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A globalizáció
buddhista távlatból
Amikor globalizációról beszélünk,
ak kor pél dá ul a fo gyasz tói mo no kul túra meg te rem té sé re s az en nek kö vet keztében fellépõ ökológiai problémákra
gondolunk. Buddhista távlatból a
tanha, a „vágy” áll a globalizáció fo lyamatának kö zép pont já ban. A budd his ta
elem zé sek sze rint a tanha a tu laj donkép pe ni oka min den szen ve dés nek,
ezért úgy lát szik, a globalizáció azt je len ti, hogy a bír vá gyat, az erõ sza kot és
az individualizmust terjesztik a világ
min den ré szén. Budd his ta táv lat ból azt
mondhatjuk, hogy az a társadalom,
amelynek kulturális ér tékeit ezen az
egészségtelen módon befolyásolják,
sok fé le prob lé má val fog szem be sül ni.
A boldogság buddhista felfogása
nem a tanha, a vá gyak ki elé gí té sén alapul; egy jó budd his ta tár sa dal mat olyan
értékek határoznak meg, mint az

együttmunkálkodás, a nagyvonalúság,
az együtt ér zés és a spi ri tu a li tás. Eb bõl
az ál lás pont ból te kint ve az az egy sze rû
élet, amely sok kal ke ve sebb fo gyasz tási tár gyat vesz igény be, meg sza ba dít ja
lé tün ket az anya gi meg ter he lé sek tõl, és
meg en ge di majd, hogy a spi ri tu á lis minõ sé ge ket ápol juk és moz dít suk elõ. Ez
azonban nem je len ti azt, hogy a buddhis ta nõk és fér fi ak el ve tik az anya gi jólé tet. Az a lé nyeg, hogy meg kell ér te nünk, hol hú zód nak az anya gi jó lét határai, és mikor válnak az eszközök
cél lá, aho gyan ezt sok mai em ber éle tében meg fi gyel het jük.
Thaiföldön egész sor olyan bá zis kezdeményezés létezik, amelyet tár sa dalmilag elkötelezett buddhista szer ze tesek, messzire tekintõ parasztok, va lamint nem kor mány za ti szer vek mun katár sai ve zet nek. Ezek a kez de mé nye zé-

sek azon fá ra doz nak, hogy meg sza ba dítsák he lyi kö zös sé gü ket az ural ko dó pi aci erõk tõl. Az egyik pró bál ko zás ab ban
áll, hogy a kor mány ál tal tá mo ga tott exporttermékek elõállításától vissza tér jenek egy olyan ter me lés hez, amely el sõdlegesen a he lyi közösség élelmiszerszük ség le tét fe de zi, és csak a fö lös le get
szán ja kül sõ pi ac ra.
Az utób bi tíz év ben né hány ilyen közösség a mezõgazdaság olyan al ter natív formáit próbálta ki, amelyekben
nagy súlyt fek tet nek a szer ves trá gyázásra és a megélhetés biztosításán
nyug vó gaz dál ko dá si mód ra. Egy év tized múltán egyértelmûen meg ál la pítha tó az élet mi nõ ség ja vu lá sa, és ezek a
kö zös sé gek ily mó don szem mel lát ha tó
példáivá vál tak az élet al ter na tív for rása i nak. Há rom ilyen kö zös sé get sze retnék most be mu tat ni.

Szerzetesek támogatják egy falu fejlõdését
Nan Szutaszilo, akit Luang Nan por nak (atyá nak) is hív nak, egyi ke az el sõ
„fejlesztési szerzeteseknek”; õ a Thai föld észak-keleti ré szén, Ta Szavang
kör zet ben fek võ Szamakkhil temp lo mának apát ja. Elõ ször azt gon dol ta, a fej lõdés azt jelenti, hogy utakat épí te nek és
villannyal látják el a falut, de gyorsan
megtanulta, hogy ez tévedés. Meg változ tat ta fel fo gá sát, és ha ma ro san va ló di
vál to zás kez dõ dött a fa lu éle té ben. Mi után ki fun dál ta, hogy az em ber va ló di ellen sé ge meg nem szû nõ vá gya ko zá sa a
„többre”, összefogott a falu lakosainak
egy részével, és a temetõ területén
össze jöt tek me di tál ni és új éle tet kez deni. A vi lá gos és nyu godt tu dat se gít abban, hogy felismerjük illúzióinkat, és
úgy lás suk a va ló sá got, ami lyen az ténylegesen. „Spirituális közösség” nélkül
igen ne héz a fa lu la kó i nak vé de kez ni ük
a kon zum iz mus, a fo gyasz tói szem életés élet mód be fo lyá sa el len, amely egy re
na gyobb ela dó so dás ba ker ge ti õket.
Az apát meg ta ní tot ta a fa lu la kó it arra, hogy a meditációban begyakorolt
tár gyi la gos sá got, tü rel met és ön fe gyel-

