


Az elvonulás leírása: 10 nap - 9 éjszaka, néma elvonulás. Az elvonulás idõtartama alatt lehetõségünk van 
megismerni és gyakorolni a Mahasi Sayadaw, Sayadaw U Pandita és Ven. Dhammasami burmai szerzetesek 
által kidolgozott vipasszaná gyakorlatot az ülõ, járó és álló meditációs formákon keresztül. Ennek a gya-
korlatnak a célja a saját testi és tudati folyamataink közeli, pontos és éber megfigyelése, amely során fejlõ-
dik önismeretünk, mély koncentrációs állapotokat érünk el és megismerünk mély, intuitív bölcsességeket a 
dolgok valódi természetérõl. Az erdõben való túrázás közben ugyanakkor olyan helyekre jutunk el, amelyek 
szimbolikus erõvel bírnak. Ezeken a helyeken vezetett vizualizációs élményeken keresztül oldjuk fel a saját 
életünk során szerzett nehézségeinket, hiányainkat, megtisztulhatunk és pótoljuk veszteségeinket. Ezek a 
személyes sérülések ugyanis akadályozzák a valóság megismerését, amelyet a meditáción keresztül elérhet-
nénk. Így az elvonulás során, egyszerre vizsgáljuk a transzcendens élményeket és oldjuk fel a természeten 
keresztül személyes problémáinkat.
Ve ze ti: Dobos Andrea Beáta – meditációs tanár, transzlégzés és szimbólum terápia, www.szuletesterapia.hu, 
www.vipassana.hu, és Gyergyák Bence
Elvonulás ára - házban lakással: 80.000 Ft elõ leg: 40.000 Ft (március 15-ig) - ágynemû biztosítva. 
Sátras ár: 70.000 Ft elõleg: 40.000 Ft (márcis 15-ig) - saját sátrat, ágynemût hozni kell!
Szállás: 10 fõ részére férõhely a házban, további 7 db sátorhely a kertben  
El lá tás: reggeli, ebéd, (vacsora csak túra-napokon), forrás víz
Lét szám: max. 17 fõ
Napirend: program szerint
Túrák idõtartama és hossza: 4-5 óra, max.: 10 km
Je lent ke zés, in for má ció: Dobos Andrea Beáta, tel.: +36 20 358 0297, email: dobosandrea7@gmail.com
Elõleg befizetés: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet, számlaszáma: 62900184-16809619 

hely szín
Dömös – meg kö ze lí tés: Dömös Ko má rom-Esz ter gom me gyé ben, a Du na ka nyar ban, a Du na jobb part ján ta lál-
ha tó. Bu da pest 45 km, Vi seg rád 5 km tá vol ság ban van Dömöstõl. A te le pü lé sen a 11-es szá mú fõ köz le ke dé si 
út ha lad át. A szál lás hoz Dömös köz ség köz pont já tól 500 m-re dél nyu gat ra a pi ros, sár ga és a zöld tu ris ta jel-
zés ve zet a Rám-sza ka dék irá nyá ba. Au tó val bur kolt úton is meg kö ze lít he tõ. A ház a so rom pó után bal ra a 
kis híd nál ta lál ha tó a Ki rály kú ti u. 50. szám alat t. Parkolási lehetõség a kertben.

Az egye dül ál ló kör nye ze ti ha tá sok kal bí ró erdei el vo nu lá si köz pont le he tõ vé te szi min den meditáló szá má ra, 
hogy sa ját lel ki-szel le mi egyen sú lyát hely re ál lít sa. Az egyen súly hi á nya vagy el vesz té se áll min den tes ti és 
lel ki ki me rült ség hát te ré ben. A lel ki-szel le mi egyen súly meg szer zé sé nek vagy hely re ál lí tá sá nak egyik leg ha tá-
so sabb mód sze re a meg fe le lõ bel sõ han golt ság el éré se, amely egy szer re bi zo nyos kül sõ for mák meg te rem té-
sé vel (meg fe le lõ ét rend, na pi rend és élet vi tel) és a bel sõ re irá nyu ló kon temp la tív mód sze rek gya kor lá sá val 
(me di tá ció, met ta, el csen de sü lés) te remt he tõ meg.

Tú ra hely szí nek: Visegrádi hegység, Pi lis hegy ség, Ma lom-pa tak, Vad ál ló-kö vek, Pré di ká ló szék, Pré post-hegy, 
Körtvélyes, Rám-sza ka dék, Rám-h e gy – Szívcsakra, Luk ács-árok, Bör zsöny – Re me te bar lang, stb...

Tíznapos vipassana elvonulás   
2015. május 29. – június 7.



Program   
2015. május 29. – június 7.

 

„A”-nap
05.00  Éb resz tõ

05.30 – 06.00  Járómeditáció

06.00 – 07.00 Ülõmeditáció

07.00 – 08.00 Reg ge li

08.00 – 09.00 Járómeditáció

09.00 – 10.00  Ülõmeditáció

10.00 – 11.00 Járómeditáció

11.00 – 12.00 Ülõmeditáció

12.00 – 14.00  Ebéd és pihenõ

14.00 – 15.00  Ülõmeditáció

16.00 – 17.00  Járómeditáció

17.00 – 18.00 Ülõmeditáció

18.00 – 19.00 Pihenõ

19.00 – 21.00  Elõadás és zárómeditáció

„B”-nap (túra nap) 
( vasárnap, kedd, csütörtök, szombat)

04.00  Éb resz tõ

04.30 – 06.00 Reggeli séta és meditáció

06.00 – 07.30 Reg ge li és pihenõ

07.30 – 12.30 Túra és meditációk

12.30 – 13.00  Ülõmeditáció

13.00 – 15.00 Ebéd és pihenõ

15.00 – 16.00 Ülõmeditáció

16.00 – 16.30  Járómeditáció  

16.30 – 17.30  Ülõmeditáció

17.30 – 18.00  Járómeditáció

18.00 – 19.00  Vacsora és pihenõ

19.00 – 21.00  Elõadás és  

  zárómeditáció

Péntek (május 29.)

08.00 – 10.00 Meg ér ke zés – ad mi niszt rá ció, 

  szo ba át vé te le, sátorverés,

  helyszíni körbejárás

10.00 – 12.00  Be ve ze tés a me di tá ci ó ba,  

  az el vo nu lás sza bá lya i nak 

  is mer te té se, fo ga da lom té tel

12.00 – 21.00  „A”-nap szerint

Vasárnap ( június 7.)

05.00  Éb resz tõ

05.30 – 06.00  Járómeditáció

06.00 – 07.00 Ülõmeditáció

07.00 – 08.00 Reg ge li

08.00 – 09.00  Záró elõadás

09.00 – 12.00 Beszámoló

12.30 – 13.30 Ebéd

13.30 – 14.00 Összepakolás - távozás



Tíznapos vipassana elvonulás - infó   
2015. május 29. – június 7.

A je lent ke zés fel tét elei
Min den kez dõ (gyakorlattal nem rendelkezõ) ill., gya kor lott me di tá ló, aki kel lõ fizikai ál ló ké pes ség gel és 
ki tar tás sal ren del ke zik a túrákhoz és a meditációkhoz, ter mé szet sze re tõ és ter mé szet já ró, ké pes a sza bá-
lyok és a fo ga dal mak be tar tá sá ra. 

Há zi rend-sza bá lyok
Az el vo nu lás tel jes idõ tar tal ma alatt a be széd és a szem kon tak tus – to váb bá a ze ne hall ga tás, ol va sás, írás, 
fény ké pe zés, do hány zás –, mind ke rü len dõ cse le ke de tek. A kom mu ni ká ció min den for má ja a kül vi lág gal 
ke rü len dõ. (e- mail, te le fon, sms) Le gyél min dig pon tos, ne késs az adott fog lal ko zá sok ról! Tartsd rend ben 
a kör nye ze ted és óvd a ter mé sze tet! Kér lek, hogy a tan fo lyam ra sem mi lyen ételt ne hoz z ma gaddal. Ha 
ol vas ni va lót, MP3-t, mo bil te le font hozol, ak kor meg fog unk kér ni, hogy eze ket a tan fo lyam ide jé re ad d le.

Öt szabály
1. Tartózkodás bármilyen élõlény megölésétõl. (Még egy szúnyognak vagy bogárnak sem onthatjuk ki az életét.)
2. Tartózkodás a lopástól. (Ennél még szigorúbban értelmezve: tartózkodás minden dolog elvételétõl, amit 

nem nekünk adtak.)
3. Tartózkodás mindenféle szexuális tevékenységtõl.
4. Tartózkodás hazugságok mondásától. (Szigorúan értelmezve minden olyan dolog kimondásától távol kell 

tartanunk magukat, amely nem igaz vagy felesleges. Így a viccektõl is.)
5. Tartózkodás alkoholok és kábítószerek használatától és minden olyan anyagtól, amely meggondolatlanná, 

figyelmetlenné tesz.

