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Bevezetés 

A téma indoklása, célja, módszertana 

Tudomásom szerint a nyugalmat, elmélyedést, egyhegyűséget, összpontosítást       

kibontakoztató szamatha (p: samatha, sz: śamatha , t: zhi gnas) buddhista meditációs           1

gyakorlatokról nincs önálló, több hagyományágat átfogó magyar nyelvű szakirodalom.         

Ez utóbbira még az angol nyelvű irodalomban sem találtam a saját vállalkozásomhoz            

hasonló példát. Márpedig úgy gondolom, hogy a 21. század információkban bővelkedő,           2

rohanó világában hasznos lehet a tudati művelés e formájával önállóan, kiemelten is            

foglalkozni, valamint számomra a globalizációs trendek alapján indokoltnak látszik a          

téma hagyományágakon átívelő megközelítése is. 

Dolgozatom célja a nyugalom (szamatha, siné) buddhista meditációs praxis jelenkori          

megítéléseire és kapcsolódásaira koncentráló, önálló, hagyományágakon átívelő       

áttekintés és elemzés nyújtása. Felhasználva a magyarul elérhető források javát,          

bemutatva nyelvi lecsapódásainkat és hazai tanítóink véleményét, a fő témán belül           

célom egy olyan hiánypótló hazai összkép nyújtása, amely mellett megjelenik saját           

tapasztalatom és véleményem is. 

A dolgozat készítéséhez magyar nyelven elérhető XX-XXI. sz-i forrásokat használtam          

gerincként. Ehhez használtam szükség esetén adalékokat a csak angol nyelven elérhető           

kortárs forrásokból. A bemutatottakhoz kapcsolódó elsődleges (nem kortárs) forrásokra         

való utalásokat lábjegyzetbe helyeztem (a rövidítések jegyzéke és az utalások módja a            

Felhasznált források fejezetben található). A dolgozatban áttekintést adok hazai tanítók          

saját tapasztalatairól és véleményeiről a szamatha fontosságáról, szükségszerűségéről és         

a vele való foglalkozás lehetőségeiről a XXI. században Magyarországon. 

1 Páli nyelven: samatha [magyar átírás és kiejtés: szamatha]; Szanszkrit nyelven: śamatha [magyar átírás              
és kiejtés: samatha]; Tibeti nyelven: zhi gnas [Magyarországon elterjedt átírás és kiejtés: siné; helyes              
kiejtés: zsiné]. 
2 I. Természetesen ezen a téren sokkal korlátosabb a rátekintésem, mint a magyar irodalmat tekintve.  
II. Shankman 2008. műve mutat hasonlóságot, de nem hagyományágakon átívelő, nincs benne nyelvi             
gyűjtés-elemzés, és nem egy országra orientált. 
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Tekintettel a választott téma nagyságára és a szakdolgozati oldalszám korlátaira, csak a            

buddhista meditációs praxist mutatom be (más hagyományokat és világi meditációs          

utakat nem), másrészt a szamatha praxis gyakorlásával, szintjeivel, akadályaival, képi          

ábrázolásával stb. jelen dolgozatban nem foglalkozok (ezek később feldolgozhatók         

önálló témaként). A kapcsolódó fogalmakat (dzshána, szamádhi, vipasszaná stb.) csak a           

fő cél megvalósulásának figyelembevétele melletti mértékben érintem. 

Szóhasználat, jelölések, átírások 

A dolgozatban csak a nyugalom (szamatha, siné) meditáció és a hozzá szorosan            

kapcsolódó néhány szakkifejezésnek adtam meg dőlt betűvel az idegen nyelvű alakját.           

Ezeknél alapvetően és általánosságban páli, a vadzsrajána irodalom elemzése fejezetben          

tibeti és/vagy szanszkrit, a zen irodalom elemzése fejezetben japán és/vagy kínai           

és/vagy szanszkrit kifejezéseket használtam. Páli, szanszkrit, tibeti szavaknál magyar         

népszerűsítő átírást alkalmaztam (első vagy fontos fejezetnyitó megjelenéskor megadva         

lábjegyzetben páli és szanszkrit szavak esetében a tudományos, tibeti szavak esetében           

Wylie rendszerű átírást), japán szavak esetében Hepburn, kínai szavaknál Wade–Giles          

rendszerű átírást alkalmaztam. Egyes fejezetekben (pl. Bevezetés, Összegzés) általában         

úgy láttam jónak, ha együtt alkalmazom a leggyakoribb páli és tibeti alakot, mint             

például: szamatha, siné.  

Dolgozatom szempontjából nem szakkifejezésnek tekintett szavak (személy-, iskola-        

szentiratnevek stb.) esetében nem alkalmaztam dőlt betűs jelölést és a felhasznált forrás            

által használt írásmódot hagytam meg, vagy magyar népszerűsítő átírást alkalmaztam.  

Az idézetekben az idézett szerző által használt írásmódot hagytam meg, és szintén nem             

jelöltem dőlt betűvel a szakkifejezéseket. 

Az angol nyelvű irodalom fordításait magam végeztem. {Kapcsos zárójelek} között          

esetenként fordítási alternatívákat adtam meg, amelyek segíthetnek a jobb megértésben. 

A Felhasznált források fejezet könyvészeti adataiban szereplő dőlt betűs kiemelések a           

TKBF bibliográfiai hivatkozásainak szabályai szerint kerültek jelölésre. 
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Jelenkori magyar lecsapódások, 

megítélések, kapcsolódások 
 

Elhelyezése a meditációs gyakorlatok között 

 

A nyugalmat, elmélyedést, egyhegyűséget, összpontosítást kibontakoztató szamatha (p:        

samatha, sz: śamatha , t: zhi gnas) típusú meditációs gyakorlat létezett és létezik a             3

buddhizmuson kívül is, ezért nem tekinthető kizárólagosan buddhista praxisnak.         4

Különbségek természetesen vannak az egyes vallások és meditációs vonalak         

alkalmazott technikái, megközelítései, mögöttes filozófiái és megvalósítási eredményei        

között. Dolgozatom a buddhista úttal foglalkozik, így e bekezdéssel csak jelzés           5

értékűen mutattam rá a más meditációs hagyományokban való párhuzamos létezésre. 

 

A buddhizmuson belül egyes szerzők a meditációkat mindösszesen két nagy csoportra,           

egyrészt a nyugalmat, megnyugtatott tudatállapotot, békességet, elmélyedést,       

egyhegyűséget, összpontosítást kibontakoztató szamatha, másrészt a dolgok lényegének        

felismerését és megértését, a belátást, tisztánlátást, bölcsességet kibontakoztató        

vipasszaná (p: vipassanā , sz: vipaśyanā , t: lhag mthong) meditációkra osztja. Bár ettől            6 7

jóval nehezebb a buddhista meditációkat klasszifikálni, és sokkal színesebb a          8

3 Páli nyelven: samatha [magyar átírás és kiejtés: szamatha]; Szanszkrit nyelven: śamatha [magyar átírás              
és kiejtés: samatha]; Tibeti nyelven: zhi gnas [Magyarországon elterjedt átírás és kiejtés: siné; helyes              
kiejtés: zsiné]. 
4 Análajó 2007: 81, 91; Gunaratana 2013: 3; Hetényi 1989: 45; Pandita 2017: 69; Porosz 2018b: 174,                 
255; Skilton 2013: 17; Szakjong 2014: 230; Téchy 1986: 137–203; Terebess É.N.: 1. 
5 Dahlke–Dahlke 2002: 183; Gauding 2008: 47–90; Grabovoj 2013; Hetényi 1989: 82; Jálics 1977;              
Kaczvinszky 1995: 261–276; Nan 2005: 19–43, 116; Scaligero 1990: 25–31; Ráma 2007: 44, 75–76. 
6 Páli nyelven: vipassanā [magyar átírás és kiejtés: vipasszaná]; Szanszkrit nyelven: vipaśyanā [magyar             
átírás és kiejtés: vipasjaná]; Tibeti nyelven: lhag mthong [magyar átírás: lhagthong, kiejtés: lhaktong]. 
7 Hetényi 1989: 45–46; Skilton 2013: 33. 
8 Duff 2015: 136–137; Németh 2005: 24–25. 
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gyakorlatok világa, de itt erre most csak utalás szinten mutatok rá, hogy a dolgozat a               9

továbbiakban a buddhista praxis egyik ténylegesen nagy irányával, a szamatha          

meditációval foglalkozhasson. 

 

A szamatha gyakorlattal kapcsolatban fellelhető egyszerűsítő nézet, miszerint az csupán          

kiinduló pont jellegű, kezdő, bevezető módszer, árnyalódhat és formálódhat a jelen           10

dolgozatban tárgyalt összefüggések és vélemények, valamint saját ajánlásaim által.  11

 

Az alábbiakban a szamatha meditáció jelenkori megítéléseiről, kapcsolódásairól,        

helyéről, szerepéről áttekintést adok a főleg Délkelet-Ázsiában elterjedt théraváda, a          

leginkább Belső-Ázsiában elterjedt vadzsrajána (tantrajána, mantrajána), valamint az        

inkább Kelet-Ázsiára jellemző zen (csan) buddhista hagyományágakkal foglalkozó        

jelenkori szerzők - többségében magyar nyelven is elérhető - művein keresztül. A            

dolgozat végén kiegészítést adok hazai tanítók és saját magam meglátásairól. 

 

  

9 Conze 2000: 25; Dalai Láma 2017: 132–133; Duff 2015: Vi–vii, 59; Porosz 2018b: 149–153; Szögyal                
2014: 266; Wangyal 2018: 101–242. 
10 Hetényi 1989: 46; Nan 2005: 137; Porosz 2018a: 208, 268. 
11 Saját ajánlásom kiegészítésképpen elsődleges irodalmakra, amelyek a szamatha gyakorlat          
sokszínűségét, a meditációs praxisban való folytonos jelenlétét mutatják: [Kxy/PTSko]: AN.2.172./i.94;          
SN.35.245./iv.191-195; SN.43.12.i-ii./iv.362; MN.73.18./i.494; DN.33.1.9.(23)/iii.213;    
DN.34.1.3.(2)/iii.273. [CBT]: Th.133 (268); M.126 (288); V.10.38 (134); V.40.21-23 (228). 
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A szamatha, siné magyar elnevezései és fordításai 

 

A szamatha (p: samatha, sz: śamatha , t: zhi gnas) meditáció magyar nyelvi            12

elnevezéseinek (magyar szerzők önálló alkotásainak és külföldi elnevezések magyar         

fordításainak) alábbiakban bemutatott áttekintése segíthet e meditációs út lényegének         

jobb megértésében. Az áttekinthetőség érdekében a szerzőket lábjegyzetben adom meg,          

a fordítók a Felhasznált források fejezetből megismerhetők. Bár egyes esetekben az           

elnevezések összetettek, csak azokat tüntettem fel, amelyeket a kontextus alapján a           

szerzők egyfajta elnevezésként használtak megítélésem szerint. Az egyes        

elnevezésekhez (amelyeknél a listában hiányoznak) változóan illesztik vagy hagyják el          

a “meditáció” és a “gyakorlat” szavakat. 

 

Áttekintés hagyományágak és szerzők szerint 

Hagyományágtól független buddhista elnevezés 
- Összpontosítottság. Nyugodalmas időzés.  13

- Megnyugtatott tudatállapot meditációja.  14

Vadzsrajána (tantrajána, mantrajána) hagyomány 
- Békében időzés. Koncentrált meditáció.  15

- Nyugodt megállapodottság meditáció. Nyugodt 
megingathatatlanság.  16

- Zavartalan összpontosítás. A szellem 
nyugalomban időzése a tárgyon.  17

- Békében időzés. Mentális elnyugodottság.  18

- Nyugalomban időzés.   19

- Nyugalomban időzés képessége. A tudat 
egyhegyű összeszedettsége. Nyugalomban időzés. 
Nyugalmas időzés.  20

- Tudati elnyugodottság. Mentális elnyugodottság. 
Nyugodt elidőzés.   21

Théraváda hagyomány 
- Higgadt nyugalom.  34

- Nyugalom. Nyugalmi meditáció. Békés tudat 
gyakorlat. Összpontosítás meditáció.  35

- Nyugalom. Nyugalom meditáció. 
Összpontosítás meditáció.  36

- Nyugalom. Nyugalom meditáció. Nyugodt 
meditáció.  37

12 Páli nyelven: samatha [magyar átírás és kiejtés: szamatha]; Szanszkrit nyelven: śamatha [magyar átírás              
és kiejtés: samatha]; Tibeti nyelven: zhi gnas [Magyarországon elterjedt átírás és kiejtés: siné; helyes              
kiejtés: zsiné]. 
13 Hetényi 1989, Hetényi 1997. 
14 Skilton 2013. 
15 Dalai Láma 2017. 
16 Dalai Láma 2012. 
17 Dalai Láma 1992.  
18 Szakjong 2014: 222; Szögyal 2014: 256. 
19 Zahler 2017.  
20 Duff 2015: Xii, 60, 61. 
21 Vangcsug – Khjence 2017: 15, 75, 78. 
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- Nyugvás. Belső nyugvás. Nyugvás meditáció. 
Elnyugvás meditáció. Nyugvás kifejlesztése.  38

- Elnyugvás. Elcsöndesedés.  39

- Koncentrációs meditáció. Koncentráció. 
Nyugalom. Mentális nyugalom kifejlesztése. 
Nyugalom kifejlesztése és elmerülés.  40

- Nyugalom.  41

- Elmélyedés.  42

- A tudat megszilárdítása. Tudati nyugalom. 
Tudati elnyugvás.   22

- A tudat nyugalma és kiegyensúlyozottsága.   23

- Zavartalan időzés az elnyugodottságban.  24

- A tudat megnyugtatása.  25

- A tudat lenyugtatása. Meditatív koncentráció.  26

- Nyugalomban időzés. Elmélyült nyugalom. 
Elmélyült nyugalmi összpontosulásban időző 
tudat.  27

- A tudat lecsendesítésének technikája.  28

- A békesség meditációja.  29

- Békés nyugvás meditáció. Elcsendesedés 
meditáció.  30

- Figyelmesség.  31

- Nyugodt időzés. Figyelmesség meditáció. Békés 
nyugvás. Mentális elnyugodottság.  32

- Nyugodt időzés. Békés nyugvás.  33

Zen (chan) hagyomány 
- Felfüggesztés. Tartás. Higgadtság. Önfegyelem. 
Koncentráció.  43

 

 

  

34 Bodhi 1993. 
35 Pandita 2017. 
36 Porosz 2018a: 208; Porosz 2018b. 
37 Análajó 2007. 
22 Chetsang 2018: 34–39. 
23 Kalu 2007: 203–253. 
24 Wangyal 2018. 
25 Amipa 1990. 
26 Seegers 2001: 26, 29. 
27 Vaszi – Agócs 2002: 46. 
28 Végh 2012. 
29 Clement 2008. 
30 Cültrim 2012: 15. 
31 Trungpa 1997: 78. 
32 Kovács – Urgyen 2007: 4, 10, 31, 65. 
33 Csöpel 2015: 30; Csöpel 2013a: 45; Csöpel 2013b: 9–10. 
38 Nyanaponika 1994. 
39 Szumédhó 2004a; Szumédhó 2004b: 218. 
40 Gánti 2014: 145–146. 
41 Moneyya 2018. 
42 Terebess (É.N.). 
43 Nan 2005: 135. 
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Áttekintés tartalmi mondanivaló szerint 

Nyugalom 
1. Nyugalom. (5x) 
2. Nyugalom meditáció. (2x) 
3. Nyugalom kifejlesztése és elmerülés. 
4. Mentális nyugalom kifejlesztése.  
5. Tudati nyugalom.  
6. Tudati elnyugvás.  
7. A tudat megnyugtatása. 
8. A tudat lenyugtatása.  
9. Tudati elnyugodottság.  
10. Mentális elnyugodottság. (4x) 
11. Nyugalomban időzés. (3x) 
12. Nyugalomban időzés képessége.  
13. Nyugodt időzés. (3x)  
14. Nyugodt elidőzés.  
15. Nyugodt meditáció. 
16. Nyugodt megingathatatlanság. 
17. Nyugodt megállapodottság meditáció.  
18. Nyugodalmas időzés. 
19. Nyugalmas időzés. 
20. Nyugalmi meditáció.  
21. Nyugvás.  
22. Elnyugvás.  
23. Nyugvás kifejlesztése. 
24. Nyugvás meditáció.  
25. Elnyugvás meditáció.  
26. Belső nyugvás.  
27. Higgadt nyugalom. 
28. Megnyugtatott tudatállapot meditációja. 
29. A szellem nyugalomban időzése a 

tárgyon. 
30. A tudat nyugalma és 

kiegyensúlyozottsága.  
31. Zavartalan időzés az elnyugodottságban. 
32. Elmélyült nyugalom.  
33. Elmélyült nyugalmi összpontosulásban 

időző tudat. 
 

Összpontosítás-összedettség 
34. Összpontosítás meditáció. (2x) 
35. Összpontosítottság.  
36. Zavartalan összpontosítás.  
37. A tudat egyhegyű összeszedettsége.  

 

Koncentráció 
38. Koncentráció. (2x) 
39. Meditatív koncentráció. 
40. Koncentrációs meditáció.  
41. Koncentrált meditáció. 

 

Béke 
42. Békés nyugvás. (2x) 
43. Békés nyugvás meditáció.  
44. Békében időzés. (2x) 
45. Békés tudat gyakorlat.  
46. A békesség meditációja. 

 

Egyéb 
47. A tudat lecsendesítésének technikája. 
48. Elcsendesedés meditáció. 
49. Elcsöndesedés. 
50. Elmélyedés. 
51. A tudat megszilárdítása.  
52. Felfüggesztés.  
53. Tartás.  
54. Higgadtság.  
55. Önfegyelem.  
56. Figyelmesség. 
57. Figyelmesség meditáció.  
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Elemzés, értékelés 

A szamatha-siné meditáció nevének magyar nyelvi megjelenítései (magyar szerzők         

önálló alkotásai és külföldi szerzők elnevezéseinek magyar fordításai) színes és          

tartalmas képet mutatnak. A gyűjtőmunka során 33 forrásműből összesen 71 magyar           

elnevezést gyűjtöttem össze. Az átfedéseket kiszűrve ennek az egyetlen meditációs          

típusnak (gyakorlat csoportnak, meditációs célnak, aspektusnak) összesen 57 magyar         

elnevezését tudtam megkülönböztetni, amely számomra azt mutatja, hogy olyannyira         

színes és tartalmas ez meditációs praxis, hogy sokféleképpen lehet a lényegét           

megközelíteni, többféle fő célt, tartalmat és jellemzőt lehet hozzá társítani, és           

természetesen sok úton lehet hozzá közeledni. Ezeket a különböző utakat a           

hagyományágak irodalmainak elemzésekor be is mutatom (lásd a későbbi fejezeteket). 

 

A théraváda hagyomány esetében legtöbbször a nyugalom (elnyugvás, nyugvás,         

nyugalmi) kifejezés dominál 18 előfordulással, ami után az összpontosulás (vele          

egybevonva a koncentráció) következik 4 előfordulással, amelyek mellett jelenik az          

elcsöndesedés, elmélyedés, elmerülés, higgadt és a békés kifejezés 1-1 esetben.  

A vadzsrajána hagyomány esetében szintén a nyugalom (nyugalomban, nyugalma,         

nyugodt, nyugalmas, nyugalmi, lenyugtatás, megnyugtatás, elnyugvás, elnyugodottság)       

kifejezés áll az élen 25 esettel, ami után a békében (békés, békesség) kifejezés 6 esettel,               

az összpontosítás-összeszedettség (és koncentráció) 5 esetben következik, amelyek        

mellett a zavartalan, elmélyült, elcsendesedés-lecsendesítés, figyelmesség 2-2, az        

egyhegyű, kiegyensúlyozottsága, megállapodottság, megingathatatlanság,    

megszilárdítása kifejezések 1-1 esetben fordulnak elő.  

