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K U M M A R D A D E S TA R K A D E L E

Doris Kareva
Pääsusilmad, nurmenukud,
meelespead ja kullerkupud kummardades tarkadele
kingin kirkad kevadlilled.
Karikakrad, kasteheinad,
mooniõied, rukkililled kummardades tarkadele
pärjaks punun suvelilled.
Kanarbik ja kukehari,
pohlalehed, pihlamari kummardades tarkadele
kingin karged sügislilled.
Allikast toon selget vett,
pakun kuldset kärjemett,
musta leiba lõhnavat,
laulu vaikset, vägevat,
kummardades tarkadele
tulvil austust sügavat.
Virmalised, vikerkaare,
rabalaukad ja soosaare,
sõnajalaõie põimin
kastevärske laulu sisse,
kummardades tarkadele,
sulandudes mõistmisesse.

N E L I M Õ Õ T M AT U T

Viryabodhi
Tõlge: Doris Kareva
Olgu kõik olendid õnnelikud

Leidku ma alati rõõmu teiste rõõmust,

ja ühenduses õnne allikaga.

siirast ja avalat.

Olgu kõik olendid vabad kannatusest

Ärgu ma takerdugu madala

ja selle põhjustest.

kadeduse ihnsasse hõlma.

Olgu kõik olendid rõõmsad ja muretud,
ühenduses rõõmu allikaga.

Olgu mul vaprust mõista
rõõmu, valu ja õnnelikkuse juuri,

Leidku ma endas meelerahu,

ja õppida võtma kõike

et võiksin tervitada

sooja selge rahuga.

rõõmu ja valu ühtmoodi,

Ärgu ma tõmbugu tagasi,

mõistes olemise olemust.

ükskõiksena teiste vastu.

Olgu ma ikka ja alati armastav,

Olgu mul julgust

varmas vaatlema maailma

emmata elu kogu ta täiuses,

südame lahkel pilgul.

et jõuda mõistmiseni,

Ärgu ma sulgugu

mis vabastab.

ega langegu
ärrituse ja viha küüsi.
Olgu ma alati helde
ja kaastundeküllane,
avali nende poole,
kellel on raske.
Ärgu ma pöördugu ära
hirmust või mugavusest.

KOHTUMISE JA LAHKUMISE LAUL

Milarepa
Tõlge: Doris Kareva
Lõpmatus sinitaevas me kohal

Kaunis aias õitseb elulill;

pöörlevad päike ja kuu. Nende kulg

tema ümber mesilind ringleb.

märgib aegade muutumist.

Nende kohtumine ja lahkumine

Sinine taevas, sinule soovin tervist ja õnne.

märgib aegade muutumist.

Sest mina, päike-ja-kuu, lahkun nüüd

Hea lill, jää terveks!

Nelja Maailma külastama.

Mina, mesilind, nüüd

Mäetipus on kõrge kalju,

lendan Gangese õitele külla.

mille ümber tiirutab kotkas,

Ärgu raputagu sind rahe,

lindude kuningas. Nende kohtumine

ärgu tuuled mind tõugaku teelt.

ja lahkumine märgib aegade muutumist.

Dharma kaitse all

Hea kalju, jää terveks!

peagi ehk kohtume taas

Mina, kotkas, nüüd lendan minema

külluses, õndsuses.

naudingu avarustesse.
Ärgu kunagi löögu sinusse välk,

Kogunend ümber Milarepa

ärgu peatagu mind ükski püünis.

on ustavad sõbrad Nya Nonist;

Dharma virgutusel

nende kohtumine ja lahkumine

peagi ehk kohtume taas

märgib aegade muutumist.

külluses, õndsuses.

Jääge terveks, head sõbrad, minu tee viib
nüüd kaugeile mägedele.

Tsangpo jões

Kandku minu, joogi, tee edasi mind

ujub kuldsilmseid kalu;

ja teie, mu sõbrad, elage rõõmsalt ja kaua.

nende kohtumine ja lahkumine

Dharma valgustusel

märgib aegade muutumist.

peagi ehk kohtume taas

Hea jõgi, jää terveks!

külluses, õndsuses.

Mina nüüd, kala,
ujun Gangese voogude poole.
Ärgu põllumehed sind kunagi kuivatagu,
ärgu kalamehed mind kunagi võrku püüdku.
Dharma õnnistusel
peagi ehk kohtume taas
külluses, õndsuses.

T S O N G K H A PA

Tõlge: Doris Kareva
Inimkeha, endaga rahus,
on väärsem kui mistahes teemant.
Hoia hästi keha, mis antud ainsamaks korraks.
Inimkuju ei kingita kergel käel,
küll on kaotada teda kerge.
Kõik siin ilmas on vaid põgus pilk,
nagu sähvab taevane välk;
tunneta elu, mis on
kui vikerkaar, kastetilk, ta ilu kaob samal hetkel
kui sünnib.
Olgu su siht
igal päeval ja igal ööl
olla temaga üks.

***
Oma helduses varmas aitama, rutta kui jõgi.
Oma kaastundlik arm kiirga kõige üle kui päike.
Teiste vigu varjates ole vaikne kui öö.
Oma viha ja raevu suhtu nii nagu surnu.
Oma alandlikkuses ole malbe kui maa.
Võta vastu kõik ja kanna seda kui meri.
Paista see, kes sa oled – või ole, kellena näid.
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