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3.
Śatarudrīya

Hódolat néked, Rudra, Te vagy a Leghatalmasabb Haderő,
kinek haragja minden gonoszt elpusztít.
Rudra birtokában van az a rettenetes erő, ami képes minden gonosz
teljes megsemmisítésére.
A Gonosz nem más, mint a Tudatlanság. A félelmetes erejű Rudra
tehát a Tudáshatalmát mutatja be, ami elpusztítja a tudatlanságot, és
elhozza a békét, ezáltal kinyilvánítja szerető jóságát.
A Yajur Véda mantrái szerint a legnagyobb áldozat a Tudás, melyben a
sokrétű univerzum is láthatóvá válik, a Legfelsőbb Lény
megnyilvánulásaként.
Rudra rezdülését boldogságnak tekinthetjük. Ami boldoggá tesz
bennünket.
Rudra eltöröl minden bűnt, illetve azoknak nyomait is, amikor az
áldott és jóindulatú formája megjelenik, és felfedi szent mivoltát
„Kailasa” a Béke hegyének Ura.
Óh Szent hegy Ura! Aki hozzád folyamodik, megszabadul az összes
betegségtől és szenvedéstől, és vidámság virágzik elméjében.

Rudra fantasztikus orvos. A Tudás szent hegyormán ülve felemel
mindenkit, aki hozzá folyamodik. Aki keresi a szent Tudást a világ
tetején, azt megváltja, és eltávolítja tőle az összes rosszat függetlenül
attól, hogy azt mérgező lények, vadállatok, vagy a démoni természet
zúdította rá.
Rudra olyan, mint a Vöröslő lángoló Nap, aki felemelkedik a
horizonton.
Fényes sugarakkal körülöleli a földet minden irányból, és a
sötétség távozni kezd.
Mert a Sötétség nem bírja elviselni a Tudás Ragyogásának
vadságát.
Ez a kék-nyakú, Vörös bőrű Vad Ragyogás, aki áthalad az égen,
mindenki számára látható, mert Napként még a külső érzékeket is
behálózza. Rudra ragyogó dicsősége a Nap fénye, ami boldoggá tesz
bennünket.
Ám a Nap szimbolikus lényegét csak azok értik, akik lelki
megvalósításba kezdenek, és inni szeretnének a Nap vizéből.
Óh Ezerszemű Istenség! Amikor harcba szállsz, ellenségeid
mind megremegnek,
nyilaidat látván leteszik fegyvereiket, és hódolattal járulnak
lábaid elé.
Nilagriva (A kék nyakú), akinek ezer szeme van, úgy önti le kegyét,
mint Indra az esőt. Így jelenik meg Rudra mint Bhagavan, aki
birtokában van a teljes gazdagságnak (Aisvarya), bátorságnak (virya),
hírnévnek (Yasas) jólétnek (Shri), bölcsességnek (Jnana ), és
ragaszkodásmentességnek (Vairagya) vagyis Ő a Mindenható.
Rudra erős karú Istenség, aki előtt porba hullanak a tudatlanság
béklyói. Ez a hadviselés, az áldás ideje is egyben. A Tudatlanság
fegyverei harcképtelenné válnak Rudrával szemben.
Aki a gonoszságot művelte, az megremeg, és könyörögni kezd
kegyelemért. Rudra, pusztító vad szilaj harcos. Mégis kegyes azokhoz,
akik bűnbánó módon a Tudás útjára lépnek.

