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Bevezetés 

„Az elvolúció célja a tudatos halál, 

és a tudatos halhatatlanság elérése.” 

 Srí Ramana Maharsi  

 

Valamivel több, mint két évvel ez előtt, az Integrál Akadémián ültem egy előadáson, 

ahol Polcz Alaine: Halál, gyász, gyászfeldolgozás című videóját néztük. A felvételt élete 

utolsó néhány hónapjában készítették vele, és benne arról beszél, hogyan készül a halálára. 

Szavai a szívemig hatoltak, mélyen megérintődtem, és elérzékenyülten, csodálattal 

hallgattam. Akkoriban olvasmányaim nagy részét gyászfeldolgozásról, az elmúlásról szóló 

könyvek tették ki. Alaine szavainak hatására felismertem, hogy amikor a halál tapintható 

közelségbe kerül, nem számít más, csak az, mi hogy viszonyulunk hozzá. Elhatároztam, hogy 

közelebb megyek.  

Minél többet olvastam, és minél többet hallottam napjaink halálhoz, haldoklóhoz való 

hozzáállásáról, annál erősebb késztetést éreztem arra, hogy tegyek valamit. Az Integrál 

Akadémia lezárásaként több mint 70 oldalas szakdolgozatot írtam a haldoklásról, a haldokló 

integrál szemléletű kíséréséről. Figyelmem kiterjedt a fizikai körülmények mellett a haldokló 

és hozzátartozói pszichés megéléseire, valamint a spiritualitás jelenlétére, szerepére egyaránt.  

A halál témája azóta is velem van, foglalkoztat, különösen a spirituális hagyományok 

szemszögéből. Gyakorlóként a jóga és a buddhizmus útmutatásait követem, tanulmányozom, 

kiemelten Szvámi Ráma, Szvámi Véda Bhárati, Srí Ramana Maharsi, Pandit Radzsmani 

Tigunait, valamint Láma Ole Nydahl írásai nyomán.  

Amikor megtudtam, hogy a jógaoktató képzés zárásaként szabadon választható, jógával 

kapcsolatos témában dolgozatot kell készíteni, azonnal tudtam, hogy a halálról fogok írni. 

Dolgozatom fókuszába a halálra való tudatos felkészülést tettem, a jóga által nyújtott 

eszközök, és filozófiai háttér felhasználásával. Halálunkra nem elég akkor felkészülni, amikor 

közeleg, hanem azzal a szemlélettel kell élni az életet, hogy bármikor elérkezhet az idő. Nem 

mindegy, hogyan állunk hozzá.  

A jóga számos meglátását, iránymutatását mély spirituális gyakorláson keresztül lehet 

megtapasztalni. Így írásom elméleti ízelítő nagy mesterek tapasztalatai, tanításai alapján, a 

teljesség igénye nélkül.  
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A nyugati spiritualitás halálképe 

Nyugaton, ahová születtem, a kereszténység halálképe az elsődlegesen meghatározó. A 

halál szerintük két utat nyit meg az ember előtt. Egyik a Krisztus halálával megszerzett örök 

életbe, a másik a bűnökkel kiérdemelt örök kárhozatba vezet. A kereszténység a jó és rossz, a 

fény és az árny, a boldogság és a kárhozat lehetőségével helyettesíti a pogány halál 

vigasztalanságát. A keresztény halál jutalmaz és büntet, felemel és lesújt, életet ad és 

megsemmisít. Ebben az átértékelő erőben rejlik a kereszténység jelentősége. Szt. Pál apostol a 

halált a bűn következményének fogja fel, és ezzel nemcsak az emberiség halálát határozza 

meg alapvetően, hanem az életét is. Óriási a hatás, amit az a tanítás, hogy a halál a bűn 

zsoldja, az emberiségre tett. A test halandósága, a rá váró sors, hogy porrá válik, és a fizikai 

halál, a belső ember elválása a külső embertől, a lélek elkülönülése a testtől, jól ismert a 

judaizmusban és a keresztény tradícióban egyaránt. Annak ellenére, hogy a halál a Biblia 

gondolatvilágában úgy jelenik meg, mint egy sötét völgy, a nagy nyugati szentek és mártírok 

halála a test fölötti győzelem példamutató bizonyítéka. Assisi Szent Ferenc például „Halál 

nővért” mosollyal fogadta.  

