cit+Ānanda= Sat.
Sat a Lét. A Lét pedig nem áll másból mint Tudatosságból és
Gyönyörből.
Mi ez a Śiva+Śakti ? Természetesen : ÉN VAGYOK.
Amikor Tapasztalom Önmagamat esszenciális mivoltomban, akkor a
Lét Gyönyörét élvezem.
Ez a Turya tapasztalása. A Negyedik tojás. A Legbelső androgün Mag.
Śiva és Śakti analóg még a Hṛdaya vagy Szív szimbólummal is.
Śiva a Szív és Śakti a Szívdobbanás. Elválaszthatatlanok. A Tűz
szimbólummal is hasonlóságot mutat ez az androgünitás. Mint a Láng
és a Hő ugyanúgy elválaszthatatlanok. Ezért a nondualitásba kulminál
minden dualitás.
A szív kifejezés előfordul a Véda, az Upanisadok, és a különböző Yoga
szövegek oldalain is, ezért fontos megérteni, hogy mit jelent
nigamikus és ágamikus szinten értelmezve ez a szimbólum.
Abhinavagupta is ír a Szívről:
A Szív: maga Śiva az egyetlen valóság, amelynek sok aspektusa létezik.
A Szív dobbanása pedig a többszintes alászállás, amelynek
tetőpontján a visszatérés valósul meg. A Szív dobbanása a Svātantrya
kiterjedése (visarga) illetve összehúzódása.
„Ez a szív az, amely lehetővé teszi, hogy egy emberi lény, behatoljon a
mély titkokba és rejtélyekbe. A szív ad nagyobb betekintést a Fény
természetébe és ezáltal válik lehetővé a transzcendens kapcsolat és így
lesz az élőlényből mindent látó Ṛṣi”

A ghee "" tisztított vaj " valójában a tisztított szívet,a tiszta szavakat
jelenti, ami által a látnok képessé válik a Valóság látására, és
megfigyelheti az áramlásokat az „óceán” szívében.
A liturgikus költők szimbólumai arra utalnak, hogy „Érintsd meg az
Isteni szívet, és add át magadat a dobbanásnak”.
Természetesen nem anatómiai szempontok döntenek ezekben, a
szövegekben, hanem a Szív kifejezés a „központra” utal. Mégis az
advaita-śaiva doktrína az, amely a szívnek saját, egyedi és különleges
inflexiós jelentésárnyalatot ad. Ebben kis eltérést mutatva a védikus
tanoktól.
A śaiva doktrinák sohasem alkalmazták a Szív kifejezést a különböző
érzelmek székhelyének jelölésére.
A Szív misztériuma tulajdonképpen Śiva Játékának /Krīḍā/ fontos
része. Vagyis az Önmegvalósítás: a Śivához való visszatérés folyamata.
Ebben lepleződik le az a titok, hogy Śiva bennünk van. Önmagunkkal
azonos.
Aki ezt felfogja, és mélységeiben megérti, az alkalmas a tantrikus
szádhanák gyakorlására.
A Szív tanítása tehát nem egy vallási elképzelés, nem valami egyszerű
értelmi, érzelmi koncepció, hanem ez egy lüktető, hatalmas
tapasztalat, amelynek ereje nemcsak teljesen átalakítja az
individuumot, hanem visszaállítja a Valóság centrumába. Mindez
pedig nem vallási spirituális elmélet, hanem a tapasztalati
dimenzióban zajló esemény. A tudás a tapasztalatban ébred fel. Ezért
kap nagy hangsúlyt a tapasztalati dimenzió.
A látnokok szívében bölcsesség található. Ebben a szívben kell keresni
a tökéletes Tudást, ami fellebbenti a fátylat a Létezés titkáról. Látni
fogjuk, hogy a szív a halhatatlanság lakóhelye, valamint, hogy a tudat
az óceán.”
A Dzyan könyve egy vitatott ősi mű,amelyet H.P.B. ismertetett meg a
Nyugattal.