Nemes Csend
Min den résztvevõnek be kell tar ta nia a Ne mes Csend sza bá lyát az el vo nu lás ele jé tõl az utol só na pig a be szá-
mo ló ig. A Ne mes Csend a test, a be széd és a tu dat tel jes csend jét je len ti. A töb bi résztvevõv el va ló min den-
faj ta kom mu ni ká ció, így a test be széd, jel be széd, írá sos üze ne tek, stb. szin tén ti los.
A résztve võk ugyan ak kor be szél het nek a ta ní tó val, ami kor szük sé ges nek lát ják és be szél het nek a szerve-
zõkkel az ét ke zés sel, szál lás sal, vagy egész ség ügyi prob lé má ik kal kap cso la to san. De eze ket az érint ke zé se ket 
is a mi ni má lis szin ten kell tar ta ni. 

Szükséges fel sze re lés
A me di tá ci ó khoz: kényelmes ruhát, meg fe le lõ ülõ pár nát, kista ka rót, jó ga mat ra cot hoz z ma gaddal. Az al vás-
hoz hasz nált pár nát és ta ka rót nem hasz nál hatod a me di tá ci ós ülé sek hez, ah hoz kérünk, hoz z má si kat!

A túrákhoz: tú ra ru há zat, ba kancs, vastag zokni, esõ ka bát, kis mé re tû há ti zsák, elem lám pa, rovarriasztó.

Ru há zat: Hoz z ma gaddal ele gen dõ ké nyel mes ru hát 10 nap ra, mi vel a mo sá si le he tõ ség kor lá to zott (csak 
a mos dók ban le het kéz zel). A ház ban pa pucs vi se lé se aján lott. Nem vi sel he tõk a fi gyel met el vo nó ru hák 
(ri kí tó szí nek, fel tûnõ fel irat ok), fe szes fel sõ ré szek. Ál ta lá ban ke rül ni kell az erõs il la tú koz me ti ku mo kat, 
amik má so kat za var hat nak.

Sátrasoknak: ágynemû és saját sátor (esõálló / dupla rétegû)



Név: Születési dátum:

Foglalkozás: Hobbi:

Kérünk, le gyél ala pos és õszin te az aláb bi vá la sza id dal azért, hogy a ta nár a lehetõ leg ala po sab ban tud-
ja irá nyí ta ni a gya kor lá so dat.

Hol hallottál errõl a programról?

Volt-e ko ráb bi me di tá ci ós ta pasz ta latod? Ha igen, mi lyen tí pu sú gya kor lás ról volt szó, men  nyi ide ig tar tott és hol?

Van-e valamilyen tes ti be teg sé ged, fo gya té kos sá god vagy speciális igé nyed, ami ha tás sal le het az elvonulás 
alatti tar tóz ko dá sod ra, vagy olyan be teg sé ged, ami ál lan dó ke ze lést igé nyel? Ha igen, kér jük, rész le tezd.

Di ag nosz ti zál tak-e pszi chés be teg ség gel ko ráb ban? Je len leg szedsz-e gyógy szert erre?

Mi a cé lod az zal, hogy részt sze ret nél ven ni ezen az el vo nu lá son? 

Kérünk, ala po san ol vasd el, írd alá, majd küldd el a tanárnak. (dobosandrea7@gmail.com)
Alul írott iga zo lom, hogy min den in for má ció, ami ezen a je lent ke zé si la pon van tel jes és leg jobb tu dá som 
sze rint he lyes. Meg fo ga dom, hogy tar tom ma ga mat a fo ga da lom hoz és a há zi rend elõ írá sa i nak (az öt fo ga-
da lom be tar tá sa, mint pl. tar tóz ko dom al ko hol, dro gok és ci ga ret ta fo gyasz tá sá tól) és pon to san kö ve tem a 
me di tá ci ós ta nár uta sí tá sa it. Azt is meg ér tem, hogy a Vipassana Társaság (Er dei Me di tá ci ós Köz pont) nem 
fe le lõs azért, ha bár mi lyen tes ti, szel le mi vagy pszi cho ló gi ai sé rü lé sem lesz az itt tar tóz ko dá som alatt.

___________________________

jelentkezõ aláírása

Jelentkezés   
2015. május 29. – június 7.



Túra szabályzat

01. A tú rák ra a Vi seg rá di-hegy ség ben, Pi lis-hegy ség ben, Ma lom-pa tak, Vad ál ló-kö vek, Pré di ká ló szék,  

Pré post-hegy, Körtvé lyes, Rám-sza ka dék, Rám-h e gy, Szívc sakra, Luk ács-árok, Bör zsöny ben ke rül sor. 

A tú rák kö ze pes ira mú ak, ill. kö ze pes (esetenként nehéz) ne héz sé gi fo ko za tú ak, jel le gét te kint ve le het:  

me re dek, eny hén szik lás, né hol csú szós. A napi túrák idõtartalma: 4-5 óra, hossza: max. 10 km

A tú ra so rán fen ti he lyek ál lat- és nö vény vi lá gá val köz vet len kap cso lat ba ke rül a részt ve võ. 

02. Szük sé ges tú ra fel sze re lés: tú ra ru há zat, tú ra ba kancs, vas tag zok ni, esõ ka bát, kis mé re tû há ti zsák, elem-

lám pa, kul lancs ri asz tó spray.

03. A túra során szük sé ges me di tá ci ós fel sze re lés: ké nyel mes ru há zat, kis ülõ pár na, kista ka ró

04. A tú rán ezért csak az ve het részt, aki:

· a tú ra ne héz sé gé nek meg fe le lõ fel sze re lés sel ren del ke zik; 

· a tú ra ne héz sé gé nek meg fe le lõ egész sé gi- (fi zi kai, fi zi o ló gi ai, lel ki), il let ve edzett sé gi ál la pot ban van;

· nem áll al ko hol, vagy bó dult sá got, egyen súly za vart elõ idé zõ sze rek (gyógy sze rek) ha tá sa alat t;

· nincs vér nyo más prob lémám ja;

· nin csen epi lep szi ás be teg sé ge;

· vá ran dós ság is ki zá ró ok le het a tú rá zás nál. Eb ben az eset ben a részt ve võ a ház ban és kör nyé kén (kert-

  ben) gya ko rol.

05. A tú rán va ló rész vé tel le he tõ sé gét fel me rü lõ prob lé ma ese tén a tú ra ve ze tõ dön ti el. Ál la po tod ról, il let ve 

az ab ban tör tént ked ve zõt len vál to zá sok ról – ide ért ve a leg ap róbb sé rü lést, vagy egész ség ügyi prob lé mát 

– a túravezetõ(k) fe lé je lezd!

06.  A tú ra ve ze tõ uta sí tá sa it ma ra dék ta la nul tartsd be mind ad dig, míg a tú ra ve ze tõ a tú rát be fe je zett nek nem 

nyil vá nít ja.

07.  A tú ra so rán fo ko zot tan ügyelj a sze me te lés el ke rü lé sé re, va la mint a ter mé szet meg óvá sá ra. 

08.  A tú ra út vo na lá ról le tér ni ti los! 

09. Ha bár mi kor a tú ra so rán úgy ér zed, hogy prob lé mád le het, ak kor ezt azon nal je lezd a túravezetõ(k) fe lé.

10. A tú ra meg kez dé sé re egyez te tett idõ pon tot pon to san tartsd be, a tú rá zó tár sak ra va ló te kin tet tel 10 

perc nél hos  szabb ide ig nem vá runk rád.

11. A túra során ke rü len dõ te vé keny sé gek: do hány zás, kom mu ni ká ció min den for má ja (be széd, te le fon, stb.)  

– ki vé ve prob lé ma ese tén a tú ra ve ze tõ és me di tá ci ót ve ze tõ fe lé. 

12. Ha a túra során vagy a me di tá ci ó ban olyan kü lön le ges él mény ér, ame lyet nem ér tesz vagy fel ka var, 

nyu god tan kér dezd meg a ve ze tõ tõl. 

Túra szabályzat   
2015. május 29. – június 7. 



Részvételi és felelõsségvállalási nyilatkozat

Alulírott:      

Anyja neve:     

Születési hely, dátum:      

Lakcím:

Személyi igazolvány szám: 

Telefonszám:

E-mail: 

Baleset esetén értesítendõ személyek:

név: név:

telefonszám: telefonszám:                   

A rész vé telt be fo lyá so ló, esz mé let vesz tés sel, ros  szul lét tel já ró be teg sé gem ninc s, il let ve nincs egyéb olyan 

be teg sé gem, egész ség ügyi/pszi chés kö rül mé nyem, amely ha tás sal len ne tú rá zó és me di tá ló te vé keny sé gem re 

vagy fo koz ná an nak koc ká za ta it, amely nek so rán az át la gos nál na gyobb meg ter he lés éle te met, tes ti ép sé ge-

met, egész sé ge met ve szé lyez te tõ ál la pot rom lást idéz het elõ. Nem ál lok a me di tá ló és tú rá zó te vé keny sé get 

be fo lyá so ló gyógy sze res ke ze lés alat t. 