A zen hagyomány esetében direktben gyakorlatilag nem jelenik meg a szamatha           

fordítása, vagy a magyar szerzők részéről annak magyar néven megnevezése. Ez           

tükröződik abban a felfogásban, hogy a zen alig ad támpontokat a gyakorláshoz, és a              

felmerülő jelenségeket sem fogalmi szinten kívánja kezelni. Ennek megfelelően a          

zenben általában a szamatha fogalom sincs használatban, a vele sokszor szinonímaként           

használt szamádhi ugyan előfordul, de számomra nem eldönthető, hogy a szamatha           

szinonímájaként használják-e. Természetesen találkoztam többször az összeszedettség,       
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koncentráció, nyugalom szavakkal is, mert ezeket jelenségként a zen gyakorlók is           

érzékelik, de mivel ezeket tágan lehet értelmezni, külön őket nem gyűjtöttem. 

 

Megállapítható tehát, hogy a nyelvi megjelenítés a nyugalomra teszi a hangsúlyt mind a             

két (théraváda és vadzsrajána) hagyomány esetében (a 71 előfordulásból összesen 43           

eset, az 57 féle elnevezéshez képest 33 féleképpen), részben eredmény állapotként           

(nyugalom, nyugodt, nyugalmi stb.), részben a lenyugtatás-elnyugvás kettős        

folyamataként. Mivel a szamatha etimológiai szempontból a ‘nyugodttá válni’,         

‘elnyugtatás’, ‘megnyugodni’ jelentésű szógyökből indul ki, mondhatjuk, hogy a         44

nyugalom jelentéscsoportba tartozó nyelvi megközelítés domináns alkalmazása nem        

meglepetésszerű, hanem jól tükrözi a szó eredeti jelentéstartalmát.  

A nyugalom után kiemelendő a számszakilag ugyan tőle messze lemaradó, de           

tartalmilag fontos összpontosítás-összeszedettség (és vele egybevéve a koncentráció)        

nyelvi kifejeződése (a 71 előfordulásból összesen 11 eset, az 57 féle elnevezéshez            

képest 9 féleképpen). Ugyan az összeszedettség (szamádhi) szógyöke látszatra hasonlít          

a szamatha szógyökére, de mégis más, nevezetesen ‘összegyűjteni’, ‘szorosan         

összeilleszteni’ jelentéstartalmú. Ennek megfelelően a magyar nyelvi megjelenítésben        45

való - a többihez képesti - erős szereplés valószínűleg kevésbé a hasonlóságnak, mint             

inkább a szamatha praxisban a szamádhi erős szerepének tudható be. 

Zárójelben térek ki rá, hogy a szamatha ‘koncentráció’ szóval való megjelenítése bár            

láthatóan létező jelenség, de nem domináns, a 71 összes esetből mindössze 5 esetben, az              

57 féle elnevezéshez képest 4 féleképpen jelenik csak meg. Bár a ‘koncentráció’            

szerintem is félrevezető lehet, hiszen nem cél a figyelem erőltetése, feszültségek árán            

való merev rögzítése a meditáció tárgyán, de a jelenség úgy tűnik egyelőre nem             46

domináns. 

A tudati béke, békesség erősebb kifejeződése (a 71 előfordulásból összesen 7 eset, az 57              

féle elnevezéshez képest 5 féleképpen) szintén nem meglepő, hiszen a tibeti siné            47

44 Németh 2005: 28; Porosz 2018a: 208. 
45 Németh 2005: 28; Porosz 2018a: 206. 
46 Németh 2005: 28. 
47 Tibeti nyelven: zhi gnas [Magyarországon elterjedt átírás és kiejtés: siné; helyes kiejtés: zsiné]. 
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kifejezés első tagja béke-békítés, második tagja lakozni, maradni jelentésű. Felettébb          48

érdekes, hogy a tibeti szó etimológiája ellenére a béke-békítés egyáltalán nem domináns            

a magyar elnevezésekben még vadzsrajána hagyomány esetében sem. Az, hogy a           

nyugalom fogalom csoport itt is messze domináns, talán annak tudható be, hogy            

Magyarországon kevésbé erős a hagyomágak egymástól való elszeparálódása, és a          

közös nyelv esetleg közös megoldások felé inspirál. Érdekes imigyen az is, hogy a béke              

szó megjelenik a théraváda hagyomány egy elnevezésében is, holott ott szógyöknek           

ehhez a jelentéshez tudtommal nincs kapcsolódása. 

A tibeti siné kifejezés második tagjának lakozni, maradni jelentéséhez kapcsolódva          49

figyelhető meg a vadzsrajána (tantrajána, mantrajána) hagyomány megnevezéseinek        

esetében az időzés (13 előfordulás) szó halmozott előfordulása. Számomra ez jól tükrözi            

tartalmilag azt is, hogy ez a hagyományvonal inkább a tudat eredeti, tiszta állapotába             

való visszatérésként és az abban való tartózkodás képességeként tekint a szamatha-siné           

gyakorlatokra. 

A többi jellemző (elcsöndesedés, elmélyedés, elmerülés, higgadt, zavartalan, egyhegyű,         

kiegyensúlyozottság, megállapodottság, megingathatatlanság, figyelmesség) kifejezések     

megjelenését viszont mind a két hagyomány esetében azért tartom nagyon fontosnak,           

mivel tartalmilag jól árnyalják a nyugalom-békesség-összpontosítás fő nyelvi vonulatot. 

 

Úgy gondolom, hogy a szamatha-siné meditációs praxis magyar elnevezésének         

számossága, rendkívül színes és széles spektruma a laikusok és a kezdő gyakorlók            

számára talán eleinte zavaró lehet, viszont haladóbb szinten segíthetnek e meditációs           

irányvonal lényegi tartalmának jobb megértésében. 

 

A szamatha-siné buddhista meditáció théraváda és vadzsrajána hagyományagak        

szerinti, valamint összesített magyar megnevezéseinek (magyar szerzők önálló alkotásai         

és külföldi szerzők elnevezéseinek magyar fordításai) súlypontozott szófelhőként való         

megjelenítését az 1-3. mellékletben helyeztem el. 

48 Clement 2008: 69–76, 259. 
49 Clement 2008: 69–76, 259. 
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Magyar tanítók meglátásai a szamatha, siné      

gyakorlatokról 

 

Arra kértem a magyar buddhista meditációs oktatókat, hogy írják le röviden személyes            

tapasztalatukat és véleményüket azzal kapcsolatban, hogy a XXI. században         

Magyarországon fontos-e, szükségszerű-e, lehetséges-e egyáltalán foglalkozni a       

szamatha, siné meditációs gyakorlatokkal (beleértve a nyugalom, elmélyedés,        

összpontosítás, összeszedettség és koncentráció buddhista meditációs gyakorlatokban       

megjelenő tudatos, célirányos formáit).  

A beérkezett vélemények a 4. sz. mellékletben találhatók teljes terjedelmükben. Itt rövid            

összegzéseket és elemzést adok velük kapcsolatban. 

 

Személyes összegzések 

 

A théraváda hagyomány tanítói 

Czike Klára arról számol be, hogy évekig csak vipasszanát gyakorolt, aminek során            

fejlődött a koncentrációja, de utána megkerülhetetlenné vált, hogy szamatha         

gyakorlatokat is végezzen. Fontosnak tartja a dzshánák útját, tapasztalata szerint ezekkel           

a gyakorlatokkal mélyebb és tartósabb belátásokhoz juthatunk. Az otthoni gyakorlás          

mellett fontosnak tartja a tapasztalt tanító támogató jelenlétét és az intenzív gyakorlást            

(elvonulásokat) is. 

Farkas Pál hangsúlyozza, hogy “a buddhizmus egységes alapokon álló meditációs          

rendszer, amelynek gyakorlatai ugyanazt a célt szolgálják: a tudat kötöttségek alóli           

megszabadulását”. A tudati művelés két alapvető irányát, amit szoktak szamatha és           

vipasszaná elnevezésekkel megnevezni, szerinte mindig egyaránt szükséges művelni.        

Véleménye szerint bár a jelen kor inkább kedvez a vipasszaná megközelítésnek, ez egy             

kor-divat, és nagy hiba lenne elhanyagolni a szamatha oldalt, amit a Buddha szavai             
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támasztanak alá: "Amikor összeszedett tudatom ily módon megtisztult, ragyogó,         

makulátlan, hibátlan, hajlékony, kezelhető, szilárd lett és a rendíthetetlenséget elérte, a           

befolyások megszűnésének tudására irányítottam azt." Az, hogy melyiket szükséges         

fejlesztenünk előbb, véleménye szerint éppen olyan hiábavaló kérdés, mint hogy a tyúk            

vagy a tojás volt-e előbb. 

Földiné Irtl Melinda fontosnak tartja a szamatha gyakorlatokat, mert jellemzően          

zavarodott, kibillent tudatállapotban vannak az emberek. Szükségszerűnek is tartja, de          

inkább időszerűnek mondaná, merthogy ezekből a zavarodottságokból támadnak korunk         

nagy problémái (túlfogyasztás, környezetszennyezés stb.). Mindenképpen lehetségesnek       

tartja ezeknek a gyakorlatoknak a végzését, mert a gyakorlásnak nem infrastrukturális           

feltételei vannak, hanem pusztán szándék szükséges hozzá. 

Komár Lajos a gyakorlatokat nagyra tartja, sokat segít számára, azonban jelenleg           

elakadt, keresi a kiutat. Érdekesnek találta, hogy a théraváda gyakorlók közé soroltam,            

amit azért tettem, mert a TKBF BA buddhista tanító képzés során a szatipatthána             

gyakorlatokat követve ő tartotta számunkra a vipasszaná kurzust (ő jelenleg alapvetően           

mahájána úttal foglalkozik). 

Rozgonyi Attila szerint relaxációs módszerként bármelyik meditáció megállja a helyét,          

ha valaki tudja mit szeretne és meddig lehet vele eljutni. Szerinte kiegészítő terápiás             

eszközként, módszerként hasznos lehet, de a spirituálitást kivéve belőle nem lehet tartós            

eredményt elérni, mert a személyiség transzformációja nem történik meg. A          

tanfolyamok átadják az alap-technikát, de utána a rendszeresség megszűnhet és          

visszaesés is előfordulhat. Mindent összevetve érdemes tartja tanítani, foglalkozni vele,          

de mindig a buddhista hagyományból, nem pedig praktikus elgondolásokból kiindulva. 

Porosz Tibor valamennyi meditációs forma alkalmazását manapság és a nyugati          

kultúrákban is lehetségesnek tartja, de véleménye szerint ehhez megfelelő mester vagy           

tanító szükséges, ami manapság kevés van. Véleménye és tapasztalata szerint a           

szamatha típusú meditáció a több éves, évtizedes folytonos gyakorlás körülményeinek          

hiányában “csak” mentálhigiénés segédeszköz lehet, de ez se lebecsülendő. Számára a           

szamatha meditáció csak a szatipatthána-vipasszaná előkészítéseként jöhet számításba.  

Tóth Andrea Beáta vipasszaná meditációs tanárként úgy látja, hogy a nyugati embernek            

a szélsőséges érzelmek jelentik a létezés élményét, ezért a szatipatthána-vipasszaná          
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gyakorlatban egyik fő cél a békés, nyugodt, reagálástól és elutasítástól mentes tudati            

minőségek örömteli létélmények közé helyezése. Szerinte a koncentráció jelentősége         

felbecsülhetetlen, a szándékban és az életcélokban is nagy jelentősége van. Úgy látja,            

“az informatikai robbanás és a virtuális jelenlét korában a személyek szinte teljesen            

szétesnek és menekülnek a jelenlét élmény elől”, míg a meditáció által a tudat képessé              

válik a testtel való összekapcsolódásra, a tudat tisztítására, az érzelmek átalakítására. 

Tóth Zsuzsanna úgy gondolja, hogy bármelyik században bárhol fontos és lehetséges a            

gyakorlás (bár nem szükségszerű). Tapasztalata szerint a szamatha (nyugalom,         

összpontosítás stb.) a buddhista meditáció szerves részei, aspektusai, amelyek         

természetesen, organikusan jelennek meg. Hasznosak a célirányos gyakorlatok, de         

tapasztalata szerint a meditáció közben reagálva a felmerülő kérdésekre, szükségletekre,          

jelenségekre és így elmélyedve a felsorolt aspektusokban, szintén célravezető gyakorlat. 

 

A vadzsrajána (tantrajána, mantrajána) hagyomány tanítói 

Cser Zoltán az Alap, Ösvény, Gyümölcs hármas felosztásban az Ösvény első           

gyakorlatának tartja a szamatha gyakorlatát, ami a tiszta kettősség megteremtése, a           

fegyelmezett tudat megalapozása. Ezzel vagyunk képesek a karma és a szenvedélyek           

fátylát elhárítani és nyílik a lehetőség a kettősségektől mentes tudat megtapasztalására           

(vipasszaná). Véleménye szerint “Ugyan a modern korunkban a koncentráció nagyon          

nehéz, mert a szétszórtság népbetegség, de nélküle az Ösvény nem járható.” 

Csöpel Láma véleménye szerint ma Magyarországon a dogmatikus materializmus         

szemlélete uralkodik (a valóságot összetévesztjük a zavaros tudatunk által teremtett          

képzeteinkkel). Az egyesített békés nyugvás – tiszta látás (szamatha-vipasszaná)         

gyakorlata viszont lehetőséget nyújt az első kézből szerzett tapasztalásokhoz a tényleges           

valóságról és a valóságról alkotott zavaros képzetről. Véleménye szerint nekünk,          

magyaroknak, természetes adottságaink vannak a felülemelkedés ezen útjára. 

Mireisz László számára a szamatha minden további gyakorlás megalapozó gyakorlata.          

Az általános emberi tudat zavaros, csapongó, extrovertált, naív realista, amin egymásra           

épülő gyakorlattípusok sok és kitartó gyakorlásával lehet változtatni. A szamatha          

értelmezése egyfelől, hogy a gyakorló készen áll a befelé fordulásra, azaz birtokolja a             
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nemes nyolcrétű ösvény első öt tagját, másfelől, hogy rendelkezik a szükséges           

nyugalommal, amelyet a kontemplatív belátás (vipasszaná) gyakorlása elmélyít.        

Véleménye szerint a Buddha által tanított tradicionális út 0. tagja a szamatha, “és bár a               

buddhizmusban a meditáció kifejezés gyakran különböző összpontosítás-gyakorlatokat       

is takar, azonban jó ha ezt a fogalmat az üresség végső és teljes átélésének két formájára                

tartogatjuk.” 

Dr. Németh Norbert szerint az összpontosítás gyakorlata (szamatha) kiemelt         

jelentőségű, a gyakorlat előrehaladtával a benső összeszedettség egyre természetesebbé         

válik, amely folyamatban a tudatosságunk eredeti állapotához térhetünk vissza. A tudat           

ilyenkor nyitottá válik önnön természetének felismerésére, amely tapasztalat alapja az          

összpontosítás, de ez már nem tárgyra irányul, hanem a tudat önnön éber és megismerő              

minőségére (tibeti: rig pa), amely egyúttal a felébredés lényegét is jelenti. 

Vaszi Sándor (Urgyen) szerint a meditáció, a természetes állapot a spiritualitás, vallás,            

filozófia, gyógyászat kulcsa. Úgy gondolja, “minél pörgőbb a világunk, annál nagyobb           

szükség van a nyugalom és energia hatékony átélésére”, társadalmunkban a tudat           

lenyugtatása és energiájának tapasztalása létfontosságú. Jelenleg erre sokkal inkább         

szükség van, mint bármikor, bár az időben is ciklikusság van. 

 

Zen (csan) hagyomány tanítói 

Dobosy Antal szerint a koncentráció, kontempláció, tárgyra figyelés stb. jó          

előgyakorlatok, de hogy szükséges-e, az egyéni alkat dolga. Ezek ugyan csak           

tevékenységek, magukban nem vezetnek a tudat megismeréséhez, de gyakorlásuk         

közbeni élmények elvezethetnek saját tudatunk megismerésére. A koncentráció szerinte         

nem cél, megvalósítása önmagában kevés, az odavezető út fontosabb, a mögötte lévő            

tudati tevékenységet, ami azt megvalósítja, azt kell megismerni. Pozitívan tekint a XXI.            

század adottságaira, szerinte az elmúlt 2.500 év alatt az emberi tudat is átment egy              

változáson, forradalmon, és ma a megértésre, az átlátásra sokkal inkább lehet           

támaszkodni, mint régen. Ezért az értelmes magyarázatokra a leírásokban és          

tanításokban hangsúlyt kell fektetni. 
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Dr. Kenéz László felfogása a meditáció kapcsán gyakorlati, számára sem a nyugalom,            

sem a koncentráció nem cél, nem feladat, még instrukcióként sem fogalmazná meg,            

ahogy véleménye szerint a gyakorlás filozófiai reflexiója is kivezet a gyakorlásból           

(noha szükséges lehet, különösen nyugaton). A kérdést persze szerinte is fel lehet tenni             

a zen meditációt gyakorlónak, hogy milyen formában tapasztalta meditáció közben a           

nyugalmat, koncentrációt. A legtöbbet hangszeres meditációval foglalkozott, aminek a         

kapcsán ugyancsak megjelenhet a nyugalom és a koncentráció jelensége is, de egyik            

sem cél és nem is feladat. 

Stifter Imre (WonDo Szunim) számára Hui-neng, a hatodik pátriárka szavai adják vissza            

a nyugalom és a belátás lényegét, miszerint „A szamádhi olyan, mint egy lámpás, a              

pradzsnyá pedig annak fénye.” Ő maga a Koreában zen szerzetesektől és gyakorlóktól            

hallott megközelítést használja, amely kétféle szamádhi állapotot ír le: a mély szamádhi            

a tudat olyan állapota, ahol az érzékelés kikapcsol, feloldódik, amely a meditáció            

(dhjána) csúcspontja; a sekély szamádhi pedig, amikor a figyelem összeszedett, éber,           

mindent tükröző, de semmihez sem kötődő tudat állapotot valósít meg. 

 

Elemzés, értékelés 

A kérdésemre választ küldő tanítók egyike sem tekint elutasító módon a szamatha            

gyakorlatokra (vagy annak lénnyegi megnyilvánulásainak más gyakorlatokban), ami        

tekintettel arra, hogy mind a három nagy buddhista hagyományág tanítói véleményt           

mondtak (ezeken belül is többféle irányzat képviselőiből), a szamatha gyarlatrendszer,          

aspektus tekintetében egyfajta elfogadottságról tesz tanúbizonyságot. 

A válaszokban megjelenik a szamatha “csak előkészítő” szemlélet is, de a legtöbb            

esetben ettől erősebb és folyamatosabb szerep fogalmazódik meg a gyakorlatról alkotott           

véleményekben. A vipasszanával való együttes végzés, illetve a gyakorlás közbeni          

folyamatosan változó aspektusként való rátekintés megközelítése is megjelenik. Szóba         

kerül továbbá a terápiás eszközként, módszerként, mentálhigiénés segédeszközként        

betöltött szerep is, melyet nem lebecsülve, de óvatosságra intve értékelnek a tanítók. 

A szamatha gyakorlatok fontosságát elsősorban a tudatunk alapvető        

szétszóródottságával, zavarodottságával indokolják a tanítók, amely miatt a tiszta tudat          
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megtapasztalása és a belátás olyan mértékű akadályokba ütközik, amelynek feloldása          

célirányos gyakorlatok, vagy legalább az ezen aspektus tartalmaival való foglalkozás          

szükségességét vetíti előre. 