A gonoszokat, akik makacsul kitartanak a tudatlanság kastélyának
védelme mellett, azokat könyörtelenül megsemmisíti az Úr dühöngő
haragja. Eszeveszett csapást mér az Úr Rudra azokra, akik a destruktív
szemlélet hívei.
OM namaste astu Bhagavan viśveśvarāya mahādevāya trya ṁbakāya
tripurāntakāya trikalāgni-kālāya kālāgnirudrāya nīlakaṇṭhāya
mrutyuṁjayāya sarveśvarāya śankaraya sadāśivāya śrīmanmahādevāya
namah.
Hódolat, néked világegyetem Uralkodója, Háromszemű,
Romboló Nagy Isten.
Te vagy a Pusztító halálos tűzvész, Aki az Idők végén szörnyű
Terrorba borítod a világokat.
Kéknyakú halhatatlanság, boldogság-adományozó hatalmas Isten
hódolat néked.
Minden hódolat megilleti az aranyfegyveres Erő főparancsnokát. Övé
minden hatalom égen és földön. De Ő a Vitális esszencia forrása is,
amely élteti a zöld levelű fákat az egész teremtésben. Rudra a mestere
minden teremtett lénynek. Az Önragyogó Úr mutatja a különböző
útvonalakat a lelkek számára, hogy kitaláljanak a világ labirintusából.
Hódolat a bikán lovagó Úrnak, az Ellenség fenyítőjének,
a tökéletes Mesternek, aki kivezet az Örvényből.
A Bika egyrészt az anyag szimbóluma. Rudra az Anyag feletti Úr, mert
meglovagolja azt.
A Bikán lovagló Rudra ezért az Önmegvalósított Mester, aki kiutat
mutat a Szamszára örvényéből.
Másrészt a Bika a Dharmát is jelképezi, ami pedig azt mutatja, hogy
Rudra az Örök Törvény védelmezője, és Rudra ennek is Ura és vezére.
Megtorolja azokat, akik a Dharma ellen hadakoznak.
A következő mantrában nem szabad etikai szempontot
alkalmaznunk, különben félreértelmezzük a szimbólum
mondanivalóját.

Hódolat néked tolvajok és rablók vezére.
Ez a legfőbb immanencia jelzője, ami mutatja az Isteni Lény nemkizárólagosságát.
A „tolvajok és rablók” mi vagyunk. Mert az individuális létezés
megrabolja a Valódi Létet.
Az individuum eltulajdonítja magának Isten felsőbbségét. A lélek
azonosítja magát ezzel a ravasz fosztogató tolvajjal, így immanens
istenné avatja magát.
Az Úr Śiva számára lealacsonyító az, amikor a posványba süllyedt
egyéni lelkeket kell vezetnie, támogatnia, de mégis megteszi ezt
végtelen kegyelméből.
Hódolat az éberek az alvók és a mélyen-alvók Mesterének,
aki mindhárom lovasra állandóan odafigyel.
A három tudatállapot mögött ott húzódik a Turiya- Mester vagyis
Śiva- Rudra, az állandóan (statikusan) Odafigyelő (dinamikusan
önreflektáló) Én-Tudatosság.
Hódolat néked Rudra, szelíd és erőszakos anyácskák Gazdája.
Az Úr hatásköre a hét szelíd Matrika, akik a magasabb śaktikat, illetve
az erőszakos istennők, mint Kāli vagy Durgā, akik pedig az
alacsonyabb śaktikat képviselik.
A Formák mind kardok, nyilak, és tegezek.
A megdöbbentő igazság, hogy a formák mind "Rudrák", ami azt
jelenti, hogy a világ teljessége Rudrát tartalmazza: minden Isten
maga, nem pedig azt jelenti, hogy ő csupán jelen van bennük.
Rudra minden forma mögött felismerhető.
Ő honol a kolduló szerzetesben, és az előkelő királyokban, az
esőfelhőben, a tomboló hullámokban, a szigetekben, csecsemőben, a
madarakban, a fák ágaiban és leveleiben, az erényben és a bűnben, a
föld zöldjében és termésében, a hangban és visszhangban.

A hadi szekerekben, a katonákban és a hegyi patakok csobogásában, a
mocsarakban és tavakban, a viharos felhőszakadásban és a villámban,
az időben, az építésben és a rombolásban, a szentélyekben, és a
karmában. Ő van a termékeny földekben, a gyümölcsben, a sziklában,
az istállókban és a palotákban, az országutakban, a tüskés
dzsungelekben és a hegyi barlangokban. Ő van a porban, a zöld
fűben, a folyók sebes hullámaiban. A bhakták dicsérik Őt minden
forma mögött:
Hódolat a Rudráknak
Rudra aki belépett a világba, hogy csak Rudráé legyen a hódolat.
Magasztos Rudra! Ments meg a haláltól! Imádjuk a Három-szemű
Urat, aki a halhatatlanságot adományozza.
Rudra, életerő központja, tudatlanság rombolója, kegyelemmel teljes
Mahādeva.
Om. Legyen béke, béke, béke.
Śri Rudram legerőteljesebb mantrája így hangzik:
Aum namah Bhagavāte Rudrāya.
Aki ezt kántálja, énekli a védikus yagna tűzszertartás alatt, az
spirituális előnyökhöz jut.
Ez a híres rituálé „Rudra Yagnam” néven ismert.
Śri Rudram tartalmazza még a másik két erőteljes Mahamantrát is. Az
egyik a Mahamrityunjaya mantra a másik pedig az Aum Namah
Śivaya. (Erről még később lesz szó.)
Śiva követői, az aszkéták példaképükre akarnak hasonlítani. Ezért
külsejükben is megnyilvánulnak bizonyos vonások, amik śaiva
szimbólumokat hordoznak.
A következő Stotram bemutatja a külső megjelenésben hordozott
jelképrendszert.