A tú ra szabályzatot és a rész vé te li és felelõsségvállalási nyilatkozatot el ol vas tam, meg ér tet tem, azt ma gam-

ra néz ve tel jes mér ték ben ér vé nyes nek és kö te le zõ nek te kin tem.

Dátum:  

   ___________________________  

    résztvevõ aláírása

Nyilatkozat   
2015. május 29. – június 7.



Be ve ze tés a me di tá ci ó ba

Ál ta lá ban a me di tá ci ó ról: A me di tá ció rend sze rint olyan lel ki ál la pot ra utal, ami kor a tes tet tu da to san el la-
zít juk, és szel le mün ket át en ged jük a nyu ga lom nak és a bel sõnk re va ló kon cent rá lás nak. A cél a lel ki bé ke, 
meg nyug vás ke re sé se. Ilyen kor si ke rül a kör nye zet bõl ki kap cso lód ni, úgy hogy pszi cho ló gi ai szem pont ból az 
él ményt akár meg vál to zott tu da ti ál la pot nak is le het ne ne vez ni. A me di tá ció je len lét. Meg szû nik min den, 
az Itt és Most van. Nem csu pán egy do log ra kon cent rál az em ber, mert ez ál tal meg íté li az ös  szes töb bit. 
Me di tá ció so rán kon temp lá lunk. Min dent ér zé ke lünk. A me di tá ció se nem misz ti kus, se nem más vi lá gi, se 
nem ne he zen el sa já tít ha tó. Nem csak egy bi zo nyos „elit” él het ve le, és nem csak azok nak va ló, akik szer te-
ága zó tu dás ra tet tek szert a ke le ti vagy egyéb val lá sok ban. A me di tá ció na gyon is kéz zel fog ha tó, prak ti kus, 
és min den ki szá má ra el ér he tõ mód szer. Ha sem mi lyen spi ri tu á lis gya kor la tot nem foly ta tunk, és nem 
hi szünk sem mi fé le is ten ben vagy fel sõbb ha ta lom ban, a me di tá ció gya kor la tá val ak kor is bol do gabb éle tet 
te remt he tünk ma gunk nak.

A me di tá ci ót év ez re dek óta, több kul tú rá ban al kal maz zák, mi vel szám ta lan elõ nye van. Mind a tes tünk re, 
mind az el ménk re, mind az ér zel me ink re ha tást gya ko rol. A rend sze res me di tá ció ered mé nye kép pen:
· egész sé ge seb bek le szünk, mert ami kor a lég zé sünk re fi gye lünk, csök ken a vér nyo má sunk, le las sul a szív-

ve ré sünk, nyu god tab bá vá lunk;

· éle se dik az el ménk, amely ha té ko nyab bá te szi a kom mu ni ká ci ón kat mind a mun ka he lyün kön, mind a tár-
sunk, a ba rá ta ink, a csa lá dunk kö ré ben;

· kön  nyeb ben tu dunk kon cent rál ni, ezért ke vés bé érez zük ma gun kat le ter helt nek;

· tu da to sít juk az ér zel me in ket, ezért rit káb ban for dul elõ, hogy túl re a gál juk a dol go kat;

· ha ma rabb meg ta lál juk a meg ol dást éle tünk azon te rü le te in, ahol úgy érez zük, el akad tunk;

· kö ze lebb ke rü lünk ön ma gunk, a kö rü löt tünk lé võ em be rek, az éle tünk, az élet fel ada tunk megértéséhez.

Ak tív tú ra me di tá ció: Ve ze tett tú rák az erdõben. Meg lel ni a ter mé szet és az em be ri szel lem har mó ni á ját, 
meg is mer ni a moz gás örö mét és a ter mé szet sze re te tét. A túra alatt vizualizációs gyakorlatokat tartunk.  
A túrák közepes nehézségûek, kellõ állóképességet igényelnek. A túra elsõsorban nem a teljesítményrõl szól, 
sokkal inkább segít felismerni a bennünk lezajló eseményeket. 

Ven. Mahasi Sayadaw, út mu ta tó a Vipas sana Me di tá ció gya kor lá sá hoz: A vipas sana me di tá ció gyako r-
lásása so rán a me di tá ló a tes té ben meg je le nõ pszi cho -fi zi kai je len sé gek ter mé sze té nek he lyes meg ér té sé re 
tö rek szik. 
Fi zi kai je len sé ge ken a kö rü löt tünk lé võ, szá munk ra vi lá go san fel fog ha tó dol go kat és tár gya kat ért jük. Tes-
tünk egé szé nek azon ré sze, ame lyet ké pe sek va gyunk vi lá go san ér zé kel ni, egy cso port anya gi mi nõ ség bõl 
(ru pa) te võ dik ös  sze. 
A pszi chi kai vagy men tá lis je len sé gek (na ma) a tu da tos ság il let ve az éber ség mû kö dé sé nek a kö vet kez mé nyei. 
E két cso port (na ma-ru pa) bár mely ele me, ami kor meg je le nik vi lá go san ér zé kel he tõ vé vá lik a lá tás, hal lás, 
szag lás, izlelés, ta pin tás vagy gon dol ko dás út ján. Éber ré kell vál nunk ezen dol gok irá nyá ba az ál tal, hogy 
meg fi gyel jük õket és ma gunk ban meg jegy zést te szünk ek kép pen: 'Lá tás, lá tás', 'hal lás, hal lás', 'szag lás, szag-
lás', 'izlelés, izlelés', 'ta pin tás, ta pin tás' vagy 'gon dol ko dás, gon dol ko dás'.

Min den al ka lom mal, ha lá tunk, hal lunk, szag lunk, íz le lünk, ta pin tunk vagy gon dol ko dunk ak kor e tény rõl 
te gyünk meg jegy zést ma gunk ban. Mi vel a gya kor lás kez de ti idõ sza ká ban ezen tör té né sek nem mind egyi két 
le szünk ké pe sek meg fi gyel ni, ezért kezd jük azok kal az ese mé nyek kel ame lyek nyil ván va ló ak és kön  nyen 
ér zé kel he tõ ek.
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Min den egyes lé leg zet kor a has emel ke dik és sül  lyed: ez a moz gás min dig egy ér tel mû en érez he tõ. Ezt az 
anya gi mi nõ sé get vay o d hatu- nak ne vez zük (a moz gás ele me). Ha fi gyel mün ket a ha sunk ra irá nyít juk, ak kor 
ész re ves  szük ezt a moz gást. A has be lég zés kor emel ke dik, ki lég zés kor pe dig sül  lyed. Az emel ke dés kor je gyez-
zük meg ma gunk ban „emel ke dés" és sül  lye dés kor pe dig „sül  lye dés". Ha a ha sunk moz gá sa nem egy ér tel mû en 
ki ve he tõ az ál tal hogy csu pán men tá li san fi gyel jük, ak kor tart suk te nye rün ket a has fa lon. Ne vál toz tas suk meg 
a lég zés mód ját, ne las sít suk és ne gyor sít suk. Ne lé le gez zünk erõ sen. Ki fá ra dunk, ha vál toz tat gat juk a lég zé-
sünk rit mu sát. Egyen le te sen lé le gez zünk, aho gyan szok tunk köz ben – aho gyan meg je len nek – tu da to sít suk 
ha sunk emel ke dé sét és sül  lye dé sét. Ma gunk ban vé gez zük a meg jegy zést, ne han go san.

A Vip pasana me di tá ci ó ban nem szá mít az hogy mit ho gyan hí vunk vagy ne ve zünk. Ami iga zán szá mít, az 
az, hogy ész re ve gyük és fel is mer jük a dol go kat. A has fa lunk emel ke dé sé nek a meg fi gye lé sét vé gez zük úgy, 
hogy a moz du lat leg ele jé tõl egé szen a leg vé gé ig a moz gá son tart juk a fi gyel mün ket, mint ha a sze münk kel 
kö vet nénk a fo lya ma tot. Ugyan így jár junk el a sül  lye dõ moz gás meg fi gye lé sé nél is. Úgy te gyük meg a meg-
jegy zést az emel ke dõ moz gás ra, hogy a tu da tos ság szink ron ba ke rül jön ma gá val a moz du lat tal, mint ami-
kor kõ do bás nál cél ba ta lá lunk, ugyan így jár junk el a sül  lye dõ moz gás nál is.