A tanítók többsége szükségesnek tartja valamilyen formában a szamatha gyakorlatok          

végzését, vagy látja a gyakorlás során ezen aspektus felmerülését. A szamatha gyakorlat            

jó módszer a tudat hazahozására, lenyugtatására, más meditációs gyakorlatokra való          

felkészítésre, a szükséges összpontosítás folyamatos megteremtésére.  

Egységesen lehetségesnek tartják a válaszadók a szamatha gyakorlatok végzését, az          

otthoni, önálló formát is elfogadják, azonban felhívják a figyelmet a megfelelő tanító,            

mester, valamint az intenzív gyakorlás szükségességére. 

A magyar tanítók beküldött véleményeiben általában nem jelenik meg Magyarország és           

a világ más részei közötti különbség, de megjelenik hazánk nyugati világhoz való            

sorolása, illetve eredendő kedvező adottságainkról szóló vélemény is. 

A XXI. század adottságait tekintve megoszlanak a vélemények: egyik jellemző vonulat,           

hogy nincs különbség a helyek és időpontok között, mivel ugyanazokkal a kihívásokkal            

kell szembenézniük a gyakorlóknak; másik jellemző vonulat, hogy korunk felpörgött, a           

társadalmi problémáink nagyok, amelyek külön indokolhatják a szamatha típusú         

gyakorlatok végzését. 

A zen hagyomány esetében a tanítók véleményeiben megjelenik, hogy a zen úton járók             

alapvetően nem szoktak külön foglalkozni a részkérdésekkel, úgy mint összpontosítás,          

egyhegyűség stb. Bár tudatában vannak a gyakorlók és a tanítók az egyes jelenségek,             

tényezők, aspektusok felmerülésének, a hangsúlyt mindig visszairányítják a        

megismerésre és a megértésre. 

 

A théraváda, vadzsrajána és a zen hagyomány tanítóinak véleménye és megtapasztalása           

egymással és az ugyanezen hagyományok irodalmában (lásd a következő fejezeteket)          

fellelhető megközelítésekkel is rokonságot mutat számomra számos téren. Kérdés         

persze, hogy a hagyomány alakítja-e a saját tapasztalatokat és véleményeket, vagy pedig            

az egy irányba mutató tapasztalatokkal és véleményekkel rendelkező emberek         

kapcsolódnak össze egy hagyományágban, vagy a kettő egyfajta sajátos keveréke          
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valósul meg (valószínűleg ez utóbbi a valóság). De ezek vizsgálata nem tartozik a             

dolgozatom körébe. 

 

A beérkezett vélemények számomra meglepően sokat nyújtottak a szamatha gyakorlat          

színességének meglátásában, a szamatha tartalmának, lehetséges helyének, szerepének,        

kapcsolódásainak értelmezésében, a hagyományokban való megjelenésének átlátásában,       

valamint tágabb értelemben a nyugati-keleti és a régi-új világban való elhelyezésében.           

Ezúton is köszönöm mindegyik választ adó interjú alanynak, hogy időt és energiát szánt             

a kérdés átgondolásába és megválaszolásába. 

 

Személyes tanulmányaim és tapasztalatom alapján véleményem, hogy a szamatha-siné         

meditációra van lehetőség és szükség a XXI. században Magyarországon. A          

gyakorlásnak nem feltétele a teljes csend, kolostor, hosszú elvonulás stb., hanem otthoni            

körülmények között is elkezdhető, művelhető, fejleszthető, megvalósítható. A mai kor          

információkkal telített, rohanó, rendkívül sok impulzussal járó világában a         

szamatha-siné gyakorlatok összpontosítást kibontakoztató, tudatos reagalás-mentességet      

és szelektivitást fejlesztő oldalára, nyitottságot, nyugalmat, békességet kibontakoztató        

szerepére szerintem kiemelt szükség van. 

Mindemellett próbálkozó gyakorlóként azt is tapasztalom, hogy az egyes         

hagyományágak közötti és a hagyományágakon belüli különféle megközelítéseket is         

érdemes a szamatha praxis tekintetében kipróbálni, mert adott esetben egy-egy plusz           

tapasztalatot, megértést, kötődésektől való mentesülést hozhat eredményképpen. 
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Théraváda irodalom elemzés 

A szamatha főbb jellemzői 

A szamatha szó és szógyök szerinti jelentés tartalma a nyugalom, megnyugodni,           

nyugodttá válni, elnyugtatás. A változatok számomra azt mutatják, hogy a szamatha-t           50

fel lehet fogni célként és eredményként (nyugalom), valamint passzív (megnyugodni,          

nyugodttá válni) és aktív (elnyugtatás) folyamatként is. 

A hétköznapi nyugalmat azonban külön kell választani a szamatha során elért           

nyugalomtól. Ahogy Gánti fogalmaz, a hétköznapok nyugodtsága alapvetően        

“nyugtalan állapot, szakadatlan elmemozgás”, amit nem vesszünk észre; a meditáció          

során a befelé nézéssel szembesülünk a tudat nyugtalanságával, s csak hosszú munkával            

tudunk eljutni a belső nyugalom egyre mélyebb és finomabb szintjéig.  51

A hétköznapi nyugalomtól való elkülönülést mutatja a szamatha elmélyedés (dzshána)          

célja. A szamatha gyakran elmélyedés gyakorlatként van megközelítve, amelyben a          52

gyakorló képessé válik a tudatát a választott meditációs tárgyon elnyugtatni. A           53

tudatosság és az éberség meditációs tárgyon való elnyugtatása, elmélyítése során          

(amikor a tudati örvénylés elnyugszik és beáll a tudat egyhegyűsége) azonban nem            

egyszerű elnyugvásról van szó, hanem a választott meditációs tárgy benső lényegébe           

való behatolásról: a tudatosság a tapasztalat felszínét elhagyja és a mélyebb rétegeit            

veszi birtokba. A szamatha teljes testi és mentális leállás, aminek a végén csak az              54

észlelő-átélő tudat van.  55

Viszont a hétköznapokat is bőven érintő tág képet mutat a szamatha gyakorlatok célja             

és szerepe az elmélyedések felé vezető út során. Nem csak arról van szó, hogy az elme                

elkalandozásának nem engedése fejleszti az elménket, hanem a szamatha egyfajta          56

50 Németh 2005: 28; Porosz 2018a: 208. 
51 Gánti 2014: 147. 
52 Bodhi 1993: 141; Moneyya 2018: 41, 77–78; Németh 2005: 30; Nyanaponika 1994: 102; Pandita 2017:                
179–220; Szumédhó 2004a: 77–78; Szumédhó 2004b: 118, 218; Terebess é.n.: 7. 
53 Terebess é.n.: 7. 
54 Németh 2005: 28–29. Saját ajánlásom az egyhegyűség témakörhöz [CBT]: Th.132. (267–268). 
55 Gánti 2014: 148. 
56 Dhammasami 2014: 131. 
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célja az érzelmi egyensúly és a tudat reflektálásra való képességének kifejlesztése, az            57

elterelő ösztönzések ellazítása , a sóvárgás legyőzése , a tudati szennyeződések távol          58 59

tartása (kilésza), a nyugalom és a mentális béke magasfokú kifejlesztése, és ezek            60 61

betetőzéseként végső soron az elmélyedések (dzshána) elérése.   62

A hétköznapokon túlmutató célokra és hatásokra (már amennyiben létezik egyáltalán          

ilyen) mutat rá a történelmi Buddha példája, aki a korábbi életeiben végzett szamatha             

gyakorlatok miatt tudott fiatalon könnyen belépni az első meditatív elmélyedésbe          

(dzshána), ám ezt a képességét az ifjúkori érzéki örömök miatt elveszítette, és később             

újra ki kellett fejlesztenie. Análajó valószínűsíti, hogy ekkor a légzésre irányuló           63

éberség gyakorlatokkal (szatipatthána, angolul: mindfulness) érte el az első négy          

elmélyedés (dzshána) fokozatot, és feltételezi, hogy mestereivel ezután találkozva         

valósította meg a második négy elmélyedés (dzshána) fokozatot, továbbá szerinte a           

Buddha megvilágosodásának éjszakáján szamatha gyakorlatok széles skálájával       

fokozatosan haladt. A Buddha maháparinibbánába távozásakor (halálakor) is        64

szamatha gyakorlatokkal jutott el az utolsó (nyolcadik) elmélyedésbe (dzshána), majd          

visszatérve a negyedik elmélyedésbe (dzshána) lobbant el a végső kialvásba.  65

E fejezet zárásaképpen ejtsünk szót a nyelvi megközelítési problémákról is. Németh           

szerint a szamatha koncentrációnak fordítása félrevezető, mert nem cél a figyelem           

erőltetése, feszültségek árán való merev rögzítése a meditáció tárgyán. Ennek ellenére           66

valamilyen szinten elterjedt ez a fordítás is, ahogy az első, nyelvi elemzés részben             

láthattuk, illetve a magyar szerzők is szívesen használják adott esetben. Porosz pedig            

más utat követ, jellemzően kerülve a szamatha kifejezést, a koncentrációt,          

összpontosítást hangsúlyozva inkább a szamádhi kifejezést használja tanulmányaiban:        

ennek önálló módszerként való alkalmazása véleménye szerint a meditációs tárgy          

57 Szumédhó 2004a: 77–78;  Szumédhó 2004b: 118, 218. 
58 Terebess é.n.: 7. 
59 Análajó 2007: 90. Ajánlása [PTSko]: AN I 61. Saját ajánlásom [CBT]: Th.132. (267–268). 
60 Pandita 2017: 69-70. Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: AN.2.310-479./i.100. 
61 Gánti 2014: 146. 
62 Szumédhó 2004a: 77–78; 2004b: 118, 218; Terebess é.n.: 7. 
63 Análajó 2007: 81. A szerző ajánlása [PTSko]: MN I 246; MN III 162; AN IV 440. 
64 Análajó 2007: 90–91. A szerző ajánlása [PTSko]: SN V 317; DN III 265; AN III 82; AN IV 302; MN                     
III 157; AN IV 440; AN IV 444. 
65 Németh 2005: 33. Saját ajánlásom a Buddha halálához [Kxy/PTSko]: DN.16.6.1–7./ii.154–156. 
66 Németh 2005: 28. 
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lényegi tulajdonságaival való azonuláshoz vezethet, amihez képest adott a Buddha          

alternatívát.   67

Szamatha - Szamádhi (összpontosítás) 

A szamatha gyakorlata során az összpontosítás (szamádhi) sokszor kerül középpontba:          

mintegy ezen keresztül éri el a tudat az elcsendesedés állapotát. A gyakorló finom             68

tárgyakra összpontosít és ezen keresztül a tudatosság kifinomult állapotait tapasztalja          

meg, míg végül a tudat egy pontra, a meditációs tárgyra történő összpontosítása,            69

összpontosulása által végül beáll a tudati egyhegyűség (csittekagatá).  70

A szamádhi kifejezés azonban a szamathától szélesebben elterjedt, többértelmű, a          

különféle szövegekben többféleképpen használt szakkifejezés. A szamádhi (‘szorosan        

összeilleszteni’) a buddhista szövegekben egyrészt jelenthet általában meditációt,        

másrészt jelentheti a szamatha meditatív kibontakoztatás szinonímáját, harmadrészt        

jelölheti összpontosításként a meditációs praxis kezdeti lépését és az összpontosítás          

folytonosságát (ekkor akár az egyhegyűség és az elmélyedés szinonímája is). A           71

kifejezések többszörösen keresztezett szinoníma használata, valamint a fogalmak        

kölcsönösen egymással való leírása sajnos a szakszavak helyes megértését és          

használatát eléggé megnehezíti. Többek között ezért is adok további adalékokat ehhez           

az amúgy is lényeges szamatha kapcsolódási ponthoz. 

A szamatha etimológiai szempontból ‘nyugodttá válni’, ‘elnyugtatás’ jelentésű, míg a          

szamádhi a tudat egyesítésére és összeszedettségére utal az ‘összegyűjteni’ jelentés          

tartalommal. Ilyen értelemben a kettő csak látszólag azonos szóból ered, ennek           72

megfelelően érdemes látni összefüggéseiket és különbségeiket is. 

Egyfelől a szamádhi-t lehet fejleszteni a rá irányuló gyakorlatrendszerrel (szamatha),          

másfelől a belátó megértés (vipasszaná) felkeltését célzó ösvény mellékes         

67 Porosz 2018b: 149–153. A szerző ajánlása [??]: DN 10; MN 22; MN 109; AN 4, 200. 
68 Moneyya 2018: 31; Porosz 2018a: 206, 208; Szumédhó 2004a: 77–78; Szumédhó 2004b: 118, 218. 
69 Szumédhó 2004a: 77–78; Szumédhó 2004b: 118, 218. 
70 Porosz 2018a: 72, 206, 208. 
71 Porosz 2018a: 72, 206, 208. 
72 Németh 2005: 28. 
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velejárójaként is, továbbá az összeszedettség egyik formájaként említik a         73

szatipatthánát is.  74

Az egyetlen tárgyra irányuló összpontosítás (szamádhi) mellett létezik a nem lehatárolt           

tárgyú, ún. pillanatra irányuló összpontosítás (szamádhi), amelyet elsősorban az éberség          

meditációval (szatipatthána) fejlesztünk a belátás (vipasszaná) ösvényén alkalmazva:        

ekkor a gyakorló az éberséget (szati) a test és a tudat folyamatosan változó állapotaira              

irányítja, nem kötődve semmihez, egészen addig, amíg “egypontúan meg nem állapodik           

az események állandóan változó áramlásán”.  75

A buddhista meditációs úton járás és a megvilágosodás szempontjából az összpontosítás           

az egyik központi tényező, de ezt a megfelelő módon érdemes érteni. A folyamatos             

(szamatha meditáció által fejleszthető) és a pillanatnyi (vipasszaná meditáció által          

fejleszthető) összpontosítás “egyesült erővel nyugtatja meg a tudatot és tartja kordában”           

a tudati szennyeződéseket (kilésza), így “a kibontakozó bölcsesség közvetlen kiváltó          

oka az összpontosítás”. Ugyanakkor érdemes azt is látni, hogy a buddhizmusban nem            76

az összpontosítás a cél,  pusztán öncélú alkalmazása nem javasolt.  77 78

A menet közben fellépő akadályok tekintetében jelentős szerep jut a szamatha-szamádhi           

kapcsolatnak. A szamatha gyakorlatok az elmélyedések (dzshána) eléréséhez vezető         

úton arra törekszenek, hogy a felszíni tudatosság körében tartó késztetéseket,          

akadályokat (nívarana) visszaszorítsák, illetve üdvös tudattényezőkkel helyettesítsék.      79

A tudatot egyetlen tárgyon rögzítő szamatha meditáció során létrejövő szamádhi győzi           

le az akadályokat (nívarana), amelyek természetüknél fogva az összpontosítás ellen          

dolgoznak (érzéki vágy, rosszindulat, nyugtalanság-bűntudat, lustaság-tunyaság,      

kétely): a tudat ezáltal “lenyugszik, átható és erőteljes lesz, ami előfeltétele a bölcsesség             

kifejlődésének”.   80

73 Análajó 2007: 77; Bodhi 1993: 169–170, 187–188. 
74 Análajó 2007: 77. A szerző ajánlása [PTSko]: AN III 30; AN II 45; DN III 222; AN IV 300. 
75 Bodhi 1993: 169–170, 187–188. Saját ajánlásom [CBT]: Th.138-139 (269–275). 
76 Pandita 2017:158–161. 
77 Porosz 2018b: 149–153. 
78 Dhammasami 2014: 131. 
79 Németh 2005: 30. Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: MN.149.9-11./iii.288-290. [CBT]: Th.140.          
(275–276). 
80 Moneyya 2018: 31. Saját ajánlásom az akadályokhoz [CBT]: Th.98 (200–201); Th.127 (264–265);             
Th.138-139 (269–275); Th.140-142 (275–278). 
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Szamatha - Dzshána (elmélyedés) 

Az összpontosítás oldaláról nézve a szamatha a tudat teljes összpontosítását célozza,           

ami a meditációs elmélyedésekben (dzshána) valósul meg maradéktalanul. A         81

nyugalom oldaláról nézve a meditáció során a belső nyugalom mélyebb rétegeinek           

elérése az elmélyülés (dzshána) fokozataiban éri el tetőfokát. Együtt nézve a           82

történéseket, a szamatha-dzshána során a tudat végül megingás nélkül rögzül a           

meditáció tárgyán, a békés, nyugodt, összpontosított állapot mellett mintegy “feloldódik          

a tárgyban, teljesen elmélyed benne”.  83

Némelyik szamatha gyakorlattal csak a közelítő összpontosításig, némelyikkel csak az          

alacsonyabb szintű (formavilághoz tartozó első négy dzshánáig), némelyikkel az összes,          

azaz a forma nélküli, második négy elmélyedéshez (dzshána) lehet eljutni.  84

Az elérhető elmélyedésekről (dzshána) számos leírást lehet találni, ezek részletezése          85

nem fér bele a dolgozat kereteibe. A dzshánák leírásai bár elolvashatók, és            

intellektuálisan valamilyen szinten felfoghatók, azonban a buddhista meditációk        

közvetlen megtapasztalásai alapvetően szavakon túliak, szavakkal nem, vagy csak         

nehezen írhatók le, és így a szavak szintjén nem, vagy adott esetben félre is érthetők.               86

Gánti ehhez kapcsolódva egy a fentieken túlmutató, másik jelentős problémára is           

figyelmeztet: a leírások alapján kipróbálva a dzshána fokozatokat “önbecsapásokba         

lehet bonyolódni, amivel elvágjuk magunk előtt az utat”; könnyen kialakul a “nem kell             

ezt gyakorolni” hozzáállás, holott “a határtalan tudat leírás pont rám illik” mögött            

általában egy szokványos ember szokványos gondolatai vannak.  87

Az intenzív és előrehaladott gyakorlók viszont egy másik problémával szembesülhetnek          

adott esetben. A meditatív elmélyedések (dzshána) elérése akadállyá is válhat a           

81 Nyanaponika 1994: 102. Saját ajánlásom az elmélyedésekhez [CBT]: Th.140-142. (275–278). 
82 Bodhi 1993: 141. Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: MN.32.5./i.213. 
83 Pandita 2017: 188. 
84 Moneyya 2018: 41, 77–78. A szerző saját ajánlása [?]: As.IX.6-12; Vis.III.104–105. 
85 Magyar nyelven: Análajó 2007: 77–92; Bodhi 1993: 175–188; Gánti 2014: 146–157; Kornfield 2017:              
351–372; Moneyya 2018: 77–78; 43; Porosz 2018a: 108–110. Angol nyelven: Brahm 2006; Gunaratana             
2009; Gunaratana 2013; Shankman 2008. 
86 Kornfield 2017: 365. 
87 Gánti 2014: 156–157. 

26 



megvalósításhoz vezető úton az esetleg kiváltódó büszkeség és ragaszkodás miatt. A           88

nyugodt tudat a nyugalom megszállottjává válhat, amitől feszültség jelenik meg benne.  89

A buddhista gyakorlók számára világosnak kell lennie, hogy a szamatha gyakorlatok és            

a velük elérhető dzshánák csak eszközök. A szamatha meditáció magasrendű és           

ragyogó tapasztalatai, az elmélyedések (dzshána) során keletkezett csendesség        

önmagában nem kielégítő, mert egy meditációs technikától függ, aminek kezdete és           

vége van, változásnak alávetett, tehát nem a végső valóság. Az elmélyedések           90

(dzshána) a létforgatag (szamszara) jelenségei, azaz keletkeznek és elmúlnak.  91

Ugyanakkor látni érdemes a szamatha-dzshánák lehetőségeit, szerepét, fontosságát is.         