A halállal kapcsolatos felfogást nagymértékben meghatározták a nyugati filozófusok is. 

Ezek egyike Immanuel Kant, akinek filozófiája Indiában Sankara filozófiájával vethető össze. 

Szerinte az élet nincs alávetve az idő változásának, nem a születéssel kezdődik, és nem a 

halállal ér véget. Schopenhauer, akit az egyik legnagyobb európai gondolkodónak tartanak, 

saját filozófiáját az upanisadokból eredezteti. Úgy hitte, hogy az embernek „el kell érnie a 

közömbösség vagy a tiszta akaratnélküliség állapotát, egy olyan állapotot, amely leginkább a 

tiszta esztétikai szemlélődés pillanataiban élhető át, de amihez a halálra való tudatosság 

lényegesen hozzájárul.” Nietzsche szerint az emberfeletti ember nem engedi meg, hogy a 

halál lesből találjon, és öntudatlan állapotban csapjon le rá. Heidegger és Sartre arra 

ösztönöznek bennünket, hogy kimunkáljuk a halálra való éberséget. Szókratész szerint az 

embernek meg kell értenie: a halál semmi több, mint a lélek elválása a testtől. A bölcs ember 

pontosan ezt próbálja tenni egész életén keresztül, hiszen a test nagy akadály az igazság 

keresésében. A lélek, miközben a test csapdájában vergődik, és megzavarodik az érzékektől, 

szédeleg, mint egy részeg, képtelen megragadni a dolgok lényegét, a tiszta, ősi valóságot, 

aminek egyedül van végső értéke.  

Wordsworth volt az, aki felismerte az isteni lélek jelenlétét az emberi elmében, ahogy a 

jóga hagyománya is tette, belül keresve az Istent:  
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„…. s az ember lelke mélyén mozgást és szellemet: az ösztökéli mindazt, ami gondol s a 

gondolat minden tárgyán s átcsap mindeneken.”  Számára a halál és az újraszületés 

összekapcsolódik.  

  Ami Nyugaton hiányzik, az élő hagyomány, amely a haldoklás folyamatának 

tudatosságát tanítja.  

A jóga hagyományának halálképe  

Srí Ramana Maharsi tanítása szerint a halál két egymást követő születés közti alvás, míg az 

alvás két ébrenléti állapot között történik – de mindkettő egyformán mulandó. Amikor 

alszunk ez a testünk és a világ nem létezik számunkra, és mi mégis létezünk. Ezek a kérdések 

nem aggasztanak, és mi mégis vagyunk. Ugyanaz az Én, aki most ébren van, létezik. Csak 

amikor felébredünk, akkor van testünk és látjuk a világot. A felébredés és az alvás naponta 

megtörténik, és így az emberek nem veszik észre a csodáját, csupán a születés és a halál felől 

érdeklődnek. Ami létezett, az mindig jelen van, és ami nem létezett, az nem is létezhet. Mi 

születik? Mi hal meg? Az ébredés a születés, az alvás a halál. Alvás közben nem a test 

vagyunk, most az vagyunk? Valós természetünk elfelejtése az igazi halál, az arra való 

visszaemlékezés az igazi születés.  

 A jógit nem érdekli a test halála. Érdeklődése a halál és az újraszületés körforgásából 

való megszabadulás felé fordul. Ez a szabadság egyet jelent annak felismerésével, hogy a 

lélek nem hal meg, és nem is születik újra. „Ahogy a nap, az egész világ szeme, nem 

szennyeződik be a néző szemének foltjától, úgy Az, minden lény Belső Valósága sem 

szennyeződik be a közönséges világ külső bánatától.” (Katha Upanisa, 2.2.11.)  