Le het, hogy el ménk el ka lan do zik más fe lé a ha si moz gás meg fi gye lé se alat t. Ezt szin tén ész re vé te lez nünk 
kell ma gunk ban ki ejt ve, „el ka lan do zás, el ka lan do zás". Mi u tán ezt egy szer-két szer ma gunk ban meg je gyez-
tük, az el me meg szû nik ka lan doz ni és ek kor vis  sza tér he tünk a has emel ke dé sé hez sül  lye dé sé hez. Ha az el me 
oda ér va la ho va, „cím kéz zük" ezt mint „oda érés, oda érés". Ez után for dít suk vis  sza fi gyel mün ket a ha si emel-
ke dõ és sül  lye dõ moz gás hoz. Ha ép pen azt kép zel jük, hogy ta lál ko zunk va la ki vel, je gyez zük meg ezt 
ma gunk ban, mint „ta lál ko zás, ta lál ko zás" az tán tér jünk vis  sza az emel ke dés és sül  lye dés hez. Ha azt kép zel-
jük, hogy ta lál koz tunk va la ki vel és be szél ge tünk ak kor cím kéz zük ezt úgy, mint: „be szél ge tés, be szél ge tés".

Rö vi den szól va, akár mi lyen gon do lat vagy töp ren gés je len jen is meg, ar ra vo nat ko zó lag te gyünk meg jegy zést, 
– más hogy szól va – cím kéz zük meg. Ha kép ze lõ dünk, cím kéz zük ezt mint „kép ze lõ dés"; ha gon dol ko dunk, 
ak kor mint „gon dol ko dás"; ha ter vez ge tünk hasz nál juk a „ter vez ge tés" cím két; ha ész le lünk va la mit ak kor 
„ész le lés"; ha töp ren günk ak kor „töp ren gés"; ha bol dog sá got ér zünk ak kor je gyez zük meg, hogy „bol dog" ha 
pe dig ép pen unal mat ak kor így: „unat ko zik". Ha örö met ér zünk cím kéz zük mint „örül", ha csa ló dott sá got 
ak kor „csa ló dott". A tu dat mind ezen meg nyil vá nu lá sa i nak meg fi gye lé sét cit tanu pas sana- nak hív juk.

Mi vel a tu dat ezen meg nyil vá nu lá sa it el mu laszt juk ész re ven ni, azo no sí ta ni vél jük õket egy sze mél  lyel vagy 
egy egyén nel. Úgy vél jük, hogy „Én" áb rán do zom, gon dol ko zom, ter ve zek, ész le lek. Azt his  szük, hogy van 
egy sze mély aki a gye rek ko rá tól fog va él és gon dol ko zik. Iga zá ból nincs ez a sze mély. He lyet te csu pán 
fo lya ma to san egy mást kö ve tõ tu da ti meg nyil vá nu lá sok van nak. Ezért kell egye sé vel min den meg nyil vá nu-
lást meg fi gyel ni amint meg je len nek és meg is mer ni õket an nak, amik iga zá ból. Ha ily mó don meg cím kéz-
zük e dol go kat ak kor ál ta lá ban el tûn nek. Ez után vis  sza tér he tünk a has emel ke dé sé nek és sül  lye dé sé nek a 
meg fi gye lé sé re.

Hos  szú ülõ me di tá ció so rán me rev ség és hõ ér zet ke let ke zik a test ben, me lye ket ugyan csak gon do san meg kell 
fi gyel nünk. Ha son ló an a fáj da lom és a fá radt ság ér zé sét is. Eze ket az ér ze te ket dukkhave de na (elé ge det len-
ség, szen ve dés ér zé se) né ven is mer jük és a meg fi gye lé sü ket pe dig vedananu pas sana- nak. Ha eze ket az ér ze-
te ket el mu laszt juk meg fi gyel ni, vagy elég te le nül fi gyel jük meg õket, az a kö vet ke zõ gon do lat hoz ve zet:
„Me rev let tem, me le gem van, fáj min de nem. Az elõbb még tel je sen jól vol tam. Olyan ké nyel met le nül ér zem 
ma gam ezek tõl a kel le met len ér zé sek tõl." Az ér ze tek nek ez a faj ta azo no sí tá sa az egó val hi bás. Iga zá ból 
nem fog lal nak ma guk ban „Én"-t, pusz tán az egyik kel le met len ér zet kö ve ti a má si kat.
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Olyan ez, mint az egy mást fo lya ma to san kö ve tõ új elekt ro mos im pul zu sok, ame lyek tõl a lám pák vi lá gí ta nak. 
Min den al ka lom mal, ami kor kel le met len kap cso la tok jön nek lét re a test ben, egy más után kel le met len ér ze-
tek je lent kez nek. Ezen ér ze te ket fi gyel me sen és el szán tan meg kell cím kéz ni le gyen az akár me rev ség, hõ, 
vagy fáj da lom ér zet. A yogi (gya kor ló) me di tá ci ós gya kor lá sá nak kez de tén ezek az ér ze tek ál ta lá ban erõ söd-
nek és az ülõ po zi tú ra meg vál toz ta tá sa irán ti vágy meg je le né sé hez ve zet nek. Mi u tán ezt a vá gyat a yogi 
meg cím kéz te, tér jen vis  sza a me rev ség, hõ stb. ér ze te i nek a cím ké zé sé hez.

Egy bur mai mon dás sze rint „A tü re lem a nib baná ba ve zet" Ez kü lö nö sen igaz me di tá ci ós tö rek vé se ink re 
vo nat koz tat va. Me di tá ci ó ban tü rel mes nek kell len nünk. Ha va la ki moz go ló dik vagy po zi tú rá ját gyak ran vál-
to gat ja mert nem ké pes tü re lem mel len ni a fel buk ka nó test me rev ség gel vagy hõ ér ze tek kel szem ben, ak kor 
a samad hi (jó kon cent rá ció) nem fej lõd het. Ha a samad hi nem fej lõ dik, ak kor be lá tás nem szü let het és nem 
lesz el ér he tõ a magga (Nibbanaba ve ze tõ ös vény), a phala (az Ös vény Gyü möl cse) és a Nib bana. Ezért van 
szük ség tü re lem re a me di tá ci ó ban, ki vált kép pen az olyan kel le met len test ér ze tek kel szem ben, mint a me rev-
ség, hõ- és fáj da lom ér zet, va la mint min den egyéb olyan ér zet tel, ame lyet ne héz el vi sel ni. Ilyen ér zet meg-
je le né se kor nem sza bad azon nal meg sza kí ta ni a me di tá ci ón kat az zal, hogy meg vál toz tat juk a test hely ze-
tün ket. Tü re lem mel kell foly tat nunk, épp csak meg je gyez vén, hogy „me rev ség, me rev ség" vagy „for ró, 
for ró". Az ilyen kö ze pes erõs sé gû ér zé sek el fog nak tûn ni ha tü re lem mel fi gyel jük õket. Jó és erõs össz pon-
to sí tás sal még az in ten zí vebb ér ze tek is meg szûn nek. Ezt kö ve tõ en vis  sza tér he tünk a has emel ke dé sé nek és 
sül  lye dé sé nek a meg fi gye lé sé hez.
Per sze elõ for dul hat, hogy meg kell vál toz tat nunk az ülõ po zi tú rát, ha egy kel le met len tes ti ér zet an nak el le-
né re hogy hos  szú ide je fi gyel me sen cím kéz zük még sem szû nik meg, vagy akár már el vi sel he tet len né is vá lik.

Ek kor te gyünk meg jegy zést a szán dé kunk ra: „vágy a meg moz du lás ra, vágy a meg moz du lás ra." Ami kor a 
ka runk emel ke dik, cím kéz zük: „emel ke dés, emel ke dés", ami kor mo zog: „moz gás, moz gás". A test hely zet vál-
toz ta tá sát vé gez zük óva to san és cím kéz zünk: „emel ke dés, emel ke dés", „moz gás, moz gás" és „érin tés, érin tés".

Ami kor a test haj lik, je gyez zük meg: „haj lás, haj lás"; ami kor a lá bunk emel ke dik: „fel emel ke dés, fel emel ke-
dés" ha mo zog, ak kor: „moz gás, moz gás" ami kor le rak juk pe dig: „le ra kás, le ra kás." Ha nincs vál toz ta tás, 
ha nem a test hely zet nyu ga lom ban van, ak kor tér jünk vis  sza a has emel ke dé sé nek és sül  lye dé sé nek a meg-
fi gye lé sé hez. Ne le gyen ki ha gyás két meg fi gye lés kö zött, ha nem azok fo lya ma to san kö ves sék egy mást, az 
elõ zõ samad hi (kon cent rá ci ós ál la pot) után köz vet le nül jöj jön a kö vet ke zõ, ala kul jon ki foly ta tó la gos ság a 
tu da tos ság meg nyil vá nu lá sai közt.