Az elmélyedés-összeszedettség fejlesztése a belátás-meditációhoz (vipasszaná) stabil és        

befogadó tudatállapotot biztosít. A szamatha gyakorlatokkal kifejleszthető dzshánák a         92

belátás meditáció (vipasszaná) lényeges {alapvető, elengedhetetlen} részei lehetnek, a         

lehető legmélyebb belátások kifejlesztésére használhatók. Kornfield pedig nyugati        93

pszichológusként az elmélyedés- és a belátás dzshánák kapcsán arra mutat rá, hogy a             94

megvilágosodás tényezői közül a nyugalom, összeszedettség, egykedvűség csak a keleti          

pszichológiában használatos, úgynevezett stabilizáló minőségek; ezek által lehet a tudat          

és a szív mélyére hatolni.  95

Szamatha - Szatipatthána (éberség meditáció) 

A théraváda hagyományban fontos szerep jut az éberség meditáció (éberség alapjai,           

éber tudatosság, angolul: mindfulness) meditációs gyakorlatnak (szatipatthána). Az       96

éberség (szati) jelentéstartalma az emlékezés, a felidézés, a jelen pillanatra irányuló           

tudatosság, a puszta figyelem, a “készenlétben álló, de befogadó, egykedvű          

megfigyelés”.  97

88 Análajó 2007: 92. A szerző ajánlása ehhez [PTSko]: AN II 165; MN I 194; MN III 226. 
89 Szucsittó 2007: 52. 
90 Szumédhó 2004a: 78. 
91 Hetényi 1989: 37. Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: SN.43.2./iv.360. 
92 Análajó 2007: 90. 
93 Gunaratana 2009: 12, 85. 
94 A szamatha-dzshánák említése mellett Pandita (2017: 179–220) a vipasszaná-dzshánák rendszerét           
részletesen bemutatja. 
95 Kornfield 2017: 351–372. 
96 Hetényi 1997: 234; Nyanaponika 1994: 7, 11. Páli nyelven: satipatṭḥāna [magyar átírás és kiejtés:               
szatipatthána]. 
97 Análajó 2007: 52–66. 
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Az éberség megalapozásához, mellyel a létezés rejtett birodalmaiba is be lehet lépni, a             

szamatha gyakorlatok eszközül szolgálnak. A két gyakorlat közötti ilyen irányú          98

hasznos kapcsolatot mutatja, hogy a szatipatthána közbeni szétszórtság vagy lomhaság          

esetén változtatni tanácsos a gyakorlaton, a belső öröm és derűs nyugalom érdekében            

kifejlesztve egy nyugodt meditációs (szamatha) tárgyat, majd a tudat elnyugvása után           

visszatérve a szatipatthána gyakorlásához; a meditáció irányított (szamatha) és nem          

irányított (szatipatthána) megkülönböztetése láttatja ugyan a két gyakorlat        

különbözőségeit, de a tanítóbeszéd a köztük lévő célravezető, támogató kapcsolatot          

mutatja be: a szamatha a szatipatthána gyakorlatának támaszául szolgál.  99

Attól függően, hogy hogyan alkalmazzuk, az éberség (szati) segít bennünket elvezetni           

egyrészt a mély koncentrációhoz, a belső nyugalom mély rétegeihez, az          

elmélyülésekhez, azaz a dzshánákhoz is, úgy, hogy a tudatot szilárdan a tárgyon tartja,             

nem engedi elkóborolni; másrészt elvezet bennünket a bölcsességhez is.   100

Mivel a szatipatthána gyakorlatokban a hangsúly az éberségen (szati) van, nem           

önmagában az összpontosításon, koncentráción, az egyhegyűség felé vezető úton         

(szamádhi, szamatha), egyes szerzők a “szatipatthána vipasszaná-meditációs módszer”,       

vagy a “szatipatthána-vipasszaná éberségmeditáció eljárás” kifejezést használják a         101 102

szatipatthána gyakorlat vipasszaná (belátás) oldalát hangsúlyozva. 

A szamatha tartományában ugyanakkor az éberség (szati) döntő szerepet játszik, és az            

éberség meditáció (szatipatthána) az összeszedettség oka is egyben (szamádhinimitta);         

a szatipatthánára lehet ugyan tisztán összeszedettségi gyakorlatként is tekinteni (pl.          

Schmithausen így tesz), de az összeszedettség (szamádhi) kifejlesztésének alapja és a           

nyugalom-meditáció (szamatha) körébe más tartozik: az összeszedettség a figyelem         

területének korlátozásával a tudat szelektív funkcióját, míg az éberség a figyelem           

területének kitágításával a tudat felidéző funkcióját erősíti, és bár a meditatív           

elmélyedés (dzshána) elérése során mindkettő jelen van, de a szati ekkor inkább csak a              

98 Németh 2005: 28. 
99 Análajó 2007: 69. A szerző ajánlása [PTSko]: SN V 156. 
100 Bodhi 1993: 141–142. Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: MN.149.9-11./iii.288-290. [CBT]: Th.138-139          
(269–275). 
101 Dhammasami 2014: 145. 
102 Porosz 2018b: 270–274. 
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tudat jelenléte, amely az összeszedettség fókuszálása miatt elveszíti természetes         

kiterjedését.  103

Szamatha - Vipasszaná (belátás meditáció) 

Olvasatomban abban a buddhista szerzők többsége egyetért, hogy a szamatha          

gyakorlatokkal elérhető állapotok önmagukban nem elegendőek a megvilágosodáshoz,        

szükség van mellettük a belátásra (vipasszaná) is, abban viszont egészen széles a            

spektrum, hogy szükségesek-e a szamatha gyakorlatok, és ha igen, akkor azoknak           

mikor, milyen és mekkora szerepük van, illetve éppen fordítva: lehetséges-e egyáltalán           

a vipasszanát gyakorolni, és létezhet-e vipasszaná a szamatha aspektus nélkül? E           

fejezetben erre a kérdéskörre tekintek rá röviden. 

A szamatha meditációs út a tiszta tudatállapot elérésének dicséretes vállalkozása, de           

önmagában nem elegendő, mivel csak a gyakorlás során lehet fenntartani a vele elért             

tiszta tudatállapot: a tudati szennyeződések nem írtódnak ki általa, és a gyakorló nem             

szabadul a létforgatagból (szamszara). Vannak azonban (pl. Winston), akik a          104

szamatha praxishoz sorolják a szenvedés megszűnését, megszüntetését (niródha) is.  105

A meditációk során elért elmélyedések (dzshána) ugyan valóban nem tisztítják ki a            

tudat legmélyén lévő szennyeződéseket, viszont a bölcsesség kifejlesztéséhez az         

alapfokú koncentráció előfeltétel. A szamatha gyakorlatok ajándéka, hogy az         106

eredményeképpen fellépő erős koncentráció bevilágítja a végső fizikális és mentális          

formákat, amely a belátáshoz (vipasszaná) szükséges; általa megláthatjuk a formák          

“mulandó, elégtelen-szenvedésteli és éntelen természetét”. A szamatha meditáció        107

során a tudat egyetlen tárgyon való rögzítése által létrejövő zavartalan összpontosítással           

lenyugodott, átható és erőteljes tudat mintegy előfeltétele a bölcsesség kifejlődésének;          

az ugyan személyes döntés, hogy mennyit teljesítünk a szamatha gyakorlatokból, de ha            

mesteri fokra fejlesztjük, szilárd alapot és gyorsabb haladást biztosítunk a belátások           

megszerzéséhez.  108

103 Análajó 2007: 68–69. [PTSko]: AN I 23; MN III 136; SN V 294–306. 
104 Pandita 2017: 69-70. Saját ajánlásom ehhez a témakörhöz [CBT]: Th.140-142 (275–278). 
105 Németh 2005: 30. Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: SN.41.6./iv.293-295. 
106 Gánti 2014: 158, 161. 
107 Moneyya 2018: hátsó borító. 
108 Moneyya 2018: 31, 45. 
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A buddhista szentiratok leggyakrabban a nyugvás (szamatha) és a belátás (vipasszaná)           

egymással összekapcsolt gyakorlatát ismerteti, de ezek mellett egy helyen említi a           109

“puszta belátás” útját is (szukkha-vipasszaná), amely az elmélyedések (dzshána)         

előzetes megvalósítása nélküli út. Ma a gyakorlatban a szamathát és a vipasszanát a            110

különféle mesterek eltérő arányban alkalmazzák: a nedves vipasszaná esetében sok (pl.          

Ayukusala szerzetesek Sri Lankán), félnedves esetén kevés (pl. Goenka), száraz esetén           

semennyi (pl. Mahasi Sayadaw, Sayadaw U Pandita) szamathát alkalmaznak a          

vipasszaná előtt. A szatipatthána gyakorlatokból is közvetlenül indítható a         111

vipasszaná, bár legoptimálisabb kiinduló állapot ekkor is az első elmélyedési (dzshána)           

fokozat. Manapság a legtöbb meditációs gyakorlat kezdetben a nyugalmat fejleszti ki,           112

a legtöbb ember ezt alapként használva tapasztalja meg a belátást; kevesen vannak, akik             

fordítva találják a legjobbnak (előbb a belátás, utána a nyugalom fejlesztése), és sokan             

vannak, akik ezt a két megközelítést váltakozó módon használják. Elterjedt szemlélet,           113

hogy a szamatha és vipasszaná ugyanannak a folyamatnak a részekre nem bontható            

oldalai {felületei}: a nyugalom (szamatha) a meditációból született békés boldogság, a           

belátás (vipasszaná) pedig ugyanabból a meditációból születő világos megértés: a          

nyugalom belátáshoz, a belátás nyugalomhoz vezet.  114

Bár létezik ugyan visszaható kapcsolatot is (a tudat elnyugszik, amikor bölcsen           

reagálunk működésére, feszültség és izgatottság helyett békéssé és emelkedetté válik ),          115

azonban a szamatha aspektus alkalmazása gyakorlatilag nélkülözhetetlen, és fejlesztése         

jelentős előnyökkel jár a belátás kifejlesztése során, s így nagymértékben elősegíti az            

ösvényen való haladást:  

● egyrészt a szamatha (elmélyedés és összeszedettség) stabil és befogadó         

tudatállapotot biztosít a belátás meditáció (vipasszaná) gyakorlásához;  

109 Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: AN.2.172./i.94; SN.35.245./iv.191-195; SN.43.12.i-ii./iv.362;       
MN.73.18./i.494; DN.33.1.9.(23)/iii.213; DN.34.1.3.(2)/iii.273. [CBT]: Th.133. (268). 
110 Nyanaponika 1994: 102–103. Saját ajánlásom ehhez [CBT]: Th.138. (269–273). 
111 Gánti 2014: 163. Saját ajánlásom a gyakorlás módjaihoz [Kxy/PTSko]: AN.4.93./ii.92-93. 
112 Németh 2005: 33. Saját ajánlásom [CBT]: Th.138. (269–273). 
113 Khantipalo 1984: 50. Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: AN.4.170./ii.156-157. 
114 Brahm 2006: 25. Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: AN.4.94./ii.93-94. 
115 Szucsittó 2007: 45. 
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● másrészt “a bölcsesség önmagában nem elegendő az érzékiség legyőzéséhez”, az          

ehhez való támogatást, az érzéki vágyak támasztotta akadály legyőzését az          

elmélyedés (dzshána), a tudati nyugalom (szamatha) kifejlesztése adja; 

● harmadrészt “az intenzív összeszedettség elősegíti a belső stabilitást és az          

integrációt”, ezáltal tud a gyakorló ellenállni a belátás meditáció (vipasszaná)          

során fellépő tapasztalatok destabilizáló hatásának (félelem, aggodalom,       

lehangoltság).  116

A nyugalom és belátás tekintetében egyensúlyra van szükség, célravezető         

együttműködésben fejlődve bontakozhatnak ki a maguk teljességében; félrevezető az         

elmélyedésre való képesség szükségességének kérdése, mivel a nyugalom meditációnak         

(szamatha) nem kizárólagos célja az elmélyedés elérése: a tanítóbeszédek szerint “a           

nyugalom és belátás a tudat fejlesztésének két egymást kiegészítő aspektusa, nem merül            

fel a belátás-meditáció kizárólagos gyakorlásának kérdése, mivel a nyugalom-meditáció         

– mint önálló gyakorlat – jelentősége sosem kisebbedik” kiegészítő szerepre.  117

A szamatha és vipasszaná együttműködnek: “Először a tudat egyre nyugodtabbá válik,           

azáltal, hogy a meditációs tárgyon rögzül. [...] Ez a szamatha, és végül is ez a               

szamádhi-alap lesz az oka a bölcsesség, vagy vipasszaná létrejöttének”. A mély           118

koncentráció (szamatha) párhuzamos, egymást kiegészítő út a belátás meditációval         

(vipasszaná), a kettő összefonódik és támogatja {segíti} egymást; mindkét út működik,           

és együtt működnek a legjobban, olyannyira, hogy a kettő igazából egy: nincs            

koncentráció bölcsesség nélkül és nincs bölcsesség koncentráció nélkül.   119

 

116 Análajó 2007: 90–93. A szerző ajánlása [PTSko]: DN III 131; MN I 454; SN V 308; AN II 31; AN IV                      
123; SN II 225. A szerző ajánlása az érzéki vágyak legyőzéséhez [PTSko]: AN I 61; AN III 207; AN IV                    
56; AN IV 411; AN IV 439; MN I 91; MN I 92; MN I 504; SN IV 97. A szerző ajánlása a destabilizáló                        
elleni belső örömhöz [PTSv]: Th(a) 351; Th(a) 436. 
117 Análajó 2007: 93. A szerző ajánlása [PTSko]: AN I 61, AN I 100, Th(a) 584. Nett 43. Saját ajánlásom                    
[CBT]: Th.132. (267–268). 
118 A Buddha Ujja 2011. (Kérdések és válaszok Ácsán Cshának) 
119 Gunaratana 2009: VII-VIII, 2. Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: AN.10.54./v.98-102. 
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Vadzsrajána (tantrajána, mantrajána) irodalom    

elemzés 

A siné fogalma és főbb jellemzői 

A nyugodt megállapodottság meditáció (siné, samatha) az elme azon állapota, amely           120

természetes módon összpontosít a meditáció tárgyára azáltal, hogy enyhítette a zavaró           

hatásokat. Ehhez a zavartalan összpontosításhoz (siné, samatha) “a fizikai és szellemi           121

tökéletesség fölemelő érzete társul”, tökélye esetén a testet-lelket gyönyör és          

elragadtatás hatja át, a tudatot tudjuk bármilyen objektumra irányítani, a tisztánlátás és            

emanációk képességére teszünk szert; és mindezek mellett fontos látni, hogy mind a            

három nagy buddhista út üdvös tulajdonságainak túlnyomó része is összefügg a           122

zavartalan összpontosítás (siné, samatha) gyakorlatával.   123

A siné (samatha) meditáció a tudat csendességének és megingathatatlanságának         

előidézésére, a tudat nyugalmának és kiegyensúlyozottságának kifejlesztésére való        

gyakorlat, melynek során egyesítjük a meditáció tárgyát, a tudatosság szervét és a            

tudatosságot; nem szükséges a figyelmet valamilyen irányba összpontosítani, hanem         

inkább hagyni, hogy a tudat elnyugodjon a tudat tágas tapasztalásában. Célja elménk            124

elnyugtatása: a siné kifejezés béke-békítés jelentésű első tagja (si) a folyamatos           

gondolkodás hatalmának tompítása, második tagja (né) a lakozni, maradni jelentésével a           

békés állapot kiépítése. A siné (samatha) végzése nagyon fontos, mivel ezzel           125

nyugtatjuk le a mozgó tudatot, szerzün irányítást felette, bontakoztatjuk ki a jelenlétet,            

szerzünk közvetlen tapasztalatot a tudat természetéről, amelyek megléte esetén adhat a           

mester bevezetést a tudat természetes állapotába.  126

120 Tibeti nyelven: zhi gnas [Magyarországon elterjedt átírás és kiejtés: siné; helyes kiejtés: zsiné];              
Szanszkrit nyelven: śamatha  [magyar átírás és kiejtés: samatha]. 
121 Dalai Láma 2012: 119. Saját ajánlásom [CBT]: V.57 (293). 
122 A Dalai Láma ebben a könyvében a megnevezéseik: hínajána, mahájána, tantrajána. 
123 Dalai Láma 1992: 42–43. 
124 Kalu 2007: 203–204, 206. 
125 Clement 2008: 69–76, 259. 
126 Wangyal 2018: 87–89, 101–103, 113, 131, 159. 
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A siné (samatha) a tudat egyik kulcspontja, a figyelemelterelődés ellenszere, mely a            

figyelem (tárgyon maradás) és az éberség (figyelemelterelődés észrevevése) tudati         

tényezőit alakítja ki: meditatív kiegyensúlyozottság, amikor a figyelem és az éberség           

elérte azt a szintet, hogy a tudat képes szilárdan, elterelődés nélkül időzni valamin.   127

Épp ezért megközelíthető úgy is a nyugodt időzés, a békés nyugvás (siné, samatha),             

hogy az nem koncentráció, nem összpontosítási gyakorlat: “akkor valósul meg, ha           

megszabadulunk a világi élethez való görcsös kötődéseinktől”; Csöpel Láma szerint a           

meditatív összeszedettség lényege a tudat azon képességének kialakítása, hogy tökéletes          

figyelmességet tudjon gyakorolni: ezt nem tartja koncentráció gyakorlatnak.        128

Véleménye szerint a békés nyugvás gyakorlata (siné, samatha) a legegyszerűbb          

figyelmesség gyakorlat, a jelenben lét fő gyakorlata: “A jelenben vagyunk, szilárd          129

megalapozottság és derűs fölszabadultság érzéssel. Semmi különleges tudatállapotot        

nem kell közben elérni”. A siné (samatha) meditáció során tehát “nem azon            130

dolgozunk, hogy létrehozzunk egy békés állapotot – csak hagyjuk, hogy tudatunk           

visszatérjen eredeti állapotába”: a béke szó itt azt jelenti, hogy a tudat képes jelen lenni               

elterelődés nélkül.   131

A siné és az egyhegyűség 

A siné (samatha) célja és tartalma az egyhegyűség köré is szervezhető. A siné             

(samatha) a tudat megszilárdítása, tudati nyugalom, a tudat tárgyra irányuló egyhegyű           

összpontosító képességét fejlesztő folyamat, melynek során le kell csendesíteni a tudat           

zabolátlan, elvadult, ide-oda ugrándozó működési módját és hajlamát; ez a tudat feletti            

uralom megszerzésének folyamata: elkezdjük uralni, lecsendesítjük, és stabilizáljuk.        132

A siné (samatha) gyakorlat által a légzéssel való eggyé válás, az összpontosítás            

tárgyának eloszlása, az ‘itt és most’ állapota alakul ki, olyan egyhegyűség, amely a             

gyakorlat eredménye és célja. A nyugalomban időzés (siné, samatha) “a tudat           133

fixálásának a gyakorlata, ami azt a célt szolgálja, hogy lecsendesítse a csapongó            

127 Duff 2015: vii, 59–61, 65, 86, 158. 
128 Csöpel 2015: 30–31, 217-219. 
129 Csöpel 2013b: 9–10. 
130 Csöpel 2013a: 45. 
131 Szakjong 2014: 222. 
132 Chetsang 2018: 34–39. 
133 Szögyal 2014: 256–257, 273–274. Saját ajánlásom [CBT]: V.40.21-23. (228); V.40.21-23. (228). 