A test tartósításának gondolata nem része a jóga tradíciójának. „Egy kis ennivaló hús, egy 

szépséges nő, egy holttest – ugyanazt a testet látjuk három különböző módon: egy farkas, egy 

szenvedéllyel teli fiatal és egy jógi szemével.” A jógi felismerte, hogy a saját teste nem más, 

mint tetem, amely egy spirituális erő jelenléte által életre kelt.  A szépség forrásához akar 

eljutni, a lélek örök szépségét vágyik megérinteni, és a testet csak lepelnek tekinti, amely 

könnyen elszakad. Nagy figyelmet fordít arra, hogy a testet egészségesen tartsa. Szigorú hatha 

jóga gyakorlatok és belső tisztítás révén a test működését olyan tökéletessé teszi, amennyire 

csak lehetséges. Folyamatosan életerővel, pránával tölti fel, teljes uralmat alakít ki fölötte, 

hogy alkalmas legyen szamádhiban ülésre, mások szolgálatára, és a világ tanításának 

küldetésére. Nem kötődik a testhez, nem azonosítja önmagával.  
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A jógi azt vallja: én vagyok a lélek és van testem. A Bhagavad Gítá második fejezetében ezt 

olvashatjuk: „Ahogy az ember elavult ruháit eldobja, és új öltözéket vesz, úgy hagyja el 

elavult testeit lakójuk és új testeket ölt magára.” (II.22.)  

Felkészülés a tudatos halálra 

Jógikusan meghalni az tud, aki életét a tisztaság, az odaadás és az önfegyelem szerint 

éli. Ez az út nem nyílik meg a szabadosan élők előtt. Annak a teljes megértése és tudata, hogy 

a fizikai testünk csak egy héj, amely otthont ad a léleknek, eloszlatja a halálfélelmet. Minden 

félelmünk tárgya a saját személyiségünk kivetülése. A boldogság egyetlen titka, hogy soha 

sem szabad elmenekülni az elől, amitől a legjobban félünk. Ahogy megfordulunk, és 

szembenézünk azzal, ami üldözött minket, sarkon fordul és eltűnik. A halálfélelem 

félelmetesebb, mint a halál maga. Meg kell tanítanunk a testet arra, hogy ragaszkodás nélkül 

teljesítse be a célját, miközben nem szabad elfelejteni, hogy ez csak egy átmeneti szálláshely. 

Törekedjünk Önmagunk felismerésére, aki soha nem született és nem is halandó életerő, az 

Átman.  

A fizikai test halálát illetően, ha kitágítjuk a nézőpontot megállapítható, hogy bizonyos 

fokig a test is halhatatlan. A test atomokból épül fel, épp úgy, mint minden más, ami 

körülvesz bennünket, a fizikai világban. Halálunkkor a test lebomlik, atomokra hullik szét, 

melyek visszakerülnek a körforgásba. Ezekből az atomokból egy univerzális rendezőelv 

alapján lesz emberi test, állat, vagy éppen ásvány, fa, fűszál.   

 A kérdések, melyeket nem akarunk megválaszolni, miközben élünk és jól vagyunk, 

tele szenvedélyekkel, fiatalon, ezek az alapvető kérdések visszaköszönnek a halál idején. A 

kérdés, hogy ki vagyok? Mikor halok meg? Mi lesz velem a halálom után? Mitől félek a 

legjobban? Minél inkább elkerültük ezeket a kérdéseket, annál nehezebb lesz szembenézni, és 

úrrá lenni a zavarodottságon a halálunk óráján. Szvámi Véda Bhárati arra sarkall bennünket, 

hogy kezdjük el feltenni ezeket a kérdéseket magunknak, most, amikor még fiatalok vagyunk, 

egészségesek, és csillogó szemmel tekintünk a világra.  

Kezdjük el megvizsgálni a halál kérdését, mert a halál a legmélyebb félelem, amitől leginkább 

idegenkedünk. Most kell kérdezni és közelebb menni hozzá! A felkészülés a tudatos halálra 

ezzel a lépéssel kezdődik.  
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 A bánat  

Amikor egy közeli hozzátartozónkat, barátunkat elveszítjük sírunk, bánatosak leszünk. 

Mit siratunk valójában? Azt, hogy nem létezik többé, itt hagyott bennünket, méltatlankodunk 

és kesergünk. A valódi ok a félelmünk, az ősi és legmélyebb halálfélelmünk.  

Az öröm és a fájdalom mind mentális teremtmények. Maharsi azt mondja, az egész az 

elme bajkeverése. Szerinte egyáltalán nem létezik többé bánat, ha az ember egója halott. Mi 

okunk szomorkodni azok miatt, akik meghaltak, hiszen ők megszabadultak a kötöttségektől! 