Ez ál tal le he tõ vé vá lik, hogy a yogi tu da tos sá gá ban fo lya ma tos fej lõ dés je lent kez zen. A mag ga- nana és a 
pha la- nana (az ös vény nek és a meg va ló sí tás nak az is me re te) csak ak kor lesz el ér he tõ, ami kor ez a faj ta len-
dü let lét re jött. A me di tá ció fo lya ma ta olyan, mint a tûz gyúj tás két pál ca se gít sé gé vel, ami kor azo kat ener-
gi ku san és szün te le nül egy más hoz dör zsöl jük és en nek ered mé nye képp kel lõ men  nyi sé gû hõ ke let ke zik a 
lán gok meg je le né sé hez.

Ha son ló kép pen a Vipas sana me di tá ci ó ban a cím ké zés nek fo lya ma tos nak és szün te len nek kell len nie. Bár-
mi lyen je len ség is ke let kez zen a meg fi gye lé sek közt, ne le gye nek pi he nõ sza ka szok.
Pél dá ul ha visz ke tés ér zé se je lent ke zik és a yogi vá gyik rá hogy meg va kar ja, mert ne héz el vi sel ni, mind az 
ér ze tet mind pe dig az at tól va ló meg sza ba du lás ra irá nyu ló vá gyát meg kell hogy cím kéz ze anél kül, hogy 
azon nal meg szün tet né az ér ze tet az ál tal, hogy meg va kar ja.

Ha íly mó don foly tat juk ki tar tó an cím kéz ve, ál ta lá ban a visz ke tés el mú lik, ek kor vis  sza tér he tünk az emel-
ke dõ és sül  lye dõ ha si moz gás meg fi gye lé sé re. Ha a visz ke tés még sem szûn ne meg, ak kor per sze meg va kar-
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hat juk, de elõ ször az er re vo nat ko zó szán dé kot kell meg cím kéz nünk. Ek kor fi gyel münk tár gyá vá kell ten-
nünk mind azon moz du la to kat, ame lye ket a visz ke tés ér ze té nek meg szün te té se ér de ké ben te szünk, kü lö nö-
sen az érin tõ, nyo mó-hú zó, va ka ró moz du la to kat, majd tér jünk vis  sza a ha si moz gás meg fi gye lé sé hez.

Min dig, ami kor meg vál toz tat juk a test tar tá sun kat, kezd jük a moz gás ra vo nat ko zó vágy ill. szán dék meg-
cím ké zé sé vel majd ezt kö ve tõ en min den moz du la tot ala po san – „kö zel rõl" – fi gyel jünk meg, mint pél dá ul 
ami kor az ülés bõl fel ál lunk, ka runk eme lé sé nél moz ga tá sá nál és nyúj tá sá nál. A meg fi gyelt moz du lat nak és 
az ar ra fó ku szá ló cím ké zés nek egy szer re kell tör tén nie. Tes tünk mi köz ben elõ re bil len, cím kéz zük meg. Ami-
kor az ülés bõl fel emel ke dünk a test kön  nyû vé vá lik és emel ke dik. Er re össz pon to sít va fi gyel mün ket fi no man 
te gyünk meg jegy zést „fel emel ke dés, fel emel ke dés"

A yogi nak úgy kell vi sel ked nie, mint egy gyen ge és rok kant em ber nek. Az egész sé ges em be rek hir te len, 
könnye dén és gyor san áll nak fel. Nem így az erõt len rok kan tak, akik óva to san és las san mo zog nak. Ez a 
hely zet a de rék fá jós em be rek kel is, akik szin tén óva to san áll nak fel, ne hogy meg fáj dul jon a há tuk.

Ugyan így a me di tá ló yogik: test tar tá suk ban a vál to zá so kat fo ko za to san és fi no man hajt ják vég re; csak ek kor 
szü le tik jó éber ség, kon cent rá ció és be lá tás. Ezért kezd jük óva tos és fo ko za tos moz du la tok kal. Fel ál lás nál a yogi 
mo zog jon úgy mint egy rok kant: las san, gyen gé den és köz ben cimkézve „emel ke dés, emel ke dés".

To váb bá; Ha bár a sze me lát, a yogi nak úgy kell ten nie, mint ha nem lát na. Ugyan így te gyen mi kor a fü lét 
han gok érik. Mi a latt a yogi me di tál csak a cím ké zés sel fog lal koz zon, és ne tö rõd jön az zal amit lát vagy hall.
Te hát akár mi lyen kü lö nös vagy meg le põ dol go kat is lás son vagy hall jon, úgy kell vi sel ked nie, mint ha nem 
lát ná vagy hal la ná õket, pusz tán gon do san cím kéz ze azo kat. Ami kor tes ti moz du la to kat tesz, a yogi te gye 
eze ket olyan ki mér ten mint ha egy gyen ge rok kant len ne, óva to san moz gat ván a kar ja it és a lá ba it, haj lít ván 
vagy nyújt ván õket, le hajt ván a fe jét és fel emel vén azt. Mind eze ket a moz du la to kat na gyon óva to san kell 
vé gez ni. Mi kor az ülõ po zí ci ó ból fel emel ke dik, te gye ezt fo ko za to san, ma gá ban meg je gyez ve „emel ke dés, 
emel ke dés". Ami kor fel egye ne se dik és fel áll, cím kéz zen így „ál lás, ál lás". Mi kor itt vagy amott néz va la mit, 
cím kéz ze „lá tás, né zés." Mi kor jár kál cím kéz ze a lé pé se ket, mind a jobb és mind a bal láb lé pé se it. Tu da tá-
ban kell len nünk az ös  szes egy mást kö ve tõ moz du lat nak, ame lyek egy lé pést al kot nak a láb fej fel emel ke-
dé sé tõl kezd ve egé szen an nak a le té te lé ig. Min den – akár a jobb akár a bal láb bal – meg tett lé pést meg 
kell fi gyel nünk. Ek kép pen vé gez zük a cím ké zést ami kor gyor san já runk.

Ez a faj ta cím ké zés ak kor elég sé ges, ami kor já rá sunk gyors és tá vol sá got te szünk meg ve le. Ami kor las san 
sé tá lunk és a „canka ma" já rást (já ró me di tá ció; sé tá lás oda-vis  sza) gya ko rol juk, lé pé sen ként há rom fá zist kell 
meg cím kéz nünk: ami kor a láb fej fel emel ke dik, mi kor elõ re len dül, és ami kor le rak juk. Kezd jük a meg fi gye lést 
a fel eme lõ és le ra kó moz du la tok nál. Tö ké le te sen tu da tá ban kell len nünk a láb fej fel emel ke dé sé nek. Ugyan-
így mi kor le rak juk azt, tö ké le te sen tu da tá ban kell len nünk a láb „sú lyos" esé sé nek. Já rás köz ben cím kéz zük 
min den egyes lé pé sün ket pl. „fel emel ke dés, le ra kás".

Ez a cím ké zés az el sõ két nap el tel te után kön  nyeb bé vá lik. Ezt kö ve tõ en foly tas suk lé pé sen ként há rom fá zis 
meg cím ké zé sé vel, an nak meg fe le lõ en aho gyan azt már fent rész le tez tük: „fel emel ke dés, to lás, le ra kás".

Kez det ben elég, ha egy vagy két moz du la tot cím ké zünk pl. „jobb lé pés, bal lé pés" a gyors já rás nál és „fel-
emel ke dés, le ra kás" a las sú sé tá nál.

Ek kép pen sé tál va, ha le aka runk ül ni cím kéz zük ezt meg: „le ül ni aka rás, le ül ni aka rás". Mi kor le ülünk, kon-
cent rál juk fi gyel mün ket a test eresz ke dé sé nek „sú lyos" ér zé sé re.
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Mi kor le ülünk, fi gyel jük meg kar ja ink és lá ba ink el ren de zé sé nél vég re haj tott moz du la ta in kat. Ha nin cse nek 
ilyen moz du la tok, az az a test nyu ga lom ban van, fi gyel jük ha sunk emel ke dé sét és sül  lye dé sét. Mi a latt ezt 
tes  szük a vég tag ok ban zsib ba dás és bár hol a test ben hõ ér ze tek je lent kez het nek. Ek kor foly tas suk a meg fi-
gye lést ezen ér ze tek cím ké zé sé vel.