met ar ra hasz nál ják föl, hogy ele mezzék a kró ni kus sze gény sé get, amely ben
él tek. Mi u tán fel is mer ték en nek a szegény ség nek az oka it, a szer ze tes se gített nekik abban, hogy megkeressék
annak az útját-módját is, hogyan szá molhatnák fel önál ló fej lõ dés sel adós sá ga i kat. Az õ tá mo ga tá sá val és a templom pén zé vel ban kot hoz tak lét re, hogy
a fa lu la kó i nak ne kell jen töb bé a ke reskedelmi bankoktól pénzt köl csö nöz niük. A ko lostor elkötelezettségének az
volt az alap ja, hogy a szer ze te sek adósai a fa lu la ko sa i nak, mi vel azok rendszeresen el lát ják õket élel mi szer rel, és
tö rõd nek ve lük.
Az egyik szá raz ság ide jén pót ló la go san
ala pí tot tak még egy „rizs ban kot” is, hogy
le gyõz zék az éhe zést. Az osz to zás és a közösség önállóságának szellemében a jó mó dú ak rizst bo csá ta nak a bank ren del kezésére, amit aztán a szegények kapnak
meg, és csak ala csony ka ma tot kell fi zetniük ér te. Nan Szutaszilo apát ezenkívül
be ve zet te a „ba rá ti rizs ter mesz tést”. A fa lu
la kói fi zet ség nél kül rizst ül tet nek egy darab kö zös föl dön, ame lyet er re a cél ra ado-

mányoztak. A közös erõfeszítéssel meg termelt rizs a „rizsbankba” kerül, amely
ez ál tal szük ség hely zet ben a la ko sok se gítsé gé re le het.
Alighanem még ennél a „baráti rizs termesztésnél” is fon to sabb, hogy a fa lu kö zös ség vissza tért a test vé ri ség szelle mé hez, hely re ál lít va egy olyan ha gyományt, amely ve szen dõ be ment az ál tal,
hogy a gaz da sá gi nyo más össze rop pantot ta a fa lu éle tét.
Az zal, hogy a budd his ta hi tet ha té konyan átültették a hétköznapi életbe,
megalapozták azoknak a fá ra do zá soknak a si ke rét is, ame lyek kel elég pénzt
ta ka rí tot tak meg a fa lu ban ah hoz, hogy
új prog ra mok ba vág ja nak be le. Így példá ul a fa lu la kói hi tük bõl fa ka dó an köte le zik ma gu kat ar ra, hogy kor lá toz zák
a szükségtelen termékek vásárlását; a
sze mé lyes meg ta ka rí tá sok a falu ta karé kos sá gi alap já ba foly nak be, és eb bõl
fizetik aztán például a szövetkezeti
egész ség ügyi kez de mé nye zé se ket és –
ami na gyon fon tos – a fa lu la ko sa i nak
adósságait, mert különben a bankok
sze rez nék meg föld je i ket.

A középút hagyomány és modernség között
Pha Khru Szukvadzsaravat egy Thaiföld észak-ke le ti ré szén ál ló, is ten há ta
mö göt ti fa lu, Ban Tha Laad budd his ta
szerzetese. Õ is megállapította, hogy

könnyû rá ve zet ni az em be re ket a me ditá ci ó ra, de sok kal ne he zebb ar ra, hogy
részt vegyenek a kö zös ség fej lesz té sében. Szukvadzsaravat nem vetett el

min den mo dern dol got. A mo dern élet
utol ér te a fa lut is, és ez nagy va ló szí nûség gel így is ma rad. A szer ze tes szi lárdan hisz ab ban, hogy a he lyi kul tú ra és