A Hiranyagarbha elméletről eléggé kimerítően ír, de sajnos
többszörösen kódolt a kifejtés is, amit csak a témába beavatottak
értettek tisztán.
A Negyedik stanza így szól:
A FÉNY RAGYOGÁSÁBÓL – AZ ÖRÖK SÖTÉTSÉG SUGARÁBÓL –
TERMETTEK A TÉRBEN AZ ÚJRA ÉBREDT ERŐK: AZ EGY A
TOJÁSBÓL, A HAT ÉS AZ ÖT AZUTÁN A HÁROM, AZ EGY, A NÉGY,
AZ EGY, AZ ÖT – A KÉTSZER HÉT, A VÉGÖSSZEG. ÉS EZEK: A
LÉNYEGEK, A LÁNGOK, AZ ELEMEK, AZ ÉPÍTŐK, A SZÁMOK, AZ
ARUPA (forma nélküli), -A RUPA (testekkel), ÉS AZ ERŐ VAGY AZ
ISTENI EMBER – A VÉGÖSSZEG. ÉS AZ ISTENI EMBERBŐL
ÁRADTAK KI A FORMÁK, A SZIKRÁK, A SZENT ÁLLATOK ÉS A
SZENT ATYÁK HÍRNÖKEI, A SZENT NÉGYEN BELÜL.
A szöveg értelme rejtett és misztikus. Bizonyos Lényekről tesz
említést, akik a Szent Számok törvénye által rendeződnek egy
Kozmikus Hierarchiába. Ezek a Lények emberfelettiek, és ritka
alkalmak kivételével számunkra láthatatlanok. A szent állatok az
asztrológiából ismertek, hiszen a zoodiákus jegyek nem titkoltak
senki előtt.
A Ṛg-Veda a legősibb Veda amely szintén rámutat a Világtojás témára:
„AZ, minden lénynek Ura . . . az istenek és az ember egyetlen éltető
princípiuma”; kezdetben az Arany Méhben, Hiranyagarbha-ban
nyugodott.. Ez a Lény minden bizonnyal kétnemű. Bizonyítja ezt a
jelképes történet Brahmā-ról, aki kettéválik, és egyik felében (a
nőnemű Vāc-ban) újra teremti önmagát, mint Virāj.”
Kezdetben az „Első Oknak” nem volt neve. Később a gondolkodók
képzeletében egy örökké láthatatlan, misztikus madár képét öltötte
fel, amely egy tojást ejtett le a Káoszba, és ez a tojás vált a
Világegyetemmé. Ezért nevezték el Brahmā-t Kālahansa-nak, a
„hattyúnak [a Térben és] az Időben”. Az „Örökkévalóság Hattyújává”
válva Brahmā minden Mahāmanvantara kezdetén egy „Arany Tojást”

tojik, ami a nagy kört vagy О-t szimbolizálja, amely maga is a
Világegyetemnek és égitesteinek a szimbóluma.
A Vishnu Purāná-ban ezt találjuk:
Az értelem [Mahat]… a [megnyilvánulatlan] durva elemekkel
együtt egy tojást alkotott… és maga a Világegyetem Ura lakott
benne Brahmā szerepében. Ebben a tojásban, ó Brāhmana, voltak
a kontinensek, a tengerek és a hegyek, a bolygók és a bolygók
részei, az istenek, a démonok és az emberiség.
A Manu szerint, Hiranyagarbha: Brahmā, az első „hím”, akit az
észrevehetetlen, Oknélküli OK formált „Arany Tojásban, mely ragyog,
mint a Nap.”
„Hiranyagarbha” jelenti az arany, vagyis inkább a „Ragyogó Anyaméh”et vagy Tojást.
A Lények Hiearchiájának megértéséhez, vissza kell mennünk a Dzyan
Könyv elejére, és lépésről lépésre haladva tudjuk megközelíteni ennek
a Mély titoknak a lényegét.
Az első stanza bemutatja az Univerzum „Teremtése előtti” időtlen
passzív örökkévalóságot, Ami a tökéletes transzcendens Egység.
Ekkor még nincs Elme mert nincsenek élőlények akik azt magukba
foglalják.
A Határtalan sötétség a Megnyilvánulatlan Univerzumot jelenti.
A látens állapotban szunnyadó világot.
Az Egységben jól látható Śiva - Śakti- és Anu. (Azaz: Atya-Anya- és
Fiú.) Az individuum még nem ébredt fel a zarándoklásra, azaz még
nem szeparálódott el az Egységtől. Minden az Egy Lét-ben pihent.
Látnokok sem voltak akik tapasztalhatták volna ezt a Végső Valóságot,
amiben el volt rejtve az Univerzum.
A második stanza mintha tévedésből lenne külön az elsőtől, hiszen
témája az előző folytatása,
Az Építők nem mások mint az univerzum ragyogó fiai a dévák.