A szöveg elsősorban az alázatra, a szerénységre, a művészi hajlamra, a
nyitottságra, az odaadásra, a játékosságra, a mértékletességre teszi a
hangsúlyt.
Felszólít a pompa, a fényűzés kerülésére. Érezteti a Halál
természetességét, ezzel rámutat a halálfélelem értelmetlenségére.
Bemutatja a Természet szeretetét, a Társadalmi civilizációról való
lemondást. Illetve a szerelem és a jókedv is a lemondás részeként van
értelmezve benne. A Szerelem az odaadáshoz, a tiszta érzelmek
megéléséhez, az önzés feladásához kapcsolódik, ezért aszkézisnek
számít. A jókedv, a zene és a tánc, a költészet, a játékosság mind
fontos eleme az életnek, ezek kiküszöbölik a stresszt, és megóvják az
embert a felesleges betegségektől.
Śiva-Rudra a védikus rendszerben az Univerzális Pusztítást, illetve
újjáteremtést, egyszóval a transzformációt képviseli.
Ezért egyik legkülönösebb és legtitokzatosabb Istenségnek számít.
Az aszkéta szentek, akik Śiva-Rudrához közelednek, egyfajta hidat is
képeznek az anyagi, és a misztikus-transzcendens világ között.
Ők nem tekinthetők egyszerű embereknek, hiszen a törekvésük
abban áll, hogy elérjék a felszabadulást, és eggyé váljanak az Úrral.
Ő, akinek teste ragyog, mint a csiszolt gyémánt, Ő, akinek teste
ragyog, mint a briliáns, mint a fehér kámfor, Akinek hosszú
tincsekben leomló hajzuhataga a nagy Ganga-Anyának nyújt
menedéket, akinek gyékénnyel borított fekhelye van, mert
mérhetetlen az Úr Śiva-Gauri alázata.
Az Úr teste pézsma és sáfrányhamuval van bekenve, az Ő közvetlen
szépsége szerelmet sugároz a hullaégető füstjében. A Szerelem erős,
mint a halál. Kamadeva Gauri Úr Śiva az alázat példaképe. Aki az Úr
Śivát követi az legyen alázatos!
Gauri Śiva Úrnak csilingelő gyönyörű bokalánc díszítés helyett kígyók
tekerednek a lótusz-lába körül, az arany karpercek ragyogása helyett
kígyó-karpercek, az Úr Śiva alázata páratlan. Aki az Úr Śivát követi az
legyen alázatos!