33 



gondolatokat, és elősegítse a tudat egyhegyű koncentrációját.” A siné (samatha)          134

egyben a Bódhiszattvák meditációs gyakorlata, a Négy Nemes Igazság negyedik          

tagjaként az út vagy módszer igazsága: a tudat lenyugtatása, meditatív koncentráció,           

összeszedettség, az egyhegyűség gyakorlása; stabil koncentrációs állapotként a        

felhalmozás ösvényének lába, valamint a látás ösvényének és a meditáció ösvényének           

tagja.   135

A mentális elnyugodtság (siné, samatha) tehát az egyhegyű összeszedettség örömteli          

állapota, mely mentes a gondolatoktól és az öt akadálytól (tompaság, izgatottság,           

homályosság, álmosság, poshadtság), s hasznos minden szituációban használni. A         136

túljutott meditatív összeszedettség gyakorlata a szétszórtságtól tisztít, “elménk        

kalandozó, csapongó szokásait tisztítja, megszünteti, és a nyugalom, egyhegyűség,         

összeszedettség állapota” valósul meg általa. A meditatív összeszedettség gyakorlata         137

egyben az önfegyelem gyakorlata, amit a megvilágosulás szellemével javasolt         

gyakorolni, hogy meditációnk elmélyültebb legyen. Az út során fontos látnunk, hogy           138

a belátáshoz szükséges az egyhegyű összpontosítás.  139

A siné és a mai hétköznapok 

A siné (samatha) meditáció a tudat megszelídítésének, stabilabbá és tisztábbá tételének           

módszere: a tudat természetes állapotában nyugodt és tiszta, a siné (samatha) gyakorlat            

révén képzetté (erőssé, alkalmazkodóvá, megmunkálhatóvá) válik, készségesen, de nem         

reaktívan reagál a kihívásokra; gyakorlásának alapelve a “se nem túl szoros, se nem túl              

laza” megközelítés. A rögzítő meditáció (siné, samatha) célja erősíteni a tudat           140

képességét, hogy egyetlen tárgyra vagy témára összpontosítson, ami segít az          

éberségben, a problémák gyökerén való felülkerekedésben, eszesebbé tesz, javítja az          

emlékezőképességet; egyben a tökéletes céltudatosság állapota is. A siné (samatha)          141

jótékony hatása, hogy boldogabbak és sikeresebbek leszünk, megtanulunk        

134 Jungdrung Ten Gye Dü De Magyarországi Bönpo Közösség (é.n.). 
135 Seegers 2001: 26, 29, 61, 63–67. 
136 Vangcsug – Khjence 2017: 78, 87. 
137 Khjence 2007: 97. 
138 Cültrim 2012: 7–9. 
139 Végh 2012: 6–7, 9. 
140 Szakjong 2014: 222–239. 
141 Dalai Láma 2017: 35, 131–133. 
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összpontosítani, jobban kijönnek velünk embertársaink, jobban megálljuk a helyünket         

mentálisan, fizikailag, érzelmileg, és jobban megbirkózunk a negatív érzelmekkel is.   142

A siné (samatha) meditáció által tud elménk egy kiválasztott tárgynál maradni, egy            

pontra fókuszálni, ami elménknek tartós nyugalmat hoz: ez a legnagyobb elmebeli           

békességet teremtő technika, amit azáltal érünk el, hogy közben elfogadjuk a           

gondolatainkat olyannak, amilyenek. Dokhampa egy egész, világiak számára íródott         143

könyvet épít a nyugodt elme témája köré, ebben helyezi el a békés megnyugvás             

meditációt az elmélkedő gyakorlatok utánra helyezve.  144

Hosszú távú kísérletek szerint egy “három hónapos szamatha elvonulás résztvevői még           

öt hónappal a program után is magasabb szintű éberséget mutattak, vagyis tovább voltak             

képesek fenntartani a figyelmüket”; a résztvevők a program előrehaladtával egyre          

jobban képesek voltak uralni ösztönös reakcióikat, tükrözve az érzelmek irányítása          

szempontjából meghatározó képességet. A siné (samatha) gyakorlat fontos világi         145

hatása, hogy “kioltja negativitásunkat, agressziónkat, fájdalmunkat, szenvedésünket,       

frusztrációnkat”, így a terápia és öngyógyítás egyik leghatékonyabb formája lehet.  146

A siné kapcsolódásai más meditációkhoz 

A vadzsrajána (tantrajána, mantrajána) hagyományban is találkozhatunk a siné         

(samatha) számos kapcsolódásával. Megjelenik figyelmesség gyakorlatként értelmezve,       

az erényesség-meditáció-bölcsesség hármasában elhelyezve, a beletás (lhagthong,       

vipasjaná) előtt végrehajtott megalapozóként éppúgy, mint vele párban végrehajtott         147

gyakorlatként, és mint ahhoz kapcsolt nélkülözhetetlen elemként. De felbukkan az          

álomjóga és a jelenben lét gyakorlatokhoz kapcsoltan, és éppígy része a mahámudrá            

gyakorlatrendszernek is. Még a dzogcsen megközelítés is fontos gyakorlati részként          

tekint rá. Az alábbiakban ezekről adok áttekintést. 

142 Clement 2008: 69–76, 259. 
143 Clement 2008: 69–76, 259. 
144 Dokhampa 2014: 142–148. 
145 Goleman – Davidson 2018: 87–89, 132. 
146 Szögyal 2014: 256–257, 273–274. Saját ajánlásom [CBT]: V.58-64 (293–294). 
147 Tibeti nyelven: lhag mthong [magyar átírás: lhagthong, kiejtés: lhaktong]; Szanszkrit nyelven:            
vipaśyanā  [magyar átírás és kiejtés: vipasjaná]. 
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A siné (samatha) meditáció azonosítható a figyelmességgel is, amit Trungpa a           

szatipatthána tanítóbeszédre vezet vissza, ezzel a figyelmesség gyakorlatát az összes          

hagyomány és irányzat tekintetében közösnek tartva: úgy látja, a meditációs gyakorlást           

“fontos az elején kezdeni, és nem színes, haladott szintű gyakorlatokkal szórakoztatni           

magunkat”. Csöpel Láma szerint is békés nyugvás gyakorlata (siné, samatha) a           148

legegyszerűbb figyelmesség gyakorlat.  149

Úgy is közelíthetünk ezekhez a gyakorlatokhoz, hogy az értelmes élet első lépcsőfoka            

az erényesség, második a koncentrált meditáció (siné, samatha), harmadik a bölcsesség:           

a meditáció az erényesség tudatosságára épít, a bölcsesség a meditáció egyhegyűségére;           

az erényesség higgadtabbá és békésebbé teszi a gyakorlót, ez által valósítható meg a             

koncentrált meditáció, a békében időzés (siné, samatha), ami szükséges, mivel a tudatot            

“feltétlenül koncentráltabbá kell tenni, hogy a bölcsesség gyökeret verhessen bele”.  150

Az ösvény első elemeként több szerző javasolja a siné (samatha) gyakorlatokat. A            

spirituális fejlődés a meditációs gyakorlat során a siné (samatha) gyakorlattal kezdődik,           

a tudat azon képességével, hogy a figyelem elterelődése nélkül el tud pihenni; e szilárd              

alappal gyümölcsözőbb lesz minden más megközelítés. A siné (samatha) gyakorlat          151

hazahozza a tudatot, ezért a buddhista meditációs ösvény első tagja, a tudatosság            

alapvető gyakorlása, mely által “lényünk szétszórt, egymással harcot folytató aspektusai          

megnyugszanak, feloldódnak és kiegyensúlyozódnak”. A meditáció ösvényén való        152

elinduláshoz a siné (samatha) ajánlható: mivel a gyakorlásával kialakított tudatállapot          

alkalmas minden más meditáció elvégzésére is, ezért az összes többi buddhista           

meditáció alapjának tekinthető. A nyugodt időzés, békés nyugvás (siné, samatha) a           153

meditáció első lépése, ami után a magasabb felismerés (lhagthong, vipasjaná) jön,           154

hiszen pusztán a békében időzés gyakorlatával (siné, samatha) nem érhetjük el a            

megvilágosodást.  155

148 Trungpa 1997: 78. 
149 Csöpel 2013b: 9–10. 
150 Dalai Láma 2017: 35, 131–133. 
151 Kalu 2007: 211. 
152 Szögyal 2014: 256–257. 
153 Duff 2015: 60. 
154 Csöpel 2015: 30. 
155 Szögyal 2014: 273. Saját ajánlásom [CBT]: V.40.21-23. (228); V.40.21-23. (228). 
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A siné (samatha) a tudat megnyugtatására szolgáló, a lhagthong (vipasjaná)          

meditációra alkalmassá tevő alapvető meditációs gyakorlat; létezik a siné (samatha) és a            

lhagthong (vipasjaná) egyidejű meditáció is, amikor tudatunkat arra a jelenségre          

rögzítjük, hogy “a samathának és a vipasszanának ugyanaz a természete”. A nyugodt            156

megállapodottság meditáció (siné, samatha) és a különleges felismerés (lhagthong,         

vipasjaná) gyakorlatok elegyítésének közös előfeltételei is vannak.   157

A teljes mahámudrá ötrétű gyakorlatsor része a negyedik, tényleges mahámudrá          

gyakorlatként a siné (samatha) és a lhagthong (vipasjaná) együtt: amikor a gyakorló a             

siné (samatha) meditációt alaposan elsajátította, akkor térhet rá a lhagthong (vipasjaná)           

kifejlesztésére. Más mahámudrá megközelítés szerint is a mentális elnyugodtság         158

(siné, samatha) meditációja megelőzi az átható belátás meditációját (lhagthong,         

vipasjaná): ha egyszer létrehoztuk a mentális elnyugodottság állapotát, a tudat          

bármilyen körülmény között visszatér hozzá, s az általa létrehozott tiszta tükröt           

természetét tudja az átható belátás megvizsgálni.  159

Markáns, de a dolgozat többi részének olvasását is feltételezve már talán a helyén             

kezelhető megfogalmazás, miszerint a siné (samatha) legfőbb célja és értelme, hogy           

vele érhető el a létforgatagból megszabadító belátás (lhagthong, vipasjaná): nélküle          

“nincs mód az ürességet fogalmilag megragadó belátás kifejlesztésére, ezért a          

leghatározottabban törekedjünk a zavartalan összpontosításra”.  160

Az elmélyülési szintek tibeti megközelítésének tekintetében fontos adalék, hogy tudat          

legyendesítése (siné, samatha) az elmélyülés első szintjéig visz; innen az egyébként tőle            

szétválaszthatatlannak tűnő, a jelenségek tisztánlátására törekvő meditáció (lhagthong,        

vipasjaná) juttat el a negyedik szintig, ahol “már nem beszélhetünk külön tapasztalóról            

és tapasztaltról, hanem a tapasztalás folyamatát éljük”.  161

Az összpontosításra irányuló siné (samatha) gyakorlatra a bön-dzogcsen hagyomány a          

jelenlétben való elmélyedés előkészítéseként tekint, mivel nehéz messzire eljutni e          

lényegi gyakorlatban anélkül, hogy előtte a siné (samatha) ne lett volna gyakorolva;            

156 Amipa 1990: 84, 188. 
157 Dalai Láma 2012: 105–118. Saját ajánlásom [CBT]: V.40.21-23 (228). 
158 Chetsang 2018: 9, 34. 
159 Vangcsug – Khjence 2017: 75–110, 113. 
160 Dalai Láma 1992: 43, 120. Saját ajánlásom [CBT]: V.10.34-40 (133–134). 
161 Végh 2012: 6–7, 9. 
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hangsúlyozva van a folyamatban a közvetlen tapasztalás, amelynek legjobb módja a           

siné (samatha) gyakorlása: enélkül könnyen csak elmélkedünk és fantáziálunk az          

őseredet állapotáról.  162

Az álom és alvás tibeti jóga gyakorlatában is kiemelt a siné (samatha) meditáció             

jelentősége: az álomjógi képes kell legyen jelenlétének megőrzésére, és el kell kerülnie,            

hogy a karmikus érzelmek elsöpörjék, s így elvesszen az álomban. A siné (samatha)             

“révén kialakított tudati stabilitás az álomjóga és minden más meditációs gyakorlat           

alapja”: az elalvás után a karmikus lenyomatok álomképeket generálnak ugyan, de           

tudatosnak maradva kaput nyitunk az álom és alvás további gyakorlataihoz.  163

A siné (samatha) - lhagthong (vipasjaná) meditációs stílus önmagában is működő            

gyakorlat, amely összhangban van a magasabb gyakorlatokkal, feléjük továbblépésre         

lehetőséget nyújt, de nem árulja el azok titkait; a lhagthong (vipasjaná) egymagában            

azonban nem elég, szükség van a siné (samatha) megszilárdító, tudati egyhegyűséget           

létrehozó technikájára, amelynek segítségével a tudat képes szilárdan és erőfeszítés          

nélkül, nyugodtan és zavartalanul időzni a tárgyán, miközben a gyakorló testét           

könnyedség tölti el.   164

A siné (samatha) teszi a testet és tudatot megmunkálhatóvá, az elmét biztos és jól              

kezelhető eszközzé, amellyel a lhagthong (vipasjaná) fel tudja tárni a dolgok valóságát;            

ezért szükség van együttesen mind a két gyakorlatra: “a buddhista meditációban a            

samathát és a vipasjanát egyesítik a tényleges valóság megpillantása”, a tudatlanság és a             

vele járó kielégítetlenség eloszlatása, azaz a megvilágosodás érdekében.   165

Más terminológia szerint a stabilizáló meditáció (dzsoggom) , azaz a tudat egyetlen           166

tárgyra összpontosítása szolgál a nyugalomban időzés (siné, samatha) fejlesztésére. E          167

stabilizációs meditációk függvénye a vizualizációs meditációk során a tiszta         

vizualizáció kifejlesztése, amit egyhegyű koncentrációval kell utána megtartani. Lati         168

Rinpoche a “forma- és formanélküli birodalmak meditatív elmélyüléseinek        

162 Wangyal 2018: 87–89, 101–103, 113, 131, 159. 
163 Wangyal 2014: 75–80. 
164 Duff 2015: vii, 59–60, 158. Saját ajánlásom [CBT]: V.91 (396). 
165 Duff 2015: 61, 86, 158. Saját ajánlásom [CBT]: V.40.21-23 (228). 
166 Tibeti nyelven: ‘jog sgom [magyar átírás és kiejtés: dzsoggom]. 
167 Zahler 2017: 11–12. 
168 Mcdonald 2014: 115. 
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összpontosításai” keretébe foglalja a nyugalomban időzés (siné, samatha) és a          

különleges belátás (lhagthong, vipasjaná) gyakorlatokat és képességeket, amelyeket        

szerinte az összpontosításra való felkészülésként kell kifejleszteni; a folyamat során          

alapvetőnek tartja, hogy mindkettőt fejlesszük, elsőként siné (samatha) meditációt.  169

A fentiek fényében könnyen úgy tűnik, hogy a tibeti gyakorlatok magjában és végén is a               

siné (samatha) és a lhagthong (vipasjaná) áll. A dolgozat szempontjából pedig fontos            170

látnunk, hogy a siné (samatha) meditáció több buddhista hagyomány metszéspontjában          

áll, a meditációs képzésben közös nevezőt jelenthet, vagy másként fogalmazva “e           171

meditációs képzés minden buddhista iskola alapja” . 172

A siné és a dzogcsen 

A siné (samatha) a dzogcsenben is az egyik legfontosabb gyakorlat annak érdekében,            

hogy kontrollálni tudjuk a tudatunkat a meditációs gyakorlás elején: “a dzogcsenben is            

fontos gyakorlat, része a módszernek, ami segít megszüntetni a meditáció során           

megjelenő akadályokat, mivel mégha meg is tapasztaljuk a Tudat Természetét, hamar           

kizökkenünk a számtalan megjelenő gondolat révén, ha nem stabil a fókuszunk”.  173

A nyugodt időzés (siné, samatha) “Tibet legdirektebb, legbelső hagyományának is          

alapmeditációja”, a dzogcsen mesterek szerint a siné (samatha) harmadik fázisa a           

dzogcsen megvalósítását eredményezi, de más utat követve is a siné (samatha) a            

dzogcsen megalapozásául szolgál.  174

A dzogcsen-meditáció (nem-meditáció) ötvözi a nyugalomban időzés (siné, samatha) és          

a tisztánlátás (lhagthong, vipasjaná) gyakorlását: “A jelenségek ürességtermészetébe        

való bepillantás (a vipasjana) egyesül az elmélyült nyugalmi összpontosulásban időző          

tudattal (a samathával), mely természeténél fogva szeretetteli és együttérző”; e kettő           

elválaszthatatlan: az elmélyült nyugalom az együttérzés módszere, míg a tisztánlátásból          

bölcs megismerés fakad.  175

169 Zahler 2017: 27, 62–64. 
170 Gánti 2014: 146. 
171 Végh 2012: 3. 
172 Kovács – Urgyen 2007: 4. 
173 Jungdrung Ten Gye Dü De Magyarországi Bönpo Közösség (é.n.) 
174 Kovács – Urgyen 2007: 4–6. 
175 Vaszi – Agócs 2002: 46. 
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A siné (samatha) gyakorlás “egyik jellegzetessége az, hogy a tudat megfigyelőre és            

megfigyelt tárgyra hasad”, de van olyan siné (samatha) gyakorlat is, amelyben a tudás             

alanya, a különálló megfigyelő feloldódik, “helyét átveszi az a tudó, amely a            

tudat-lényegiségben rejlik”: ekkor a konvencionális meditáció megszűnik, beáll a         

‘nem-meditáció’ állapota, amely olyan meditáció, amiben nincs különálló megfigyelő és          

megfigyelt tárgy.  176

 

  

176 Duff 2015: 127–129. 
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Zen (csan) irodalom elemzés 

A szamatha hiánya és megjelenése a hagyományban 

A páli meditatív elmélyedés (dzshána) szót a kínai ch’an és a japán zen kifejezések              

adják vissza, amiből kitűnik, hogy a korai buddhizmus meditációs hagyománya a           

későbbi és a mai irányvonalakban is megőrződött.  177

“A zen meditációt jelent, a meditáció pedig azt jelenti, hogy mindig mozdulatlan az             

elménk”. A zen esetében “a meditációt mindenféle erőfeszítés és önkínzás nélkül”           178

kell végezni, amely során a nem-gondolkodás állapota fejlődjön ki, azaz “ébernek,           

mégis minden gondolattól mentesnek kell lenni”, “véget kell vetni az elme ide-oda            

csapongásának”.  179

A zen a valódi, mélységes csend, amit rendszerint koncentrációnak vagy tárgynélküli           

meditációnak fordítanak: ez a visszatérés a tiszta, eredeti tudathoz; egy olyan mahájána            

buddhizmus, amelyet semmilyen fogalomba nem lehet belegyömöszölni, és nem lehet          

gondolatok segítségével kifejezni: a zent gyakorolni kell, lényege a tapasztalás, ezért           

csupán néhány szabályt és maréknyi kulcsszót alkalmaz.  180

 

Burk leírása alapján a zen hagyományban általában nem osztják fel a meditációt            181

samathára és vipasjanára: a zen meditáció alapvetően egy osztatlan {teljes, egész}           

gyakorlat, amelyet mesterként és kezdőként is ugyanúgy végeznek, tekintet nélkül, hogy           

nyugalmat vagy bölcsességet kívánnak megvalósítani. Rámutat ugyanakkor példaként        

Reb Anderson zen tanítóra, aki külön samathát és vipasjanát is tanított. Burk szabadon             

választhatónak tartja, hogy koncepcionálisan ketté választjuk-e a zazen -t e két          182

aspektusra. Véleménye szerint a meditáció során mind a két aspektus meg fog jelenni             

különböző alkalmakkor akkor is, ha nem választjuk szét őket tudatosan. A samatháról            

mindemellett megjegyzi, hogy az egészen megegyezik {összhangban van} a zazen          

177 Németh 2005: 29. Saját ajánlásom [CBT]: M.117 (283); M.120 (284). 
178 Seung Sahn 2008: 288. 
179 Conze 2000: 114. Saját ajánlásom [CBT]: M.124 (286–287). 
180 Desimaru 1995: 6, 152. Saját ajánlásom [CBT]: M.125 (287–288). 
181 Burk 2014. 
182 Zazen: zen ülőmeditáció. 
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formájával, és rögzíti, hogy mielőtt tisztán látnánk, szükség van a nyugalomra, amin a             

samathával dolgozunk.  183

 