Az tán tér jünk új ra vis  sza az „emel ke dés, sül  lye dés"-hez. Mi a latt ezt fi gyel jük és eköz ben vágy je le nik meg 
ben nünk, hogy le fe küd jünk, cím kéz zük meg ezt a vá gyat majd a kéz és a láb moz du la ta it is mi köz ben 
le fek szünk. A ka rok emel ke dé sét és moz gá sát, a kö nyö köt, ahogy a pad lón nyug szik, a tör zset, aho gyan 
haj lik, a lá bak ki nyúj tá sát és ahogy a vé gén las san el dõl a tes tünk; mind eze ket a moz du la to kat fi gyel jük és 
cím kéz zük meg mi köz ben a le fek vést vé gez zük.

Fon tos meg fi gyel nünk, aho gyan le fek szünk. Eb ben a moz du lat sor ban (a le fek vés ben) sa já tos is me re tet sze-
rez he tünk (ez a magga na na és phala na na = az ös vény nek és a meg va ló sí tás nak az is me re te). Ha erõs a 
sama di (kon cent rá ció) és a na na (be lá tás), ez a sa já tos meg is me rés bár me lyik pil la nat ban meg tör tén het. 
Le het, hogy egy egy sze rû kar haj lí tás nál vagy kar nyúj tás nál jön. Így tör tént ez a tisz te let re mél tó Anan da 
ara hat tá vá lá sa kor is.

Az el sõ budd his ta zsi nat elõt ti éj sza kán a tisz te let re mél tó Anan da fá rad ha tat la nul pró bál ko zott hogy az 
ara hat ál la po tot el ér je.

Egész éj jel gya ko rol ta a kaya gatasati-t a vipas sana me di tá ció egyik for má ját. Fi gyel te a lé pé se it, mind a job bat 
mind a balt, a láb fej emel ke dé sét, elõ re to lá sát és le té tel ét. Sor ban cím kéz te az egy mást kö ve tõ ese mé nye ket: 
a já rás ra kész te tõ szán dé kot va la mint a já rás fi zi kai ér ze te it. An nak el le né re, hogy már majd nem vir radt még 
min dig nem si ke rült az ara hat ál la po tot el ér nie. Egy szer csak rá jött hogy túl zás ba vit te a já ró me di tá ci ót és 
an nak ér de ké ben, hogy a samad hi (kon cent rá ció) és a viriya (fá ra do zás) köz ti egyen súlyt hely re ál lít sa úgy dön-
tött, hogy egy ide ig fek võ po zí ci ó ban foly tat ja a me di tá ci ót ezért el ment a szo bá já ba. Le ült a dí vány szé lé re, 
és le fe küdt. Míg ezt tet te, moz du la ta it cím kéz te „fek vés, fek vés" és ab ban a pil la nat ban ara hat tá vált.

A tisz te let re mél tó Anan da csak egy sota pan na az az „a fo lyam ba lé pett" (olyan va la ki aki rá lé pett a Nib-
báná ba ve ze tõ ös vény re) lény volt mi e lõtt le fe küdt ágyá ra. A sota pan na szint rõl foly tat ta to vább a me di tá-
ci ót és meg va ló sí tot ta a sakadaga mi ál la po tot (az az „egy szer vis  sza té rõ" va gyis olyas va la ki aki el ér te az 
ös vény má so dik sza ka szát), az anaga mi ("vis szat nem té rõ", az ös vény har ma dik sza ka szán já ró) va la mint 
az ara hat ("ne mes v. tisz ta", az aki el ér te az ös vény vég sõ sza ka szát) ál la po to kat. Az ös vény e há rom egy-
mást kö ve tõ sza ka szá nak a be já rá sa nem vett sok idõt igény be. Tart suk szem elõtt tisz te let re mél tó Anan da 
ara hat tá vá lá sá nak pél dá ját, hogy lát has suk: ezen tu dás szin tek el éré se bár me lyik pil la nat ban meg tör tén het 
és nem kell fel tét le nül hos  szú idõ nek el tel nie a meg is me ré sük höz.

En nek ér de ké ben a yogi nak min dig szor gal ma san kell vé gez nie a meg fi gye lést. Nem pi hen het gon dol ván 
„ez a kis ki ha gyás nem szá mít so kat." Gon do san és meg sza kí tás nél kül meg kell fi gyel nie min den moz du-
la tát, amit a le fek vés so rán vé gez mi köz ben el he lye zi kar ja it és lá ba it! Ha ép pen sem mi moz du la tot nem 
vé gez, ha nem tes te nyu ga lom ban van ak kor a has emel ke dé sét és sül  lye dé sét kell fi gyel nie. Még ak kor is, 
ami kor már ké sõ re jár és al vás hoz ké szü lõ dik, ne hagy jon fel a meg fi gye lés sel és ne alud jon el. Egy iga zán 
ko moly és ener ge ti kus yogi nem gon dol va az al vás ra to vább gya ko rol ja az éber sé get, ad dig foly tat ja a me di-
tá ci ót, amíg el nem al szik. Ha a me di tá ci ót he lye sen vég zi fö lé ke re ked het az ál mos ság nak és nem fog 
el alud ni. El len ke zõ eset ben az ál mos ság ke re ke dik felül és a yogi el al szik. Mi kor ál mos sá got érez je gyez ze 
ezt meg mint pél dá ul „ál mos, ál mos", ha szem hé jai le csu kód nak „le csu kó dás". Ha a szem hé jak ne héz zé 
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vál nak cím kéz ze „ne héz, ne héz", ha szú ró ér zés tá mad ben nük „szú ró dás". Ek kép pen cím kéz ve az ál mos ság 
el múl hat és a sze mek új ra „tisz tá vá" vál nak.

Ek kor a yogi ezt je gyez ze meg mint „tisz ta, tisz ta" és foly tas sa a has emel ke dé sé nek és sül  lye dé sé nek a 
meg fi gye lé sét. An nak el le né re, hogy a yogi ki tar tó an fenn tart ja a me di tá ci ó ját, ha iga zi ál mos ság lép köz be, 
ak kor el fog alud ni. Iga zá ból nem ne héz el alud ni, va ló já ban na gyon is kön  nyû. Ha fek võ póz ban me di tá-
lunk, fo ko za to san el ál mo so dunk, míg vég ér vé nye sen el nem al szunk. Ezért aki a me di tá ci ó ban nem jár tas, 
az ne me di tál jon túl so kat fek võ test hely zet ben.
Sok kal jobb, ha ülõ és já ró test hely zet ben vég zi a gya kor lást. De ha már ké sõ re jár és kö ze leg a le fek vés ide je, 
fel ve he ti a fek võ po zí ci ót, így fi gyel ve a has emel ke dé sét és sül  lye dé sét amíg au to ma ti ku san el nem al szik.

Az al vás ide je a yogi pi he nõ ide je. De az iga zán ko moly yogi nem al szik négy órá nál to vább. Ez a Budd ha 
ál tal meg en ge dett „éj fé li idõ szak". Négy óra al vás épp elég. Ha a kez dõ me di tá ló úgy vé li, hogy négy óra 
al vás nem egész sé ges szá má ra, ak kor meg hos  szab bít hat ja ezt öt vagy eset leg hat órá ra. Hat óra al vás biz tos, 
hogy kel lõ kép pen ele gen dõ az egész ség hez.

Ami kor a yogi fel éb red, azon nal foly tat nia kell a meg fi gye lést. A Mag ga- nana és Pha la- nana el érés re iga zán 
el szánt yogi csak az al vás ide jé re szü ne tel tet he ti a me di tá ci ós erõ fe szí tést. A töb bi idõ ben, éb ren lé te so rán 
fo lya ma to san, pi he nõ nél kül cím kéz nie kell. Ezért hát amint fel éb red, el mé jé nek éb re de zõ ál la po tá hoz meg-
jegy zést fûz „éb re dés, éb re dés." Ha még en nek nincs tu da tá ban, ak kor kezd je el meg fi gyel ni a has emel ke-
dé sét és sül  lye dé sét.

Meg kell fi gyel nie azt is, ami kor ar cot mos vagy für dik. Ha bár e te vé keny sé gek nél a moz du la tok vi szony lag 
gyor sak, még is fi gyel jen meg kö zü lük an  nyit, amen  nyit le het sé ges. Vé gül van nak olyan egyéb te vé keny sé-
gek, mint pl. öl töz kö dés, az ágy rend be té te le, aj tók nyi tá sa és csu ká sa; ezek szin tén ala pos meg fi gye lés 
tár gyá vá kell hogy vál ja nak.

Ét ke zés nél ami kor a yogi az ebéd lõ asz talt né zi, cím kéz ze meg ezt úgy, hogy „lá tás, né zés, lá tás, né zés." 
Meg fe le lõ en cím kéz ze meg azt is ami kor kar ját az éte lért nyújt ja, meg érin ti, meg fog ja és szá já hoz eme li 
azt, aho gyan fe jét elõ re hajt va a fa la tot a szá já ba he lye zi, majd kar ját le ereszt vén vé gül fel eme li a fe jét. (Ez 
a rész le te zés a bur mai ét ke zé si mó dot ve szi ala pul. Azok, akik kést és vil lát ill. pál ci ká kat hasz nál nak, an nak 
meg fe le lõ en vé gez zék a meg fi gye lést.)