Indiában van egy hagyomány: azt mondják, ne kapaszkodj tovább abba a lélekbe, aki többé 

nem tartozik a te időzónádhoz. Ugyanakkor Swámi Rama azt tanítja, hogy az érzéseket nem 

szabad elnyomni, mert a méreg belülről emészti tovább az ember zsigereit, és mentális, fizikai 

betegséghez vezet. Azt mondja, hogy egy érzést lehet helyettesíteni egy pozitív gondolattal, és 

megkülönböztető bölcsesség világossá teszi a gondterhelt elmét. Halál esetén tanácsos a 

távozót elengedni és nem hagyni, hogy a bánatunk fájdalmas köteléket teremtsen, mert ezek 

ideláncolják a haldokló lelki energiáit. Hagyjuk őt, hadd legyen szabad! Emlékeztessük 

magunkat arra, a tényre, hogy a lélek halhatatlan és a test csak egy ruha. „Mert biztos, hogy 

meghal az élő, s hogy újra születik a holt; ne bánkódjál tehát az elkerülhetetlenen.” (Bhagavad 

Gíta, II./27.) 

 A közeledő halál  

Amikor a kozmikus erők ritmusa találkozik a karmikus dimenzóinkkal, létrehozza a 

betegségeinket, meghatározza a halálunk módját, idejét, és a következő inkarnáció felé irányít 

minket. A közelgő halálra megannyi jellel figyelmeztetnek bennünket. Szvámi Ráma, az Élet 

itt és odaát című művében részletesen felsorolja a küszöbön álló halál jeleit. A Csaraka 

Szanhitá, mely a föld legrégebbi orvosi szövege, részletesen ismerteti a fantáziákat, álmokat, 

fiziológiai és a természetes egyensúly felbomlásának jeleit, melyek a halál ideje előtt akár egy 

évvel már tapasztalhatók.  

Néhány példa ezekre: 

• Ha kizárólag a jobb vagy a bal orrlyuk aktív napokon keresztül  

• Ha a színek, amiket lát, ellentétükbe fordulnak. pl a piros zöldbe  

• Valaki kígyószerű jelenéseket lát az égen  

• Szivárványt lát ott, ahol nincs, vagy mindenfelé szivárványt lát.  
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• Mindent az ellenkezőjének tapasztal, mint ami annak a természete 

• Nem látja a saját tükörképét mások pupillájában  

• Nem hallja a belső hangot, ha lezárja a fülét az ujjaival  

Ezek a tapasztalatok és jelenségek mögötti lelki összetevőket csak a jógik értik meg. A 

finomtest összetevőivel, a személyiség öt burkával és kölcsönös egymásra hatásukkal 

kapcsolatosak. Az ezek fölötti uralom megszerzése vezet a halál legyőzéséhez. A karma 

megtisztítása nélkül ez a győzelem lehetetlen, és a történet egy újabb születésben folytatódik.  

 A halál feletti utalom megszerezésének folyamata 

Alapvető fontosságú, hogy stabilizáljuk a szattva tisztaságának túlsúlyát attitűdjeinkben és az 

azokból következő tetteinkben. Egyedül e tisztaság révén arathatunk győzelmet a 

halálfélelmen. Például az egyik a részvétteljes hozzáállás és a könyörületes tettek végrehajtása 

nem csupán az emberi lényekkel, hanem minden élő teremtménnyel szemben. Az lesz úrrá a 

halálfélelmen, aki felismeri az önmagában való egységet, az egyetlen tudatosságot, az 

egyetlen életerőt, ahogy az minden életben megnyilvánul. Szvámi Véda Bhárati szavaival 

élve: De ha még nem voltál nagy jógamester, és még nem tudtad elhárítani a karma erejét, 

vagy a halál óráját, ha tiszta életet éltél, mégis valamennyire ellenőrzésed alá tudod vonni a 

halál folyamatát. Ülj fel, adj irányt a gondolataidnak és Isten nevével mentális ajkadon halj 

meg. Csodálatos példa erre Gandhi halála. A merénylő átverekedte magát a tömegen, kezei 

üdvözlő tartásban egy pisztolyt rejtettek. Amikor lőtt, Gandhi ajkait ezek a szavak hagyták el: 

„Rám! Rám!” – Isten neve, melyre egész életében emlékezett. Ez egy olyan élet vége, mely 

teljesen az önzetlen szolgálatnak és az önfegyelemnek szentelődött.  