Nem kell feltétlenül különbséget tenni a samatha-vipasjaná és a zazen gyakorlata           

között: a Buddha az ülést és a légzés figyelését tanította, és ehhez az alaphoz való               

visszatérés adja, hogy lényegileg egyik iskola sem tér el a másiktól.  184

A buddhizmuson belül maradva a zen alapvetően más útra tért, mint “a klasszikus             

buddhista meditációs misztika”: a zen megközelítésben “az elmélyedő eloldódik attól,          

ami nem tartozik önmaga valódi lényegéhez”, azaz képesnek kell lennünk arra, hogy a             

meditációs és koncentrációs gyakorlatokat előre megadott témák nélkül végezzük,         

szilárd, objektív támpont nélkül (ez így egy kerülő nélküli gyakorlássá válik:           

elmélyedés és teljességgel magunk kiüresítése).  185

Németh szerint a zen meditáció (ahogy a tibeti dzogcsen megközelítés is)           186

formanélküli vagy formafeletti meditáció (azaz az összpontosításnak nincs tárgya), a          

tudatot a korlátozó feltételeitől megfosztja, ami által nyilatkozhat meg az eredeti           

tudatállapot: ez egyúttal kontempláció (szemlélés, figyelés), azaz “nem tárgyra irányuló          

szigorú összpontosítás, hanem az »itt és most« eleven, kommentároktól mentes          

figyelése”. Szerinte e meditációt helyesen végezni nagy feladat, mivel benne az           

“összpontosítás samathá (sz. śamathā) gyakorlatai és a bölcsesség kibontására irányuló          

vipasjaná (sz. vipaśyanā) műveletek önmagukat felülmúlóan tetőznek be és         

egyesülnek”. Véleménye szerint ebben a meditációban nem kivételes tudati         

összeszedettséget vagy különleges felismeréseket akarnak elérni, hanem a        

“»jelenlét-tudatot« kívánják teljes mértékben kiszélesíteni és elmélyíteni”.  187

  

183 Burk 2014. 
184 Harada 2016: 131. 
185 Herrigel 1997: 8–9, 18–23, 34. Saját ajánlásom [CBT]: M.125 (287–288). 
186 Németh 2005: 162–163. 
187 Németh 2005: 162–163. Saját ajánlásom [CBT]: M.127 (288–290), M.128 (290–291). 
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Nyugalom, elmélyedés, összpontosítás, koncentráció,    

egyhegyűség a zenben 

 

Bár a zen hagyományban jellemzően nem különböztetik meg a samatha meditációt           

célként vagy eszközként, azonban a nyugalom, elmélyedés, összpontosítás,        

koncentráció, egyhegyűség, mint a samatha jellemző tartalmai a zenben is megjelenik.           

Ezt járom körbe az alábbiakban számos helyről összeszedve az apró adalékokat. 

 

Szuzuki meditációról szóló könyvében külön fejezetet szán a nyugalom témakörének,          188

véleménye szerint a zazen gyakorlás közben a tudat teljes nyugalmán belül vagyunk, s             

ez a nyugalom bátorít a mindennapi életben: a zen értékét a mindennapi életben lehet              

megtalálni. Javasolja, hogy a zazen közben semmit se próbáljunk meg elérni, csak            189

tudatunk teljes nyugalmában üljünk, ugyanakkor óvatosságra int, miszerint a zazen          

közbeni tökéletes nyugalmat a tudatban talált képek megzavarhatják: ezeket hagyni kell           

jönni és menni, mert ha megpróbáljuk megnyugtatni a tudatot, képtelenek leszünk           

zazen-t ülni. Szerinte a lélegzet számolása vagy be- és kilégzésre való koncentrálás            

segíthet, de nem tartja a zen igazi céljának a tudat koncentrálását, hanem inkább hogy              

úgy lássuk a dolgokat, ahogy azok vannak (ilyen értelemben a koncentrálás csak            

segédeszköz). A zent azonban mindemellett azonosítja a mindennapi tevékenységekre         

való koncentrálással is.  190

 

Desimaru említi a meditáció közbeni zen-légzés során a kilégzésre való koncentrálást           191

(zanmai, szamádhi), miközben a figyelem a testtartáson időzik. Véleménye szerint a           

megfelelő tudati attitűd a testtartásra és a légzésre irányuló mély koncentrációból fakad,            

amely által a gondolatok folyama elnyugszik és a mélyalváshoz hasonló, de nagyon            

éber nyugalom érzésével ajándékoz meg. A kezdőknél szerinte szükséges a tudatos           

koncentráció (testtartásra, légzésre, ujjakra stb.), később azonban képessé válik a          

188 Szuzuki 2002: 45, 77, 163–165. 
189 Saját ajánlásom [CBT]: M.126 (288). 
190 Szuzuki 2002: 45, 77, 163–165. 
191 Desimaru 1995: 10, 54, 66, 85, 93–94, 113, 151. 
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gyakorló öntudatlanul összpontosítani (először csak egy témára, aztán ez szélesedik),          

amely a zazen végső állapota. A testtartás kihat a mindennapi életre, és képessé válik a               

gyakorló, hogy öntudatlanul koncentráljon minden egyes dologra. Véleménye szerint a          

szüntelenül koncentrálás itt és most maga a hit, a szamádhi a koncentráció csúcsa.             

Megemlíti, hogy ha koncentrálunk a zazen alatt, akkor ugyanolyan koncentrált tudatot           

érhetünk el bármelyik hétköznapi cselekvésben: a zazen gyakorlásával szokássá válik          

koncentrálni, és bármilyen tárgyra vagy cselekvésre tudunk összpontosítani; ez a          

gyakorlás által természetessé, öntudatlanná és automatikussá válik: a test és a tudat nem             

különül el, együtt koncentrál, a tudatra való összpontosítással a test is megváltozik, és             

fordítva is így van; a folyamat során abbahagyjuk a gondolkodást, így visszatérünk a             

tudatosság természetes állapotába, mely a zen filozófia alapja. Ahogy írja, a “zazen            

gyakorlásán keresztül az ember nyugalomra tesz szert”, ami visszatérés a természetes,           

eredeti állapotba.  192

 

Seung Sahn mester szerint a szamádhi a mozdulatlan elménkből, tudatállapotunkból          193

jövő, mély meditációt, mozdulatlanságot jelent, ami a tiszta, eredeti természetünk. Bár           

sokan szerinte ezt csak gyakorlás közbeni különleges állapotként élik meg, a           

mozdulatlan elmét érdemes megőrizni mindig, mindenhol, minden tevékenységünk        

közben, amitől igazi szamádhi lesz: ekkor jelenik meg a bölcsesség. Véleménye szerint            

a meditáció helyes gyakorlása során az egyhegyű elmét anélkül kell elérni, hogy            

“bármit meg akarnánk szerezni”. A koncentrációs meditációt közönséges meditációnak         

tartja, beleértve az összes olyan gyakorlatot, amelyet arra használnak, hogy          

teljesítményt javítsanak valamely tevékenységben. A zen szerinte “a világos, áttetsző és           

akadálytalan elme megtartása pillanatról pillanatra”. A valódi zen gyakorlás szerinte          

nem foglalkozik a szamádhival: szamádhit tapasztalunk, de nem ragaszkodunk hozzá.  194

 

192 Desimaru 1995: 10, 54, 66, 85, 93–94, 113, 151. 
193 Seung Sahn 2008: 35, 123–124, 163, 2016, 220-221, 245, 361, 381. Saját ajánlásom [CBT]: M.125                
(287–288). 
194 Seung Sahn 2008: 35, 123–124, 163, 2016, 220-221, 245, 361, 381. Saját ajánlásom [CBT]: M.125                
(287–288). 
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Nan erős taoista hatásokkal közelít a témához, külön fejezetet szánva a szamádhi            195

ch’an (zen) általi fejlesztésére. A szamádhit azonosítja a nyugalommal, s olyan           

előfeltételnek tekinti, amelyre épül a fegyelem (síla) és a bölcsesség (pradzsnyá).           

Szerinte a nyugalom által felfogjuk a fegyelem lényegét, miáltal feltárul a bölcsesség, és             

így elménk megvilágosodik. Tanácsol tárgyakkal végzett összpontosítási gyakorlást, és         

szóba hozza a samathát, amelyet a vágyat legyőző higgadtságnak, önfegyelemnek,          

koncentrációnak, tartásnak és felfüggesztésnek nevez, s a szamádhit megelőző         

állapotként ír le. Szerinte a samatha nyugalmas és csöndes birodalma hasonlít az            

ürességhez, de nem az igazi üresség, csak bevezeti a szamádhit, a bölcsességet            

(pradzsnyá), illetve a gyakorlás egészét. Az elmélyedéseket (dhjána) is a szamádhi           

fokozataiként írja le.  196

 

Harada szerint a légzésszámolás növeli a légzés koncentráltságát, amitől a légzés           197

elmélyül és a békés állapot természetes módon részünkké válik, a tudat megnyugszik és             

nem csapong többé: ha a test megnyugszik, megnyugszik a tudat is. A koncentráció             

cselekvés oldalát árnyalja, hogy szerinte ha “próbálunk bármit is csinálni, akadállyá           

válik”, és “amikor a légzésedről el tudsz felejtkezni, akkor a légzésed egészséges és             

egyenletes”. Szerinte “a tudat összpontosítás nélkül nem zen”, de hozzáteszi: a valódi            

összpontosítás (szamádhi) már nem egy technika, és a gyakorló már nincs tudatában            

ekkor az összpontosításnak (egy helyen ennek ellenére a szamádhiról mégis          

technikaként beszél). A zent azonosítja a szamádhi növelésével, a szamádhit célként           

határozza meg, amely állapotban szerinte az én és a környezet megszűnik.           

Összekapcsolja a szamádhit a szútrázás gyakorlatával is.  198

 

Herrigel szerint a meditációhoz szükséges koncentrálóképesség fejlesztése       199

megköveteli, hogy sok ideig tudjunk egyfolytában összpontosítani ugyanazon tárgyra.         

Szerinte a gyakorlónak el kell mélyednie az érzékelés tartalmában, majd felé kell            

emelkednie és belül kell szemlélnie őket, ami javítja a koncentrációt is. Leírása szerint             

195 Nan 2005: 125–146. 
196 Nan 2005: 125–146. 
197 Harada 2016: 12, 19, 22–23, 27-29, 121, 143, 148. 
198 Harada 2016: 12, 19, 22–23, 27-29, 121, 143, 148. 
199 Herrigel 1997: 8–9, 18–23, 34. 
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erősebben kizárt külvilág a belső dolgok erősebb napvilágra kerülését hozza, melyeket           

nyugodtan kell tudomásul venni, érdek nélküli szemlélőként, s így beáll a teljes csend:             

ez a csend eltűnik a figyelem új dolgokra irányulásával, amely egyben a koncentráció és              

a meditáció összekapcsolódása. A kóanokat meditációs tárgynak tekinti, a tanítvány          200

“koncentrációba merülve végiggondolja minden lehetséges irányból”, miközben rájön a         

gondolkodás hasztalanságára, s kikapcsolja azt: ekkor “lehetségessé válik, hogy a          

koncentrált meditáció megkezdése után a kóan megoldása egy csapásra sikerül”.  201

 

A zen hagyományban a gyakorló az elmélyedés állapotokról (dhjána) csak mesterével           

beszél, hogy ne üsse fel fejét a versengés, az irigység vagy éppen a csalódottság.  202

  

200 Kóan: történet, párbeszéd, kérdés vagy nyilatkozat, amelyet a zen buddhista gyakorlatokban            
használnak. 
201 Herrigel 1997: 8–9, 18–23, 34. 
202 Kornfield 2017: 365. 
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Személyes értékelés, összegzés 
A szamatha-siné meditációhoz hasonló, nyugalmat, elmélyedést, összpontosítást,       

összeszedettséget, koncentrációt alkalmazó és fejlesztő meditációs gyakorlatok       

megtalálhatók ugyan a buddhizmuson kívül is, de olvasmányaim és tapasztalataim          

alapján az eltérő mögöttes filozófia, megközelítés, cél és alkalmazott technika akár           

jelentős különbségeket is okozhat a kimeneteket tekintve. Véleményem szerint a          

buddhizmus meditációs módszertana rendkívüli alapossággal kiművelt, a hozzá        

kapcsolódó filozófia és célrendszer nagymértékben szolgálja nemcsak az        

eredményességet, de az eredmények megfelelő helyén való kezelését is.  203

A szamatha-siné meditáció keresztülhúzódik a buddhista hagyományon az időt (a          

Buddhától napjainkig), a tért (Ázsiától a nyugati világig), az iskolarendszert (mindegyik           

hagyományág) és az alkalmazott technikákat (pl. légzésfigyelés) tekintve is. A nem           

kettőséget a kezdeti gyakorlástól megvalósítani kívánó utak esetében hol jobban          

kimondva (dzogcsen), hol kevésbé kimondottan (zen) történik ez a megjelenés. 

Számomra a szamatha-siné meditáció théraváda hagyomány szerinti gyakorlása a         204

keményebb, a tudatállapotok terén a gyakorlatok által valamit elérni kívánó, valahonnan           

induló és valamit megvalósító, míg a vadzsrajána és a zen hagyomány szerinti gyakorlás             

a lágyabb, a tudat eredeti állapotába visszahelyezkedni kívánó, a természetes          

tudatállapothoz mintegy visszataláló oldalt képviseli. Egyik sem jobb vagy rosszabb          

szerintem a másiktól. 

A dolgozatban szereplő hivatkozásokat összeolvasva, a meditációs gyakorlóknak a         

szamatha-siné gyakorlat nem csak - a legtöbb ember számára szükségszerű - alapozó            

gyakorlatként, hanem a meditatív kibontakoztatásban való személyes fejlődés során         

folytonosan vissza-visszatérő alapmetódusként, valamint folyamatosan jelenlévő,      

203 Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: SN.45.159./v.51-53. 
204 Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: MN.6.3./i.33. 
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támogató, célravezető, stabilitást és befogadó alapot adó, haladást biztosító         

gyakorlatként hasznosulhat. 

 

A szamatha-siné és a vipasszaná véleményem szerint egy meditációs folyamat - két            

egymástól csak metódusban elválasztható - oldala. Mint az emberi kéz tenyere és            

kézháta, vagy az ember bal és jobb lába: lehet beszélni az egyik fontosságáról,             

szerepéről, nélkülözhetetlenségéről, és lehet róla akár külön is gondoskodni. De mindig           

vele lesz a másik, s így hibát akkor követünk el, ha nem látjuk, hogy alapvetően a                

kezünkkel dolgozunk, amelynek része a kézhát és a tenyér is (az alkar, kar, teljes test               

egybetartozásáról nem is beszélve), és ugyanígy: mind a két lábunk adott, s bár néha              

egymásba botlanak, nyilvánvalóan szükségünk van mind a kettőre a lehető legjobb           

funkcionalitás eléréséhez. Persze egy lábon és bicegve is lehet közlekedni, akár hosszú            

távon is. De ha nem muszáj, minek?   205

Mivel dolgozatom szamatha-siné témakörben íródott, kihangsúlyozom, hogy szükség        

van vipasszaná gyakorlatokra is, vagy a kettő együttes (egybefoglalt) gyakorlataira. A           

buddhista filozófiai rendszer és a filozófiát közvetlen tapasztalásban megmutató         

gyakorlatok együttesen tudják megfelelő irányban tartani a gyakorlót, megfelelő helyén          

kezelni a fellépő közvetlen, intenzív tapasztalásokat. Tapasztalatom és meglátásom         

szerint ahogy vipasszaná gyakorlatok esetében megjelenik az összpontosítás        

(lehetősége, szüksége, alkalmazása és fejlődése), ugyanúgy a szamatha-siné közben is          

megjelenik a belátás (lehetősége, szüksége, alkalmazása és fejlődése). A kérdés csupán           

az, hogy élünk-e megfelelően ezekkel a lehetőségekkel, szükségekkel, alkalmazásokkal         

és fejlesztésekkel. Ugyanis önmagában a szamatha-siné gyakorlat nem elegendő a          

megvilágosodáshoz, de vélhetőleg egészen közel visz hozzá, s nélküle éppoly nehéz           

elérni, mintha csak vele próbálnánk. 

Nem tartom megfelelő metódusnak a szatipatthána gyakorlatok kizárólagosan        

vipasszaná vagy szamatha gyakorlatnak való beállítását, mivel az idézett szerzők és           

saját tapasztalatom szerint is a belátás és az elmélyedés irányába egyaránt tudunk a             

szatipatthánával dolgozni, illetve az elkülönülten végzett szamatha és vipasszaná         

205 Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: AN.4.92./ii.92; AN.4.93./ii.92-93; DN.33.1.9.(23)/iii.213;       
DN.34.1.3.(2)/iii.273. 

48 



gyakorlatok esetében egyaránt jelentős tényező az éberség (szati) és az összpontosítás           

(szamádhi) is.  206

 

A théraváda hagyomány feldolgozása közben arra lettem figyelmes, hogy a szamatha           

(nyugalom meditáció), csittekagatá (egyhegyűség) és a szamádhi (összpontosítás)        

kifejezések közötti többszörösen keresztezett szinoníma használat, valamint a fogalmak         

kölcsönösen egymással való leírása miatt a szakszavak helyes megértése és használata           

nem egyszerű feladat. Ez arra késztetett, hogy ne felszínesen ismerkedjek meg velük,            

hanem nézzek mögéjük: ekkor megértések, nyitások és új kapcsolatok keletkeztek          

bennem, ami segített a gyakorlatok széles skálájának és a belső világom színességének            

elfogadásában. 

A vadzsrajána hagyomány anyagainak olvasása közben számomra legnagyobb ajándék         

az a szemlélet volt, amely a hangsúlyt egyfelől arra teszi, hogy a tudat természetes              

állapotában nyugodt és tiszta, továbbá a gyakorlatokkal alapvetően nem létrehozzunk          

egy békés állapotot, hanem hagyjuk, hogy tudatunk visszatérjen eredeti állapotába.          

Fontos üzenetnek tartom, hogy gyakorlás közben alkalmazzuk a ‘se nem túl szoros, se             

nem túl laza’ megközelítést. 

A zen esetében arra lettem figyelmes, hogy (ahhoz hasonlóan, ahogy alapelveiben elveti            

az írásra való támaszkodást, de tartalmában és műfajában mégis új írásokat teremt            

[kóan, haiku]) távol kívánja magát tartani a meditációs fogalmak (szamatha, vipasszaná,           

szamádhi stb.) használatától, azonban ezek mégis megjelennek benne, valamint         

melléjük újakat hoz (pl. hisirjó-fusirjó). 

Mindhárom hagyomány esetében közös szerintem, hogy a meditációs nyugalom (tudati          

béke, összeszedettség, összpontosítás, elmélyedés) az erkölcsre, a bölcsesség pedig a          

nyugalomra (tudati békére, összeszedettségre, összpontosításra, elmélyedésre) épít. A        

mai korban szerintem különösen megfontolandó és így kiemelendő a három együtt           

történő kezelése. 