Az Úr Śiva szemei, mint a kék lótusz-szirom (Nilotpala), míg az
uralkodó istenek szemei páros számúak az Övé páratlan számú.
Az Úr Śiva Harmadik Szeme mindig éber. Aki az Úr Śivát követi, az
legyen mindig Alázatos és nyitott!
Az uralkodó istenek haja édes-illatú, és ápolt, mint egy pompás
virágfüzér,ami a nyakukat díszíti.
Śiva haja ápolatlan összeragadt tincsekből áll, nyakát pedig felfűzött
koponyákból álló nyaklánc díszíti.
Az uralkodó istenek kitűnő pompás ruházatokba öltözve jelennek
meg, Ellenben az Úr Śiva meztelen testét hamu borítja.
Aki az Úr Śivát követi, az legyen mindig alázatos! Nem az öltözet
dönti el, az Ember nagyságát és bölcsességét.
Śiva hajzuhataga olyan, mint a sötétség, mint a friss esőfelhők,
amelyből előtör a villám. Ő az, akinek legfőbb istennői a Hegyek. A
hóborította Himalája, az égbetörő csúcsaival. Parvati: a Hegyek
leánya, az Ő kedvese.
A Világegyetem teljhatalmú Ura Śiva, aki az Univerzum Legmagasabb
Trónjáról lemondva, a Hegyeket választotta lakhelyéül. Lássátok meg
az Úr alázatát és kövessétek Őt! Aki az Úr Śivát követi, az legyen
mindig Alázatos!
Ő az, aki tánccal teremt világokat, Ő az, aki tánccal rombolja le a
világokat, Mégis Világ- Anyaként tiszteli azt, és az Apjának tartja a
világegyetemet. Lássátok meg az Úr alázatát és kövessétek Őt!
Sokan az uralkodni vágyó istenek közül ragyogó fülbevalókat és
drágakövekkel díszített gyűrűket hordanak, Śiva megveti mindezt a
pompát és csillogást. Lemondásban él, tökéletes megelégedésben és
harmóniában. Lássátok meg az Úr alázatát és kövessétek Őt.
Brahman kozmikus tevékenységei közül a rombolás, vagy
megsemmisítés eléggé sötét színben tünteti fel Śivát. Sok ember
számára az Úr Śiva pusztító tevékenysége visszataszító lehet. Ez a
nehézség akkor merül fel, amikor az emberek nem értik meg igazán a
valódi jelentőségét az Ő kozmikus szerepének. Sokan nem értik az
Erők és ellenerők kényes egyensúlyát.

Márpedig a dualitás mezején a jó és gonosz erők harca nem a
győzelemről szól, hanem az Egyensúly fenntartásáról.
Ha ez az Egyensúly felborul, az Élet lehetetlenné válik. Ezért az Úr
Śiva „feloldja” az Univerzumot, és elindítja a következő ciklust,hogy az
újjászülető lelkek folytathassák a felszabaduláshoz vezető útjukat, ami
által kiszabadulnak az anyagi világ rabságából. Az Úr Śiva így védi
meg a lelkeket attól a sok szenvedéstől és fájdalomtól, amit egy
diszfunkcionális világ okozna. A Kali yuga már ízelítője ennek a
kifordult világnak amit a gonosz Erők uralma száll meg. Amikor a
gonoszság a tetőfokára hágna a „megsemmisülés” árnyékát veti az Úr
Śiva erre a világra.
Az ötvös is csak látszólag pusztítja el az aranyékszereket amikor
visszaolvasztja őket.
Az est is csak látszólag tünteti el a nappalt, hiszen a ciklus törvénye
egy új nappalt hoz az éjszaka végére.
Az Úr Rudra és az Úr Śiva tehát két különböző lényállapotot jelöl. Erre
a különbségre fontos rávilágítani mielőtt a saiva doktrinák mélyebb
betekintésébe fognánk. Amikor az Úr Śivára transzformáló Istenként
tekintünk, akkor a Rudra név vonatkozik rá.
Rudra jelenti a védikus Háromság kompromisszummentes és szigorú
aspektusát.
Rudrának 11 aspektusa ismeretes a Puránák és az Itihászák jóvoltából.
Ezek nevei a különböző leírásokban változó:
Kapali, Pingala, Bhima, Virupaksa, Vilohita, Ajesha,
Shasana, Shasta, Shambhu, Chanda és Dhruva .
Bár Rudráknak nevezik őket, de valójában Egy Rudra van, aki közülük
az Úr, és ezek csupán kísérői, alattvalói akik teljesítik az Úr Rudra
parancsait.
Az Úr Śiva neve később került a védikus pantheonba, amikor Rudrával
azonosításra került.
Rudrára a legősibb Védikus hagyományok is emlékeznek. A Ṛg Veda
három teljes himnuszt szentel neki, és hetvenötször hivatkozik Rudra
nevére. A rettenetes üvöltöző vad és destruktív viharisten a Marutok
közül származik a Ṛg Veda szerint.

Úgy tartják, hogy a Legidősebb Marut Dwitana fia volt Rudra.
A Marutok sokszor Rudragana néven is említve vannak.
Rudra vadsága ellenére egy jóindulatú gyógyító, aki ura a
gyógynövények és Paśupatiként a Vadak Ura is egyben.