 Ahhoz, hogy a halál és újraszületés folyamatát megértsük, meg kell ismernünk azokat 

a rendszereket, melyek a személyiségen belül közreműködnek abban, hogy az Önvaló a 

kötelékek viszonylataiba lépjen. Ezek a főbb rendszerek a személyiségen belül a következők, 

Szvámi Véda Bhárati tanítása szerint:  

• Durvatest – a maga teljes anatómiájával, belső szerveivel, idegekkel, izmokkal, 

agyhullámokkal. Mindez az öt durvaelemből épül fel, melyek 

a levegő, tűz, víz, föld és az éter. 

• A finomtest a tizenhét alkotórészével: 5 prána, tiz cselekvési és megismerési szerv, a 

manasz és a buddhi.  
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• A belső érzék (antah-karana) négy aspektusa:  

� Manasz – altív elme  

� Buddhi – az intelligencia, értelem, a döntés és az intuíció képessége  

� Csitta – Tudat, minden benyomás, szanszkára, és vászana tárháza. 

Beleértve a tudat alatti elme képességét is.  

� Ahankára – ego, a téves önazonosítás eszköze a tiszta Önvaló és a 

személyiség között, amely az anyagi elemekből áll össze.  

• Az öt kósa – a tiszta Önvalót övező burkok, fátylak, melyek eltakarják a lélek fényét, a 

téves önazonosítás eszközei:  

� Annamaja – Táplálkozás burka. Az ego tápláléka, amitől ő többnek érzi 

magát.  

� Pránamaja – Energia burok. Pránából épül fel. A lélegzet a közvetítő az 

annamaya és a pránamaja kosa között. Hozzá tartozik az öt prána: 

prána (Kilélekzés – lélekzés, életerő), apána (belélekzés, az anyaggá 

válás, zsugorodás), szamána (születésnek a közvetlen ható oka, az 

anyagi világba való belelehelődés), udána (halál, elmúlás, az 

anyagvilágból való fellehelődés), vjána (átlehelődés az újabb 

keletkezésbe, az újabb születésbe). Valamint az 5 alprána is ide 

tartozik: nága (böfögés), kurma (pislogás), dévadata (ásítás), karkha 

(tüsszentés), dhánandzsaja (testgázok kibocsátása).  

� Manómaja - Az elme illúzió burka, mentális test. 

� Vidnyánamaja – A burok, mely létrehozza a kognitív folyamatokkal 

való azonosulást.  

� Ánandamaja – A burok, amely létrehozza a fájdalom és a gyönyör 

érzéseivel való azonosulást.  

• Kauzális test – kárana sarira, amely a három gúna, a szattva, a radzsasz és a tamasz 

első egyensúlyvesztése révén keletkezik, melyek későbbi kiegyensúlyozatlanságai 

vezetnek az univerzum, a fizikai test és minden mentális folyamat keletkezéséhez.  

• Kundalíni – Három fő csatornája az idá, a pingalá és a szusumná. Bölcsesség, tisztaság 

és isteni tudat ébred fel az emberben általa.  

• A 325 000 energiaáramlat, mely a kundalíni három csatornájából ágazik szét.  
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• A hét csakra – A lelki, fizikai működések fő központjai, melyek erejüket a háromrétű 

fő csatornából kapják. Csakrák: muladhara, szvadhisthana, manipura, anahata, 

vishuddhi, agja, szahaszrár.  

• Végül a megszámlálhatatlan mennyiségű egyéb csakra, a testi-lelki működés 

központjai, elosztva a személyiségben, ahol a 325 000 energiaáramlatból bármelyik 

kettő találkozik.  

A jógi tehát teljesen uralma alá vonja ezeket a személyiségen belüli rendszereket, együtt és 

külön-külön. Életeken át önuralmat fejleszt ki életvitele, és a jógagyakorlatok végzése révén. 