A yogi mi köz ben az ételt rág ja je gyez ze meg hogy „rá gás, rá gás.", ami kor az ételt íz le li „íz le lés, íz le lés". Fi gyel-
jen meg min den tör té nést, ami az étel íz le lé se, nye lé se és a tor kon va ló le en ge dé se köz ben je lent ke zik. En nek 
meg fe le lõ en gya ko rol a yogi mi köz ben éte lét fa la ton ként el fo gyaszt ja. Eh hez ha son ló an a le ves fo gyasz tá sá nál 
is min den moz du la tát, mint pél dá ul a kar nyúj tá sát, a ka nál kéz be vé tel ét, az az zal va ló me rí tést stb. meg kell 
cím kéz nie. Az ét ke zés ide je alatt gya ko rol ni elég gé ne héz kes, mi vel na gyon sok a meg fi gye len dõ és meg cím-
ké zen dõ do log. Bár va ló szí nû leg a kez dõ yogi ezek kö zül so kat el mu laszt meg fi gyel ni, de en nek el le né re el 
kell tö kél nie ma gát amel lett, hogy mind eze ket ma ra dék ta la nul a fi gyel me tár gyá ul te gye. Per sze nem te het 
ró la, ha né hány do log el ke rü li a fi gyel mét, de idõ vel ahogy erõ sö dik ben ne a samad hi (kon cent rá ció) vé gül 
ké pes lesz ar ra, hogy ezen tör té né sek mind egyi két szo ro san a fi gyel me alá von ja.

Nos, na gyon sok dol got em lí tet tem amit a yogi nak meg kell fi gyel nie. De ös  sze gez vén az egé szet nincs is 
olyan sok meg fi gyel ni va ló. Mi kor gyor san sé tál cím kéz ze ezt így „jobb lé pés, bal lé pés" las sú sé tá nál pe dig 
„fel emel ke dés, le ra kás". Ami kor a yogi csend ben ül fi gyel je a has fa la emel ke dé sét és sül  lye dé sét. Ezen kí vül 
fi gyel je meg a me rev ség, a fáj da lom, a fá jás és a visz ke tés ér zé se it, a vég tag ok haj lí tá sát és nyúj tá sát, a fej 
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fel eme lé sét és le en ge dé sét, a törzs dön té sét és fel egye ne sí té sét. Ez után tér jen vis  sza a has emel ke dé sé hez 
és sül  lye dé sé hez.

En nek meg fe le lõ en vé gez vén a cím ké zést a yogi ké pes lesz egy re több és több ese ményt meg fi gyel ni. Kez-
det ben mi vel el mé je ide-o da el ka lan do zik le het, hogy sok dol got el mu laszt meg fi gyel ni. De nem sza bad 
el csüg ged nie. Min den kez dõ me di tá ló szem be sül ez zel a ne héz ség gel, de ha már né mi jár tas ság ra tesz szert, 
ak kor tu da tá ban lesz az el me ös  szes el ka lan do zá sá nak, míg vé gül is az el me meg szû nik el ka lan doz ni. Az 
el me ek kor szin te rá sze ge zõ dik a meg fi gye lés tár gyá ra – mint pl. a has emel ke dé se és sül  lye dé se – ez ál tal 
a tu da to sí tás egy ide jû vé vá lik a fi gye lem tár gyá val. (Más szó val a has emel ke dé se egy szer re tör té nik a meg-
fi gye lé sé vel, ugyan így a has sül  lye dé se is.)
A fi gye lés, mint fi zi kai ese mény és a cím ké zés mint men tá lis te vé keny ség együt te sen ke let kez nek. Ez a 
jelen ség pár nem fog lal ma gá ban sem mi sze mélyt vagy egyén t, ezt a párt pusz tán a fi gye lem, mint fi zi kai 
for ma és a men tá lis jel le gû cím ké zés al kot ja. Idõ vel a yogi tény le ge sen meg fog ja ta pasz tal ni eze ket a je len-
sé ge ket. A has emel ke dé sé nek és sül  lye dé sé nek a meg fi gye lé se so rán el ér ke zik ar ra a pont ra, ami kor ké pes 
lesz meg kü lön böz tet ni a has emel ke dé sét, mint fi zi kai je len sé get és en nek a cím ké zé sét mint pszi chi kai vagy 
men tá lis je len sé get; ha son ló an a has sül  lye dé sé nél is. Ek kép pen te hát a yogi vi lá go san meg ér ti, hogy ezek 
a pszi cho fi zi kai je len sé gek egyi de jû leg és pár ban je len nek meg.

Ily mó don a yogi min den egyes cím ké zés al kal má val tisz ta meg ér tés re jut az zal kap cso lat ban, hogy pusz tán 
két do log van je len: egy anya gi mi nõ ség (ru pa), az az a tárgy mely re a fi gye lem ill. tu da tos ság irá nyul és 
en nek a meg cím ké zé se, mely a men tá lis mi nõ sé gû (na ma) té nye zõ. Ezt a meg is me rõ tu dást namaru pa- par-
iccheda- nana- nak a vipas sana- nana kez de té nek hív ják. Fon tos az, hogy meg fe le lõ en sa já tít suk el ezen 
is me re tet. Ahogy a yogi to vább ha lad szert tesz az ok és oko zat ös  sze füg gé sé nek is me re té re a pac caya- 
parig ga ha- nana-ra.
A yogi foly tat ván a gya kor lást lát ni fog ja, hogy min den ami ke let ke zik rö vid idõn be lül el is mú lik. Ál ta lá ban 
az em be rek úgy vé lik, hogy mind az anya gi mind pe dig a men tá lis je len sé gek egy éle ten át tart hat nak, az az 
gyer mek kor tól a fel nõt té vá lá sig. Va ló já ban ez nem így van. Nincs olyan je len ség, amely örök ké tart. Min den 
je len ség olyan gyor san ke let ke zik és mú lik el, hogy még egy szem vil la nás nyi ide ig sem tar ta nak.  
A yogi ezt meg fog ja ér te ni a gya kor lá sa so rán. Ek kor meg bi zo nyo so dik majd a dol gok mú lan dó sá gát il le-
tõ en. Ezt a meg gyõ zõ dést hív ják anic canu pas sana- nana -nak.

Ezt a meg is me rést kö ve ti a dukkha-nu pas sana- nana a rá éb re dés ar ra, hogy mind ezek a mú lan dó dol gok 
va ló já ban a szen ve dés gyö ke rei. Va ló szí nû, hogy a yogi min den fé le tes ti vi szon tag ság gal ta lál ja majd szem-
ben ma gát, me lyek épp e szen ve dé sek fel hal mo zó dá sai. Ez szin tén a dukkha-nu pas sana- nana. Ez után a 
yogiban be lá tás szü le tik ar ról, hogy min den pszi cho fi zi kai je len ség ön ma gá tól ke let ke zik, nem áll mö göt tük 
sen ki nek az aka ra ta, és nem ala nyai sen ki irá nyí tá sá nak sem. Nem al kot nak egyént vagy „Én"-t. Ez a fel is-
me rés az anat tanu pas sana- nana.

Me di tá ci ó ját ki tar tó an foly tat va a yogi vi lá go san meg ér ti majd, hogy mind ezek a je len sé gek anic ca (mú lan-
dó ság), dukkha (szen ve dés), anat ta (én-nélküliség)ter mészetûek és ek kor el éri a Nib banát. Ezt az ös vényt 
kö vet ve va ló sí tot ta meg a Nib banát min den ed di gi Budd ha, Ara hat és Ariya. Min den gya kor ló yogi nak fel 
kell is mer nie, hogy ön ma guk is ép pen a sati- patthana ös vé nyen jár nak, ame lyen vá gyuk a mag ga- nana (az 
ös vény is me re te), a pha la- nana (az ös vény gyü möl csé nek is me re te) és a Nib bana dham ma el éré se és a sa ját 
parami-juk (az eré nyek tö ké le tes sé ge) ki ér le lé se. Öröm mel töl ti el a gya kor lót ez a meg ér tés és an nak le he-
tõ sé ge, hogy egy olyan sama di (a tu dat nyu gal ma, me lyet a kon cent rá ció erõ sö dé se hoz lét re) és na na 
(vég sõ, leg fon to sabb tu dás vagy böl cses ség) vá lik meg ta pasz tal ha tó vá szá má ra, amit a Budd hák, Ara ha tok 
és Aryak él tek át és ame lyet még ön ma guk so ha sem érez tek ez elõtt.
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Nem kell ah hoz hos  szú idõ, hogy a gya kor ló fel is mer je eze ket a ta pasz ta la to kat, ame lyek a Budd hák, Ara-
ha tok és Ariyak ál tal vál tak meg is mer he tõ vé. Va ló já ban ezek a ta pasz ta la tok egy hó na pon be lül vagy húsz, 
vagy ti zen öt nap me di tá ci ós gya kor lat so rán vál nak meg ta pasz tal ha tó vá. Akik nek a parami- ja kü lön le ges, 
le het, hogy már hét nap alatt is el jut nak ezek hez a ta pasz ta la tok hoz.