 

206 Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: MN.149.9-11./iii.288-290. [CBT]: Th.138-139 (269–275). 
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A szamatha-siné meditáció nevének magyar nyelvi megjelenítései (magyar szerzők         

önálló alkotásai és külföldi szerzők elnevezéseinek magyar fordításai) számomra         

meglepően színes és tartalmas képet mutatnak. Ennek az egyetlen meditációs típusnak           

(gyakorlat csoportnak, meditációs célnak, aspektusnak) összesen 57 magyar elnevezését         

tudtam a munka során megkülönböztetni, amely számomra azt mutatja, hogy olyannyira           

színes és tartalmas ez meditációs praxis, hogy sokféleképpen lehet a lényegét           

megközelíteni, többféle fő célt, tartalmat és jellemzőt lehet hozzá társítani, és           

természetesen sok úton lehet hozzá közeledni. A magyar elnevezésekben a théraváda és            

a vadzsrajána hagyomány esetében is domináns a nyugalom kifejeződése (részben          

eredmény állapotként: nyugalom, nyugodt, nyugalmi stb.; részben a        

lenyugtatás-elnyugvás kettős folyamataként), ami tekintettel a szamatha etimológiájára        

gyakorlatilag természetes. Azonban az számomra felettébb érdekes, hogy a tibeti (siné)           

szó etimológiája ellenére a béke-békítés egyáltalán domináns a magyar elnevezésekben          

a vadzsrajána hagyomány esetében sem, holott ez akár indokolt is lehetne (a nyugalom             

megjelenése azonban itt is messze domináns). Elképzelhetőnek tartom, hogy ez azért           

van, mert Magyarországon talán kevésbé erős a hagyomágak egymástól való          

elszeparálódása, és a közös nyelv közös megoldások felé inspirál. 

 

A magyar meditációs oktatóktól beérkezett vélemények nekem meglepően sokat         

nyújtottak a szamatha gyakorlat színességének meglátásában, a szamatha tartalmának,         

lehetséges, helyének, szerepének, kapcsolódásainak értelmezésében, a hagyományokban       

való megjelenésének átlátásában, valamint tágabb értelemben a nyugati-keleti és a          

régi-új világban való elhelyezésében. Ezúton is köszönöm mindegyik választ adó interjú           

alanynak, hogy időt és energiát szánt a kérdés átgondolásába és megválaszolásába. 

 

Tanulmányaim és tapasztalatom alapján személyes véleményem, hogy a szamatha-siné         

meditációra van lehetőség és szükség a XXI. században Magyarországon. A          

gyakorlásnak nem feltétele a teljes csend, kolostor, hosszú elvonulás stb., hanem otthoni            

körülmények között is elkezdhető, művelhető, fejleszthető, megvalósítható. A mai kor          

információkkal telített, rohanó, rendkívül sok impulzussal járó világában a         

szamatha-siné gyakorlatok összpontosítást kibontakoztató, tudatos reagalás-mentességet      
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és szelektivitást fejlesztő oldalára, nyitottságot, nyugalmat, békességet kibontakoztató        

szerepére kiemelt szükség van szerintem.  207

Mindemellett próbálkozó gyakorlóként azt is tapasztalom, hogy az egyes         

hagyományágak közötti és a hagyományágakon belüli különféle megközelítéseket is         

érdemes a szamatha praxis tekintetében kipróbálni, mert adott esetben egy-egy plusz           

tapasztalatot, megértést, kötődésektől való mentesülést hozhat eredményképpen. 

 

Jelen szakdolgozat keretei között a szamatha-siné meditációval kapcsolatos        

gyakorlatoknak, akadályoknak, szinteknek, képi ábrázolásoknak stb. nem jutott        

lehetőség a kifejtésére. Ezek a témák egy másik értekézésben önállóan is           

feldolgozhatók. 

 

  

207 Saját ajánlásom [Kxy/PTSko]: MN.151.19./iii.297. 
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71. BURK, Domyo Sater 2014. Zen Living. USA: Penguin Group. [online] URL: 

https://goo.gl/MRCkVh [letöltve: 2019. január 27.]. 

 

Az elsődleges (nem kortárs) forrásokra való utalások 

[PTSko] = A hivatkozott szerző által használt Pali Text Society kiadás kötet- és             

oldalszám. 

[PTSv] = A hivatkozott szerző által használt Pali Text Society kiadás versszak szám. 

[Kxy/PTSko] = K: A könyv neve. x.y: Az Anguttara nikāya esetében a könyv és a szutta                

száma, a Dīgha és a Majjhima nikāya esetében a szutta száma és a szakasz száma, a                

Samyutta nikāya esetében a fejezet száma és a szutta száma / Pali Text Society kötet és                

oldalszám. A használat leírása: RÁHULA, Valpola 2014. A Buddha tanítása . (Tóth           

Zsuzsanna ford. Farkas Pál szerk. és lekt.) Budapest: A Tan Kapuja. 15–18. 

[?] = A hivatkozott szerző művében nem találtam az utalás módját leírva, de vélhetőleg:              

Forrásmű. Kötet vagy Fejezetszám. Versszak vagy Beszédszám. 

[??]: A hivatkozott szerző művében nem találtam az utalás módját leírva, de vélhetőleg:             

Forrásmű, szuttaszám. 
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[CBT] = Common Buddhist Text: Hagyományág.Fejezetszám.Bekezdésszám.      

(oldalszámok). 

AN = Anguttara nikāya, As = Abhidhammattha Sangaha, DN = Dīgha nikāya, MN =              

Majjhima nikāya, Nett = Nettippakaranạ, SN = Samyutta nikāya, Sn = Sutta nipāta,             

Th(a) = Theragāthā, Vp = Vinayapitạka (I.: Mahāvagga; II.: Cūlavagga), Vis =            

Visuddhimagga. 

Eredeti nyelvű verziók és idegen nyelvű fordításaik főbb internetes, ingyenes          

elérhetőségei: The Pāḷi Tipiṭaka [https://www.tipitaka.org/]; SuttaCentral      

[https://suttacentral.net/]; Access to Insight [https://www.accesstoinsight.org/];     

Common Buddhist Text (CBT) [http://www.icdv.net/pdf/cbt_final_dec29%202015.pdf]. 

Magyar nyelvű fordítások főbb internetes, ingyenes elérhetőségei: A Buddha Ujja          

[http://a-buddha-ujja.hu/]; Terebess Ázsia E-Tár [https://terebess.hu/keletkultinfo/]. 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet: A szamatha buddhista meditáció théraváda       

hagyomány szerinti magyar megnevezésének (magyar szerzők      

önálló alkotásai és külföldi szerzők elnevezéseinek magyar       

fordításai) súlypontozott szófelhőként való megjelenítése 
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2. sz. melléklet: A siné (samatha) buddhista meditáció vadzsrajána        

hagyomány szerinti magyar megnevezésének (magyar szerzők      

önálló alkotásai és külföldi szerzők elnevezéseinek magyar       

fordításai) súlypontozott szófelhőként való megjelenítése 
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3. sz. melléklet: A szamatha-siné buddhista meditációk théraváda       

és vadzsrajána hagyomány szerinti magyar megnevezéseinek      

(magyar szerzők önálló alkotásai és külföldi szerzők       

elnevezéseinek magyar fordításai) súlypontozott szófelhőként     

való együttes megjelenítése 
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4. sz. melléklet: Magyar tanítók meglátásai a szamatha, siné        

gyakorlatokról 

 

Arra kértem a magyar buddhista meditációs oktatókat, hogy írják le röviden személyes            

tapasztalatukat és véleményüket azzal kapcsolatban, hogy a XXI. században         

Magyarországon fontos-e, szükségszerű-e, lehetséges-e egyáltalán foglalkozni a       

samatha (p), śamathā (sz), zhi-gnas (t) meditációs gyakorlatokkal (beleértve a          

nyugalom, elmélyedés, összpontosítás, összeszedettség és koncentráció buddhista       

meditációs gyakorlatokban megjelenő tudatos, célirányos formáit). A beérkezett        

véleményeket az alábbiakban ismertetem. 

  

Théraváda 

 

Czike Klára (2019.03.01.) 

“Évekig csak vipassanát gyakoroltam. Itt is szépen fejlődött a koncentráció, de           

elérkeztem egy ponthoz, ahol megkerülhetetlenné vált, hogy samatha        

gyakorlatokat is végezzek. Ma nagy lelkesedéssel gyakorlok anapanasatit,        

testszkennelést, 4 elem meditációt és hangoslégzéses technikákat. Emellett        

fontosnak tartom a jhánák útját is, amelyek nagyszerű lehetőséget kínálnak          

nekünk a különböző tudatállapotokban való időzéshez. Ezek a gyakorlatok         

erősebbé teszik az egyensúlyt a koncentráció és a tudatosság között, így mélyebb            

belátásokhoz juttatnak, tartósabb belső változásokhoz vezetnek. Szerintem a        

XXI. század nagy adományai ezek a technikák, ezek nélkül nem teljes az            

önfejlesztés útja. Osztom a szerző véleményét, azaz otthoni körülmények között is           

gyakorolható a samatha meditáció, de ahogy más meditációk, itt is sokat számít            

egy tapasztalt tanító támogató jelenléte és az intenzív gyakorlás is. Így magam            

sokat járok hosszabb elvonulásokra és a tanítványoknak is azt javaslom, hogy           

tervezzék az elvonulásokat és az otthoni gyakorlást egymásra épülő módon.” 
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Farkas Pál (2019.03.18.) 

“A buddhizmus egységes alapokon álló meditációs rendszer, amelynek        

gyakorlatai ugyanazt a célt szolgálják: a tudat kötöttségek alóli         

megszabadulását. Ezt számtalan irányból, ma divatos kifejezéssel élve        

holisztikusan közelítik a különféle hagyományok és mesterek, mindig        

alkalmazkodva a helyhez, korhoz, nyelvhez, adottságokhoz és képességekhez. A         

tudat művelésének két alapvető irányát szokásos a szamatha és vipasszaná          

elnevezésekkel megnevezni, és ez a kettő - bár alkalmazásának aránya az egyedi            

képességektől függ - mindig egyaránt szükséges a szabadság eléréséhez. Cshá          

Ácsán találó hasonlatával élve úgy tartoznak össze, mint a kéz tenyere és háta,             

nem szétválaszthatók. Bár a mai kor inkább kedvez a vipasszaná irányú           

megközelítésnek, ez, mondhatni, kor-divat, nagy hiba lenne elhanyagolni a         

szamatha oldalt. Ami nem csak nyugodt összeszedettség, és különösen nem          

pusztán koncentráció, amit a Buddha szavai igencsak alátámasztanak: »Amikor         

összeszedett tudatom ily módon megtisztult, ragyogó, makulátlan, hibátlan,        

hajlékony, kezelhető, szilárd lett és a rendíthetetlenséget elérte, a befolyások          

megszűnésének tudására irányítottam azt.« Tehát világos és tiszta, mentes         

minden zavarodottságtól és elhomályosodástól, ugyanakkor - bár szilárdan és         

állhatatosan képes megmaradni tárgyán - rendelkezik a vizsgálódáshoz és         

megértéshez szükséges alkalmazkodóképességgel. Melyiket szükséges     

kifejlesztenünk előbb, ez a kérdés éppen olyan hiábavaló, mint hogy melyik volt            

előbb, a tyúk vagy a tojás.” 

 

Földiné Irtl Melinda (szóbeli közlés, 2019.03.09.) 

“Fontos, mert jellemzően zavarodott, kibillent tudatállapotban vannak az        

emberek, ebből erednek a külső és belső konfliktusaik. Ezt a zavarodottságot           

támogatja a munkahelyi és otthoni környezet, média, politika, oktatás, és szinte           

bármi. 
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Szükségszerű, vagy inkább időszerű. Minthogy ezekből a zavarodottságokból        

környzetszennyezés, túlfogyasztás, háború, gazdasági és hatalmi visszaélések       

erednek. 

Mindenképpen lehetséges, mert nem infrastrukturális feltételei vannak, hanem        

pusztán egy szándék felmerítése szükséges hozzá. Minden időben, mindenhol         

lehetséges végezni ezeket a gyakorlatokat. A légzés folyamatosan velünk van, a           

test folyamatosan velünk van mint eszköz, a tudatban felmerülő érzések is           

folyamatosan velünk vannak, és a tudatállapotok is. Ha ezekre ráirányítjuk a           

figyelmet, az automatikusan egy elnyugodottabb tudatműködést eredményez, ez        

pedig helyesebb belátásokat hoz.” 

 

Komár Lajos (2019.03.07.) 

“A gyakorlatot nagyra tartom, sokat segít, jelenleg elakadtam, keresem a kiutat.           

Érdekesnek találom, hogy a théraváda gyakorlók közé sorolsz.” 

 

Rozgonyi Attila (2019.03.16.) 

“Sokat gondolkodtam, hogy mit is írhatnék mást mint amit már leírtam a            

diplomamunkámban. De igazából semmi újra nem jutottam.  

Mint egy relaxációs módszer bármelyik meditáció megállja a helyét, ha valaki           

tudja pontosan mit szeretne és meddig lehet az általa felmutatott metódussal           

eljutni. Mint kiegészítő terápiás eszköz, módszer nagyon hasznos lehet. De ha a            

spirituálitást kivesszük, kiemeljük belőle, nem lehet tartós eredményt elérni         

bármi is legyen a szándék, mert a személyiség transzformációja nem fog           

megtörténni. Pusztán egy módszerben nem lehet menedéket venni, nem ad          

válaszokat a hétköznapi dilemmáinkra. Valamint fennáll a veszély, hogy a          

pozitív változás ideiglenes, mert nem érte el a megfelelő "mélységet" a tudatban            

ahhoz, hogy valós változás megtörténhessen. 

A másik ilyen fontos elem a közösségben való gyakorlás. Ha terápia segédletként            

használják, általában egy tanfolyam keretében átadják az alap-technikát és a          

65 



többit a gyakorlóra bízzák. A rendszeresség az esetek nagy többségében          

megszűnik és a visszaesés is előfordulhat. 

Mindent összevetve: Érdemes tanítani, foglalkozni vele, de mindig a buddhista          

hagyományból kiindulva, nem pedig a praktikus elgondolásokból.” 

 

Porosz Tibor (2019.03.06.) 

“Természetesen valamennyi meditációs forma alkalmazása manapság is és és         

Nyugaton is lehetséges - amennyiben ehhez megfelelő mester is adott, aki           

segítséget tud nyújtani. Ez utóbbi feltétel persze nem mindig adott, és az önjelölt             

vagy mások által kijelölt "mesterek" nem mindegyike alkalmas a feladat          

ellátására, amiről az érdeklődő útkereső adott esetben nem tud. Ez azonban nem            

a módszer alkalmatlanságát jelenti. 

Úgy vélem, és úgy tapasztaltam, hogy a nyugalom (szamatha) típusú meditáció a            

több éves vagy éppen évtizedes folytonos gyakorlás körülményeinek hiányában         

"csak" egyfajta mentálhigiénés segédeszköz lehet, ami ettől még nem         

lebecsülendő lehetőség. Másfelől számomra a szamatha meditáció csak mintegy         

a szatipatthána-vipasszaná meditáció előkészítő gyakorlata jöhet számításba. A        

vipasszaná gyakorlattal persze ugyanaz a helyzet, mint a szamatha         

gyakorlatokkal. Ahhoz, hogy spirituális út lehessen, szükséges egy alkalmas         

vezető, és a folytonos, több éven, évtizeden keresztül végzett napi gyakorlás.           

Ennek hiányában szintén nem marad más hátra, mint egyfajta mentálhigiénés          

gyakorlati elemként történő használata. Ez nem lebecsülendő, de a megfelelő          

eredmény elérése érdekében többnyire szükséges más terápiás módszer        

alkalmazása is. Pusztán önmagában a vipasszaná is lehet terápiás értékű, de ez            

megint csak feltételezi az intenzív gyakorlást. 

Összességében: nagyon sok függ a megfelelő tanár vagy mester személyétől, és a            

rendszeres gyakorlástól. Ezek birtokában bármely gyakorlat kedvező - akár         

spirituális - gyümölcsöket hozhat, hiányukban azonban csak pótcselekvéssé        

válik.” 
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Tóth Andrea Beáta (2019.03.17.) 

“Vipassana meditációs tanárként az egyik legfontosabb téma az érzelmekkel         

való munka a meditációban.  

A nyugati ember számára a túlzott és szélsőséges érzelmek jelentik a létezés            

élményét, a finom, kiegyensúlyozott és nyugodt állapotokkal nem kapcsolódnak,         

vagy hiányérzetként élik meg azokat. A satipatthána vipassana gyakorlatban         

egyik fő célja az elvonulásoknak és a tanfolyamoknak, hogy a résztvevők           

számára a békés, nyugodt, reagálástól és elutasítástól mentes tudati minőségeket          

éljenek meg és ezzel ezt az állapotot is a mindennapi örömteli létélmények közé             

helyezzük.  

A koncentráció jelentősége felbecsülhetetlen a nyugati ember számára, aki         

valójában nem is ismeri a valódi koncentráció állapotait. A szándék          

megfogalmazásában és az életcélok elérésben nagy jelentősége van a         

koncentrált jelenlétnek, amely nélkülöz minden csapongást és szétesett figyelmet.  

Az informatikai robbanás és a virtuális jelenlét korában a személyek szinte           

teljesen szétesnek és menekülnek a jelenlét élmény elől.  

A meditációban a lenyugodott tudat képessé válik a testtel való          

összekapcsolódásra és a tudat tisztítására, az érzelmek átalakítására.” 

 

Tóth Zsuzsanna (2019.03.14.) 

“Én úgy gondolom, hogy akárhányadik század van és akárhol vagyunk,          

mindenképpen fontos és lehetséges a gyakorlás (bár nem szükségszerű), mert az           

emberi tudat nem változik akkora sebességgel, hogy a buddhista gyakorlás          

elavulna. Ami a 21. századot illeti: bizonyos tekintetben könnyebb a dolgunk,           

bizonyos tekintetben pedig nehezebb, mint a korábbi korok gyakorlóinak – azaz           

(egy-két extrém kivételtől eltekintve) pontosan olyan helyzetben vagyunk, mint         

bármely más korban bármely más gyakorló. 

67 



Az én tapasztalatom szerint az itt felsoroltak a buddhista meditáció szerves           208

részei vagy inkább aspektusai, amelyek a gyakorlás közben természetesen,         

organikusan jelennek meg. Nem tagadom a célirányos gyakorlatok        

hasznosságát, de a szubjektív tapasztalatom az, hogy az is célravezető gyakorlat,           

ha az ember meditáció közben, a gyakorlás ritmusát felvéve reagál a felmerülő            

kérdésekre, szükségletekre, jelenségekre, és így mélyed el a felsorolt         

aspektusokban.” 

 

 

Vadzsrajána (tantrajána, mantrajána) 

 

Dr. Agócs Tamás: nem érkezett válasz. 

 

Csáki Eörs (2019.03.13.) 

Elvonuláson van, nem tud írást küldeni. 

 

Cser Zoltán (2019.03.12.) 

“Minden Ösvény karakterét az Alap, Ösvény, Gyümölcs hármas felosztás         

elemzésével állapíthatjuk meg. AZ Alapba tartoznak a filozófiák, a karma és a            

számszára tudása, ebből ered a felszabadulás szándéka, melynek révén az          

Ösvényre lépünk. Az Alap annak felismerése, hogy tudatunk zavaros, szaggatott,          

kettősségektől szennyezett. Az Ösvény gyakorlata először a tiszta kettősség         

megteremtése,a fegyelmezett tudat megalapozása, ennek meditációs gyakorlata       

a szamatha. Rezzenéstelen az alany, az összpontosított tudat, és rezzenéstelen a           

tárgy, legyen az külső, belső, vagy állapot. A tiszta kettősségek tudatával           

vagyunk képesek a karma és a szenvedélyek fátylát elhárítani és nyílik a            

lehetőség a kettősségektől mentes tudat megtapasztalására. Ez a vipasszaná         

gyakorlata, ennek révén hárítható el az ego, valamint a tévedések fátyla. Ugyan            

208 Lukács Attila megjegyzése: Feltehetően a kérdésben szereplő “nyugalom, elmélyedés, összpontosítás,           
összeszedettség és koncentráció” felsorolásra gondol. 
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a modern korunkban a koncentráció nagyon nehéz, mert a szétszórtság          

népbetegség, de nélküle az Ösvény nem járható.” 