Patandzsali Jóga –szútráinak tanítása szerint a jamák és nijamák gyakorlásával kezdi. A halál 

feletti uralom megszerzéséért először az ahinszát, a nem-ártást kell gyakorolni, majd a maitrít, 

a barátságos érzületet minden teremtmény iránt. Buddhista szóhasználattal, a mettát. A 

következő lépés az abhajam, a félelemnélküliség gyakorlása. Ez elsősorban nem bátorságot 

jelent, hanem minden élőlény biztosítását arról, hogy „nem vagyok többé ártás forrása 

egyetlen érzőlény számra sem.” Patandzsali leírása szerint 27 különböző szintje van az 

erőszak-nélküliségnek. A halál feletti uralom természetes módon kialakul a jógiban, amikor 

többé nem okozza egyetlen élőlény halálát sem. A tejes uralom akkor érhető el, amikor a 

személyiség minden rendszere átitatódott ezzel a hozzáállással és ezek a rendszerek a tiszta 

Önvaló irányítása alá kerültek.  

 A továbbiakban kiemelek néhány gyakorlatot, melyet a jógi elkezdhet, és tökéletes 

szintre fejleszthet azért, hogy a személyiség minden rendszerének uralma alá vonásával, elérje 

a halál feletti uralmat. Itt fontos azonban megjegyezni, hogy az igazán mély gyakorláshoz 

avatott mester vezetésére, iránymutatására van szükség.  

Hatha jóga gyakorlása során a jógi megérti, átérzi minden érző lény tudatosságát, mert olyan 

testtartásokat vesz fel, melyek ezeket a létformákat utánozzák. Ilyen például a kobra, szfinx, 

kakas, gyík. Sok életen, sok reinkarnáció során tartó folyamat, miközben megérti a karmikus 

folyamatokat is, sokféle lény testében tapasztalva meg önmagát.  

Sava-ászana, a Hullapóz gyakorlása: Huszonhét olyan relaxációs és koncentráció gyakorlat 

létezik, melyet a hullapózban lehet végrehajtani.  

Ezek célja, hogy lecsendesítsék a tudatos elmét, ami ahogy lenyugszik, a fizikai test is ellazul. 

A sava-ászana gyakorlata olyan, mint a körmenet egy templom körül és a csarnokok, folyosók 

végigjárása. A jógi közben belép a finomtestbe és maga mögött hagyja a fizikai testet.  
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Ez azért fontos, mert a karma által megkötözött maga mögött hagyja a fizikai testet a halál 

folyamatában, de magával viszi a finomtestet, amelyben minden szanszkára és vászana 

rejtőzik. A karmától való megszabadulás a szanszkáráktól és a vászanáktól való szabaddá 

válást jelenti.  

Annak a jóginak, aki mentes a korlátozott személyes egótól, nincs szüksége többé a 

finomtestre. A sava-ászana folyamatában a finomtest működése érthetővé válik, az öt burok 

átjárható lesz, és be lehet lépni azokba a kapcsolatokba, amelyek a csakrák között működnek, 

a testi-lelki funkciók elérhetővé válnak. Ekkor a pránajáma gyakorlatai már nem egyszerűen a 

légzés fizikai irányítását jelentik, hanem a pránajáma burok is felébred és átjárhatóvá válik.  

Pránajáma gyakorlatok, kiemelten a Nadi sodhana, a váltott orrlyukú légzés: A csatornák - az 

idá, a pingalá és a szusumna - megtisztítására szolgáló légzés. Kezdőként még szükséges, 

hogy az újjak segítségével befogjuk az orrnyílást. Gyakorlással elérhető, hogy az ujjak 

használata nélkül végezzük a gyakorlatot, és annak az orrnyílásnak az aktivitását kapcsoljuk 

be, amelyikre éppen szükség van. A légzési folyamat irányításának megtanulásával a légzés 

megszűnése, azaz a halál természetes módon szintén ellenőrzés alá kerül. A két orrnyílás a 

halál pillanatában és orgazmus közben aktív egyszerre, de csak egy pillanatig. Egy jógiban 

viszont a szusumná ereje akadálytalanul és a jógi akarata szerint áramlik. Amikor a jógi olyan 

mértékben uralja a légzését, és urává válik az alsóbb pránáknak, a pránának és az apánának, 

hogy a kifelé és a befelé áramló energia egybeolvad, akkor már nem a ki és be kettősségében 

van jelen. Ekkor bekövetkezik a lélegzet természetes megszűnése.  