(istenek) A Teremtés előtt ők is "Paranishpanna- jukban" azaz eredeti
Egységforrásukban tartózkodtak. Mondhatni még nem léteztek
individuálisan. Se érzékszervek se tanmátrák sem elemek nem voltak
még „ekkor”. Még semmi sem született meg a Māyā öléből. Azaz a
dualitás még nem létezett.
A harmadik stanza költői képekkel ecseteli a Māyā
megtermékenyítését, mint valami magzat a Nagy Anyában, vagy mint
egy tojás amiből kikel a világ. Az isteni rezgés vibrációja készteti ezt a
megnyilvánulást. és ugyan megmarad az Univerzum, és a galaxisok
milliói mint megannyi hópehely, ugyanakkor Oeaohoo (vagy az
Ősforrás) Egy marad. Őt nem érinti ez a Teremtés.A Határtalan Fény
megkezdi a munkáját és létrejön a Ragyogás,a Világosság. A Tűz. Az
Őselektromosság.(Fohat). A Bölcsesség pedig Lángoló Sárkányként
van bemutatva.
Az individuumok atomjai (anu) megkeményednek, azaz "a Fiak
szétválnak és eloszolnak.
A fiúk kiterjeszkednek, és
összehúzódnak saját Énjeik és szíveik erejéből; átölelik a
végtelenséget." Minden individuum a saját világát építi fel, és
tükörként tükrözik az Urat.
Ebben a (negyedik) stanzában bemutatkoznak a Kumarák, vagyis a
Tűz Fiai, az Archonok. Ők az Elme megformáló szellemei. Hét ilyen
Kumara van akik irányítják az Univerzumot, és mindenütt jelen
tudnak lenni. A Földön is megjelentek és Ők lettek az Első Emberiség
tanítói. Ők az Ős-lángból születtek. Az Ősi Bölcsesség Fényét uralták.
Neveiket így adják meg a Védák.:
1. Sanatka Kumara,
2. Sa Ananda Kumara
3. Sa Na Tana Kumara
4. Sujata Kumara
5. Kapila Kumara
6. Sa Na Kumara
7. Sanat Kumara
Ők az első istenei a Teremtésnek, a szent geometria urai.
A 3 ezoterikus archon és a négy exoterikus Archonról szól a szöveg,

ami teljesen szét lett misztifikálva és a rossz fordítások eltorzítják az
értelmét, amit amúgy intuitíve tökéletesen ki lehet venni.
A Teremtés kivitelezését láthatjuk az ötödik stanzában. Az Archonok
vezetésével több szellemi energia is részt vesz a munkálatokban.
Tehát nem egy Teremtő Isten végzi el ezt a feladatot hanem úgymond
kiadja a demiurg-isteneknek, hogy azok végezzék el.
A kisistenek pedig megpróbálják a Formátlan Urat formába önteni. Ez
lesz a Visvarupa. Azaz: Univerzális forma.
Az Univerzum elkészül de még megy a sürgés forgás a hatodik
stanzában. A világban elkezdődik a dualitás harca, Építők vs.
Rombolók. De a "Lanoo" (tanítvány)-nak nem a csatákkal és a
háborúkkal kell foglalkoznia hanem a spirituális úttal, ami által eléri a
Nirvanát ami által megértéshez és valódi látáshoz jut. (A Nirvana itt a
transz állapotot jelöli.)
A hetedik stanza zárja a Kozmogenezist.
Az érző formák azaz az élőlények elkészültek és a lélekszikrák beléjük
helyezkedtek. A test lett a hordozójuk (Vahanjuk). kialakul a Testtudatosság.
"Te vagy én magam, a másom és az árnyékom." Beléd öltözködtem és
te vagy Vahanom ".
A kozmikus Játék tehát elkezdődött és amíg az Építők és rombolók a
Hatalom megszerzéséért küzdenek, addig az emberiség is szenved.
Mert Minden Egy.