 

Csöpel Láma (2019.02.28.) 

“Békés nyugvás – tiszta látás (tib: siné-lhaktong) 

Jelen korunkban a dogmatikus materializmus az uralkodó szemlélet        

Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a valóságot összetévesztjük a zavaros          

tudatunk által teremtett képzeteinkkel, s így nincs kapcsolatunk a valósággal,          

csak a róla alkotott zavaros hiedelmeinkkel. Emiatt egy hazug álvalóságban          

élünk, aminek szükségszerű következménye a szenvedés. Végeredményben       

minden szenvedésünk oka ez. 

Az egyesített békés nyugvás – tiszta látás gyakorlata lehetőséget nyújt ahhoz,           

hogy első kézből szerzett tapasztalásokhoz jussunk arról, hogy mi a tényleges           

valóság, és mi a valóságról alkotott zavaros képzet. Így a gyakorlással           

fokozatosan közelebb jutunk a valósághoz, és megszabadulunk a szenvedéstől.         

Felülemelkedünk a zavaros tudaton, és felszabadítjuk magunkban a valódi         

természetünkben rejlő nagyszerű emberi adottságainkat (megvilágosult      

természetünket), az egyetemes szeretetet, elfogulatlan együttérzést és       

mindentudó bölcsességet.  

Nekünk, magyaroknak, természetes adottságaink vannak – az ősi idők óta belénk           

kódolt hagyományos magyar nem-dogmatikus szellemiségünk révén – arra, hogy         

a felülemelkedésnek ezt az útját megvalósítsuk.”  

 

Mireisz László (2019.03.15.) 

“Számomra a szamatha minden további gyakorlás megalapozó gyakorlata.        

Tapasztalataim során meggyőződhettem arról, hogy a buddhista gyakorlatok        

hierarchikus módon vezetnek el a meditációhoz. A fokozatosság szüksége abból          

fakad, hogy az általános emberi állapotban a tudat zavaros és csapongó,           

extrovertált és naív realista. Az emberi tapasztalás kiáramló folyamatát         

megfordítani, magunk felé fordulni és a tudat végső, valódi természetét          

69 



megtapasztalni, átélni és megvalósítani sok gyakorlást és kitartást igénylő         

feladat, melynek biztonságát az egymásra épülő gyakorlattípusok szavatolják.        

Erre a biztonságra a guru-váda ösvényein nincs akkora szükség, mint akkor, ha            

valaki, Buddha nyomában járva önerőből, mindenféle "közvetítő megváltó"        

támogatása és kontrollja nélkül járja az utat. Ekkor viszont nélkülözhetetlen az,           

hogy a belső képességek birtokba vétele és a befelé fordulás folyamata           

megalapozottan történjen, lépésről lépésre, mindenféle emocionális töltet nélkül,        

sziklaszilárdan. 

Éppen ezért úgy látom, hogy a nyolcrétű ösvény (árjastangikamarga) utolsó          

három gyakorlata, a befelé fordulás (kontempláció), a koncentráció és         

meditáció hármassága - az előtte lévő öt tökéletesség megvalósítottsága esetén -           

megfelelő fokozatosságot nyújt ahhoz, hogy a gyakorló biztonsággal ráébredjen         

a dolgok végső természetére. 

Ebből megérthető a szamatha kétféle értelmezése. Egyfelől jelentheti azt, hogy a           

gyakorló készen áll a befelé fordulásra, mert birtokolja a helyes létszemléletet,           

elhatározást, beszédet, tetteket és életvitelt, vagyis elfordult a hátráltató erőktől.          

Amig ez nincs meg, addig a gyakorlásnak ezekre kell összpontosulnia, ezekben           

kell tökéletes szintre fejlődni. Másrészt - részben az előbbiekből fakadóan -           

rendelkezni kell a gyakorláshoz szükséges nyugalommal. Ez magában foglalja         

azt, hogy a gyakorlót nem vonzzák a világi történések, nem mozgatott a külső             

jelenségek által és készen áll a belső útra. Ebbe beletartozik a lenyugvás, az             

elcsendesedés, melyeket a kontemplatív belátás (vipasszaná) gyakorlása       

elmélyít. Így a nyugalom csak megalapozza a befelé fordulást és jó           

kiindulópontot jelent a gyakorláshoz. Ezért a nyugalom útján járó         

(szamatha-jánika) az, aki felkészül a befelé fordulás gyakorlataira. 

Ennek megfelelően a Buddha által tanított tradicionális út a következő: 0.           

Megnyugvás (szamatha). 1. A test szemlélése (kájánupasszaná). 2. Az érzetek          

szemlélése (védanáupasszaná). 3. A tudat szemlélése (csittánupasszaná). 4.        

Tudat-tárgyak szemlélése (dharmánupasszaná). Ezeket követik a koncentrációs       

szintek: 5. A koncentráció megalapozása (bálopacsárika). 6. A dolgok         

lényegének vizsgálata (arthapravicsaja). 7. Az ürességre, mint támaszra        
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koncentrálás (Tathatálambana). 8. Az üresség megtartása (Tathágata). Ezeket        

követik a meditációs szintek: 9. Az üresség mindenre való kiterjesztésének          

meditatív állapota (ez nagyjából megfelel a hindu jóga "maggal bíró meditáció           

/szabídzsaszamádhi/ gyakorlatának). 10. Elengedés meditatív állapota      

(szahadzsa, tkp. mag nélküli meditáció /nirbídzsaszamádhi/). Ez a gyakorlatok         

hierarchiája és bár a buddhizmusban a meditáció kifejezés gyakran különböző          

összpontosítás-gyakorlatokat is takar, azonban jó ha ezt a fogalmat az üresség           

végső és teljes átélésének két formájára tartogatjuk.” 

 

Dr. Pressing Lajos (Lílávadzsra) (2019.03.06.) 

Egyéb elfoglaltságai miatt nem tud a dolgozat elkészítéséhez a kérdés          

megválaszolásával hozzájárulni. 

 

Dr. Németh Norbert (2019.03.10.) 

“Az összpontosítás gyakorlata (amelyet a szankszrit śamatha, páli samatha és a           

tibeti siné (zhi gnas) kifejezésekkel jelölnek) a buddhizmuson belül kezdetektől          

fogva kiemelt jelentőségű. E sajátosság visszavezethető arra, hogy a         

buddhizmusban a „felébredés” ösvényének alapművelete a meditáció. Az        

elméleti ismeretek és a megfelelő szemlélet kialakítása lényegében csak         

előfeltétele a tudat e benső művelésének, amelyhez nélkülözhetetlen a tudat          

összeszedettsége.  

Valamilyen mértékű összpontosítottsággal szinte mindenki rendelkezik, hiszen a        

hétköznapi feladatainkat sem tudnánk enélkül ellátni, ugyanakkor az        

összpontosítás gyakorlatában e képességet felfokozzuk. Kívülről úgy tűnhet,        

hogy ez mesterséges módon történik és jelentős erőfeszítéssel jár, ámde a           

gyakorlat előrehaladtával a benső összeszedettség egyre természetesebbé válik.  

E folyamatban a tudatosságunk eredeti állapotához térhetünk vissza, amely         

benső tisztasággal és ragyogással jár együtt. A tibeti buddhista bön dzogcsen           

gyakorlási rendszerében a tudat ilyenkor egyúttal nyitottá válik önnön         

természetének felismerésére, amely pillanatot a tanító jelenléte és a         
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hagyományvonulat ereje is támogatja. E tapasztalat alapja tehát az         

összpontosítás, de ekkor már ez nem tárgyra irányul, hanem a tudat önnön éber             

és megismerő minőségére (tibeti rig pa), amely egyúttal a felébredés lényegét is            

jelenti.” 

 

Vaszi Sándor (Urgyen) (2019.03.09.) 

"A spiritualitás élet mindig fontos volt az emberiség történetében! Így hoztunk           

létre vallásokat, filozófiákat és még gyógyászatunkat is áthatja. A meditáció, a           

természetes állapot mindezek kulcsa. Én úgy gondolom, hogy minél pörgőbb a           

világunk, annál nagyobb szükség van a nyugalom és energia hatékony átélésére.           

Most sokkal inkább, mint bármikor, bár ha a buddhizmus szempontjából nézzük,           

az időben is van ciklikusság. Pörgő társadalmunkban a tudat lenyugtatása és           

energiájának tapasztalása létfontosságú." 

 

Végh József: nem érkezett válasz. 

 

 

Zen (csan) 

 

Csong An Szunim (2019.03.16.) 

Köszöni a levelet és a felkérést, külföldi tanítóútja miatt korábban nem jutott el             

hozzá levelem, a kért rövid válaszidőt sajnos nem tudja tartani. 

 

Dobosy Antal (szóbeli közlés, 2019.03.10.) 

“A koncentráció, kontempláció, a légzésre való figyelés, a testre való figyelés           

stb. mind jó előgyakorlatok. De az, hogy szükséges-e vagy nem, arra nagyon            

nehéz válaszolni, mert ez egyéni alkat dolga. Nekem például a koncentráció nem            

gond, soha nem is volt, mert olyan volt a szakmám, hogy ha mást nem is, de                

koncentrálni azt kellett. Nekem ez nem probléma, akármeddig is kelljen. De ettől            
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még nem jutok semmire. Tehát maga ez a dolog nem vezet a tudat             

megismeréséhez. Ez egy tevékenység. De nyilván, azoknak, akik nem tudnak          

koncentrálni, azoknak nehézséget okoz pillanatnyilag, és állandóan észre kell         

vegyék, hogy a tudatuk szétesik, elkalandozik, nem tud odafigyelni. Ha el kell            

képzelni valamit, akkor egy darabig megy, aztán utána egyszer már csak azt            

veszi észre, hogy már nem ott van. Ezek a negatív élmények, tehát ha látod,              

hogy“nem sikerül” elvezethetnek a tudat megismerésére, azaz megismeri a saját          

tudatát, hogy mi az, ami nem megy. Ennek kapcsán elkezd odafigyelni, hogy            

hogyan is van ez, mit is csinálok én. Mert a koncentráció nem cél. Na és mi van,                 

ha meg tudod csinálni? Na, és akkor kész: ott vagy az oszlop tetején, és nincsen               

semmi, és akkor mi van? Lehet visszamászni… Tehát valami más a cél, a zenben              

mindenképpen. Viszont ezek a feladatok, tehát ha van valami feladat, és ezért            

szoktak feladatot adni, a tibetiben stb. - mert nyilván nem az a cél, hogy azt a                

tibeti szótagot azt olyan színben tudjam elképzelni, ahogy mondják, mert azért           

általában bonyolultak ezek a vizuáliciós gyakorlatok; és ha meg tudom csinálni           

akkor mi van? -, az odavezető út a fontosabb, az, hogy nehézségekkel találkozik.             

Seung Sahn (Szung Szán) zen mestert, aki nekem is egyik tanítóm volt, a Kvan              

Um Zen iskola alapítóját, megkérdezték, hogy lehet-e például mantrázni zen          

meditáció közben. Mondta, hogy lehet. Ha valakinek az segít. És akkor milyen            

mantrát ajánl? Hát aztán ajánlott egyet: meditáljon a coca-cola mantrán. Nagy           

megrökönyödés és nevetés volt, nyilván a coca-colán teljesen értelmetlen, de jól           

illusztrálta, hogy tulajdonképpen nem az az érdekes, hogy mi a téma, mert a             

coca-colán is meg lehet világosodni. Hiszen a tudati tevékenység ott van           

mögötte, akkor is, ha csak azt recitálja. És nem azt kell várni, hogy a mantra               

majd okoz valamit a tudatunkban, amitől elérem a megvilágosodást, a          

megértést, ilyesmi, hanem fordítva. Csinálok valamit, és azért szükséges csinálni          

valamit, mindegy hogy az mantra vagy bármi, például koncentráció, hanem a           

mögötte lévő tudati tevékenységet, ami azt megvalósítja, azt kell megismerni. A           

zen meditáció alatt inkább ezen van a hangsúly. Tehát lehet bármit csinálni,            

koncentrálást, bármit. A légzésfigyelésre is van egy jó tanácsa. Ha valaki           

annyira nem tud egy helyben ülni, akkor igen, figyelje a légzést, esetleg amikor             

belélegzik, akkor gondoljon vagy koncentráljon vagy foglalkozzon azzal, hogy         
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‘tiszta tudat’. Kilégzéskor pedig álljon át, és foglalkozzon azzal, hogy ‘nem           

tudom’. A sok tanács között többek között ezt mondta. Zen szempontból persze            

mind a két fogalom tisztázandó, a ‘tiszta tudat’ és a ‘nem tudom tudat’ is, de               

akkor a légzéssel összakapcsolva. Ez teljesen mindegy. Ezeket kezdőknek         

ajánlják egyébként, a mantrát is, a légzés tudatosságot is. Mert akkor, amikor az             

ember ezeken már túl van, akkor már sokkal komolyabb kérdések érdeklik.  

Megmondom őszintén, én pozitívan tekintek a XXI. század adottságaira. Azt          

gondolom, hogy a 2.500 év alatt az emberi tudat is átment egy változáson, egy              

forradalmon. A gondolkodásnak, a tudatnak is volt egy forradalma, tehát nem           

csak ipari forradalom volt, hanem a gondolkodásnak, a szemléletnek is volt egy            

forradalma, de ez olyan észrevetlenül történt, hogy ez nem tudatos, tehát nem            

látunk rá. Azt mondanám, hogy a gondolkodás forradalma, ahogy ma - nyilván            

nem mindenki, de - ahogy ma gondolkodik az “ember”, az absztrakt ember,            

mindazzal a technikai, tudományos háttérrel, az tulajdonképpen egy        

forradalmon ment át, ezer évvel ezelőtt lehet hogy ez nem volt, vagy nagyon más              

volt. A mai ember, úgy gondolom, alkalmasabb a tudat megismerésére, mint a            

régi. Ezért a régi tanításoknak van egy érdekes jellegük, kvázi szájbarágósak, s            

arra az érzelmi és tudati háttére támaszkodnak, ami akkor volt, és ma már nincs.              

Ma a megértésre, az átlátásra sokkal inkább lehet támaszkodni, mint régen. S            

ezért az értelmes magyarázatokra a leírásokban és tanításokban hangsúlyt kell          

fektetni, mert sokkal jobban átvihetők, inspirálóak, jobban illeszkedik a mai          

gondolkodáshoz. Tehát az értés és megértés és átlátás a valódi gondolkodás. Ez            

régen nem így volt, ezt tudnám igazolni, vagy legalábbis valószínűsíteni sok           

szempontból. S szerintem többen is művelik. Lehet, hogy régen volt a Buddha            

körül néhány száz ember (meg persze voltak más irányzatok is), de ma meg a              

tudattal szinte mindenki foglalkozik. Tehát ugyanolyan népességből is sokkal         

többen. Tehát a mai ember alkalmasabb, csak más módszereket kell          

alkalmazni.” 
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Dr. Kenéz László (2019.03.13.) 

"Az én zen felfogásom a meditáció kapcsán meglehetősen gyakorlati, nem          

elméleti. Számomra sem a nyugalom, sem a koncentráció nem cél, még           

instrukcióként sem fogalmaznám meg, mint ahogy a gyakorlás filozófiai         

reflexiója sem tartozik hozzá véleményem szerint a gyakorláshoz, hanem kivezet          

abból (noha szükséges lehet, különösen nyugaton). Az létezik, hogy "kezdetben          

figyelj a légzésre", de a koncentráció, mint terminus technicus, akkor sincs           

használatban. 

Azt a kérdést persze fel lehet tenni egy zen meditációt gyakorlónak, hogy milyen             

formában tapasztalta meditáció közben a nyugalmat, vagy milyen formában         

bukkan fel a koncentráció. Erről lehet interjút készíteni és az anyagot           

feldolgozni (pl. fogalom elemzéssel, hogy milyen kifejezésekkel írják le az egyes           

gyakorlók a meditáció közbeni állapotot, használják-e nyugalom kifejezést, s ha          

igen, miként, majd összehasonlító elemzéssel kiemelni tipikus vonásokat). 

Amivel személy szerint a legtöbbet foglalkoztam, az a hangszeres meditáció.          

Ennek kapcsán ugyancsak megjelenhet a nyugalom, mint ahogy a koncentráció          

jelensége is, de egyik sem cél, és ahogy korábban is írtam, nem is feladat. E               

meditációs formával kapcsolatban vannak írásaim, de azért ezt nem nevezném          

par excellence zen meditációnak." 

 

Stifter Imre (WonDo Szunim) (2019.03.15.) 

“A Nyugalom (szamatha-szamádhi) 

A nyugalom és a belátás fogalmát, számomra Hui-neng a hatodik pátriárka           

könyve a „Szószék Szútra” a zen szempontjából fejti ki. Egy teljes fejezetet            

szentel rá, „Szamádhi és pradzsnyá” címmel, melyben azt írja: „A szamádhi           

olyan, mint egy lámpás, a pradzsnyá pedig annak fénye.” 

Néhai tanítóm Szung Szán zen mester értelmezése pedig a következő: „A helyes            

meditáció azt jelenti, hogy a nem-mozduló tudat mindenhol és mindenkori          

fönntartása. Mert, ha a tudat mozdulatlan, akkor, amit látsz, hallasz, szagolsz,           

ízlelsz, érintesz, és gondolsz, minden olyan-amilyen, ez az igazság. A szó           
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szamádhi, csak annyit jelent mély meditáció. Amikor ez a nem-mozduló tudat és            

az igazság megtapasztalása sajátoddá válik, ezt nevezzük bölcsességnek,        

szanszkritul pradzsnyának.” 

Magam részéről azt a megközelítést használom, amit Koreában zen         

szerzetesektől és gyakorlóktól hallottam. Ez kétféle szamádhi állapotot ír le.          

Egyik a mély, másik a sekély. 

A mély szamádhi alatt azt érthetjük, amikor a tudat egy olyan állapotba merül,             

ahol az érzékelés kikapcsol, föloldódik. Néhol ezt egy a tenger mélyébe           

folyamatosan alámerülő kőhöz hasonlítják, ahol a mély szamádhi a meditáció          

(dhjána) csúcspontja. Megtörténhet, hogy a meditáció vagy egyes cselekvés         

folyamatában a kezdete és a vége szinte „összecsúszik” az eltelt időt és            

változásokat, csak utólagosan észleljük. A legenda szerint Bódhidharma kilenc         

éven át ült a barlangja falával szemben, úgy, hogy árnyéka beleégett a falba,             

vállán madarak fészkeltek és fiókákat neveltek. 

A sekély szamádhi pedig az, amikor a figyelem összeszedett, éber, mindent           

tükröző, de semmihez sem kötődő tudat állapotot valósít meg. Itt egy a tenger             

felszínén lebegő, belsejében üres tárgyhoz hasonlítják, amit nem engedünk         

elmerülni. Valami ilyesmit használhattak a japán szamurájok, amikor        

nyugalomban, de éberen „üres” tudattal meditáltak.  

A szamádhi, mint téma megjelenik a zen kóanokban is. Ilyen példázat Jün-men            

szemernyi szamádhija. Egy szerzetes megkérdezte a mestertől: - Mi az a           

szemernyi szamádhi? – Rizs a tálkába, víz a vödörbe – válaszolta Jün-men.            

(Kékes sziklaszirt gyűjtemény, Pi-jen Lu / Bjok Am Nok 50.)” 

 

Szaladják István (Taikyo): nem érkezett válasz. 

 

 

* * * 
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