A következő lépés az udána prána feletti irányítás megszerzése. Ez a prána felügyeli a 

haldoklás folyamatát. Amikor a teljes életerő összegyűlik a fejben, az udána prána segiti, 

hogy továbbmozduljon onnan, és a jógi megtanulja megnyitni akaratával a fontanellát 

(kutacs).  Itt el is érkeztünk a jógaalváshoz, a jóga nidrához, a tudatos alváshoz, melynek 

során a test alszik, a tudat éber. Aki mestere az alvásnak, azaz tudatosan meg tudja figyelni 

elméje alvó részeit, az, ezáltal irányítani tudja a haldoklás folyamatát is. Ki az, aki megfigyeli 

ezt? Az örökké éber, soha nem alvó, tiszta Önvaló.  

  A tanútudatosság, mint alapelv, bevihető a napi életünkbe is, ez az éberség gyakorlata. 

Ennek során folyamatosan tudatában vagyunk a testi folyamatoknak, a gondolatainknak, 

érzéseinknek, légzésünknek, a személyes mantránknak. Az az ember, aki megtanulta az 

éberség művészetét, ezzel együtt megtanulta a tudatos haldoklást is.  
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A halhatatlanság igazi forrása azonban kizárólag a kundalíni, a bennünk lakozó isteni 

fénysugár. Ahogyan a laja jóga, a feloldás jógája segíti a lelket, hogy kioldja a halandó 

burkokhoz fűződő kötelékeket, úgy a kundalíni jóga segíti, hogy felismerje a halhatatlanságot. 

Ez a fénysugár a gerincben helyezkedik el, a gerinc aljától áramlik fel, az ezerszirmú lótuszig.  

„Ahogy valaki óvatosan lehánt egy rostszálat egy nádról, egyenes vonalban, úgy gyűjti össze 

a jógi is a pránáit, és óvatosan átvezeti a kundalíni szusumná csatornáján; teljes tudatosságát 

felfelé vezetve, és aztán a nap kapuján keresztül távozik.” (Katha Upanisad, 2.3.16-17.) 

A napkapu az ezerszirmú lótusz, mely a fontanellában helyezkedik el. Ahhoz, hogy át tudjon 

haladni a nap kapuján, a gyakorlónak el kell sajátítania a ponton való áthaladás módszerét. 

Ebben a teljes tudatosságot és életerőt össze kell gyűjteni a személyiség minden egyes 

rendszeréből, az éberség és a fény egyetlen tűhegynyi pontjára. Innen a halál általi tudatos 

továbbjutás csupán egy nagyon egyszerű lépés.  

Csak szigorú önfegyelem révén tudja valaki úgy átalakítani a testét, mintha egy alkimista 

olvasztótégelyében lenne. Így fokozatosan annyira képessé válik a testi folyamatok 

irányítására, hogy a halál gyerekjátéknak tűnik számára. Ez a lélek alkímiája, nem csupán a 

testé. 

Összefoglalás  

Ne feledjük tehát, hogy a kérdést itt és most kell feltennünk és közelebb menni a halál 

kérdéséhez. Csak így van esélyünk a múlandóság megértésére, elfogadására és az alázatos 

felkészülésre. A fentiekben láthattuk, hogy mennyire sokrétű és aprólékos gyakorlásra van 

szükség mindehhez. Minden nap emlékeztessük magunkat arra, hogy a Lélek halhatatlan és a 

test csak egy átmeneti szálláshely számára. Polcz Alaine, számomra a legnagyszerűbb magyar 

pszichológus, írónő és tanatológus, így fogalmaz: „A véges és a végtelen közti rés a mi 

halálunk”  

A Himalája egyik nagy mesterének, Szvámi Véda Bhárati gondolataival zárom írásom, mely 

szerint egy jógi ismeri a végtelennek az örömét, és miután átgondolt módszerekkel megtanulta 

irányítani a személyisége különböző rendszereit, együtt és külön – külön egyaránt, magának a 

halálnak is urává válik. Amíg ezt a mesteri szintet el nem érjük, menedéket vehetünk a 

karmák megtisztításának útján a helyes tudás, helyes gondolkodás, helyes szavak és tettek 

által. Valamint mindennap meghalva fizikai lényünk számára mély meditációban, amely a 

tiszta, halhatatlan, spirituális Önmagunk tudata, aki „Én vagyok”.  
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