A yogi ezért le gyen tel je sen nyu godt ab ban a hi té ben, hogy el fog ja ér ni eze ket a dham mákat a fent em lí-
tett idõ sza kon be lül és hogy meg sza ba dul a sakkaya dit thi-tõl (ego-képzet) és a vici kic cha- tól, amely a 
két sé get és bi zony ta lan sá got je len ti és ez meg vé di at tól a ve szély tõl, hogy egy al sóbb lét szfé rá ban szü les sen 
új já. Ezért bi za lom mal kell to vább gya ko rol nia.

JÁ RÓ ME DI TÁ CIÓ: (Rész let Sayadaw U Pan di ta: Még eb ben az élet ben cí mû köny vé bõl.)
El vo nu lá so kon ál ta lá nos gya kor lat, hogy na pon ta meg kö ze lí tõ leg azo nos idõ tar tam ban vál ta ko zik a sza bá-
lyos ülõ- és já ró me di tá ció, egyik a má sik után. Egy órá nyi a szo ká sos, de negy ven öt per ces idõ tar ta mo kat is 
be le het ik tat ni. A já ró gya kor lat hoz az el vo nu lók ki vá lasz ta nak egy meg kö ze lí tõ leg húsz lé pés nyi tá vot, s 
ki mért lép tek kel te szik meg ezt a tá vot elõbb oda, majd vis  sza.

A já ró me di tá ció hét köz nap ja ink ban is na gyon so kat se gít het. Egy rö vid, mond juk tíz per ces já ró me di tá ció 
ülés elõtt ar ra jó, hogy össz pon to sít sa fi gyel mün ket. Ezen az elõ nyön kí vül a já ró gya kor lat so rán ki fej lesz-
tett tu da tos ság mind an  nyi unk szá má ra hasz nos, ami kor pél dá ul a nap fo lya mán a he lyün ket vál toz tat juk.

A já ró me di tá ci ó ban ki fej lõ dik a tu da tos ság egyen sú lya és pon tos sá ga, az össz pon to sí tás pe dig tar tós lesz 
és szi lárd. A Dham ma mély re ha tó meg nyil vá nu lá sa it fi gyel het jük meg já rás köz ben, és még meg is vi lá go-
sod ha tunk! Sõt az a jó gi, aki nem vé gez já ró gya kor la tot az ülõ me di tá ció elõt t, olyan, mint egy au tó le me-
rült ak ku mu lá tor ral – ne he zen lesz ké pes el in dí ta ni a tu da tos ság mo tor ját, ami kor le ül.

A já ró me di tá ció ab ból áll, hogy oda fi gyel nek a já rás fo lya ma tá ra. Ha vi szony lag gyor san mo zog nak, fi gyel-
jék lá buk moz gá sát, és így ne vez zék meg gon do lat ban: „bal, jobb, bal, job b”, tu da to san vé gig kö vet ve az 
ép pen je lent ke zõ ér ze te ket mind két láb ban. Ha ki csit le las sul nak, kü lön-kü lön is meg fi gye lik és cím ké zik a 
láb fe jek eme lé sét, elõ re to lá sát és le en ge dé sét. Igye kez ze nek fi gyel mü ket min den eset ben a já rás köz ben 
je lent ke zõ ér ze tek re kor lá toz ni. Fi gyel jék meg, mi lyen fo lya ma tok lép nek fel, ami kor a táv vé gé nél meg áll-
nak, ami kor ép pen moz du lat la nul áll nak, ami kor meg for dul nak, majd új ra jár ni kez de nek. Ne néz zék a 
lá bu kat, ha csak va la mi lyen, a föl dön lé võ aka dály ki ke rü lé se ezt nem in do kol ja. Nem je lent se gít sé get, ha 
tu da tunk ban a lá bunk ké pét idéz zük föl, mi a latt ar ra tö rek szünk, hogy tu da tá ban le gyünk a lá bunk ban 
je lent ke zõ ér ze tek nek. Ma guk ra az ér ze tek re aka runk ugyan is össz pon to sí ta ni, ám az ér ze tek nem kép ként 
nyil vá nul nak meg, nem lát juk õket. So ka kat le nyû göz a fel fe de zés, hogy ké pe sek tisz tán és köz vet le nül 
ész lel ni olyan tu dat tár gya kat, mint a kön  nyed ség, a bi zser gés, a hi deg vagy a me leg.

A já rást ál ta lá ban há rom jól el kü lö nít he tõ moz du lat ra oszt juk: a láb fej eme lé sé nek, elõ re to lá sá nak és le en ge dé-
sé nek sza ka szá ra. Hogy a tu da tos ság pon tos sá gát ki ala kít has suk, ha tá rol juk el egy ér tel mû en eze ket a sza ka szo-
kat úgy, hogy min den moz du lat kez de tét gon do lat ban, csend ben meg ne vez zük, ugyan ak kor bi zo nyo sod junk 
meg ar ról, hogy tu da tos sá gunk mind ezt vi lá go san és el tö kél ten kö ve ti vé gig. Ap ró, de lé nye ges mo men tum, 
hogy a le en ge dést ab ban a pil la nat ban kezd jük el cím kéz ni, amint a le fe lé irá nyu ló moz gás meg kez dõ dik.

Az ér ze tek új vi lá ga
Ve gyük pél dá ul a láb eme lés moz za na tát. Tud juk, mit szo kás így ne vez ni, de me di tá ci ónk so rán fon tos, hogy 
a meg szo kott fo ga lom mö gé ha tol junk, és meg ért sük az egész fo lya mat va lós ter mé sze tét, kezd ve az eme-
lés szán dé ká nak ész le lé sé tõl az eme lés fo lya ma tán ke resz tül, ami sok ér zet tel jár együt t.
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Erõ fe szí té sünk, hogy tu da tá ban le gyünk a láb eme lé sé nek, nem le het erõ sebb ma gá nál az ér zet nél, de elég 
erõs nek kell len nie ah hoz, hogy célt ér jen. A cél tu da tos el tö kélt ség se gít az erõ fe szí tés ki egyen sú lyo zá sá ban. 
Ami kor erõ fe szí té sünk egyen súly ban van, és cél ki tû zé sünk pon tos, az éber ség szin te rá te lep szik tu da tos sá-
gunk tár gyá ra, és rög zül. Csak mind há rom té nye zõ – erõ fe szí tés, pon tos ság és éber ség – meg lé te ese tén 
fej lõ dik össz pon to sí tá sunk. Az össz pon to sí tás ter mé sze te sen tu da tunk össz pon to sí tá sa, egy he gyû sé ge. Jel-
lem zõ je, hogy tu da tun kat tá vol tart ja a szét szórt ság tól.

Amint egy re kö ze lebb ke rü lünk a láb eme lés fo lya ma tá hoz, meg lát juk, hogy olyan, mint az út tes ten át vo-
nu ló han gyák so ra. Tá vol ról ta lán ös  sze füg gõ nek és moz du lat lan nak lát szik a vo nal, de mi nél kö ze lebb rõl 
szem lél jük, an nál ele ve nebb. Még kö ze lebb rõl azt is meg lát juk, ahogy a sor egyes han gyák ra ta go ló dik, és 
hogy az ös  sze füg gõ vo nal csak kép ze le tünk mû ve volt. Most pon to san és tisz tán lát juk az egyik han gyát a 
má sik után lép del ni. Ugyan így van ez, ami kor pon to san meg fi gyel jük a láb eme lés fo lya ma tát az ele jé tõl a 
vé gé ig. Az a moz za nat a tu dat ban, il let ve tu da tos sá gunk nak az a ké pes sé ge, amit be lá tás nak hív nak, kö ze-
lebb ke rül a meg fi gye lés tár gyá hoz. Mi nél kö ze lebb ke rül hoz zá a be lá tás, an nál tisz táb ban lát ha tó a láb-
eme lés fo lya ma tá nak va lós ter mé sze te. Bá mu la tos, hogy az em be ri tu dat haj la mos a lé te zés igaz sá ga i nak 
bi zo nyos as pek tu sa it meg ha tá ro zott sor rend ben fel fed ni, ami kor a vipasszaná, az az a belátásmed itá ció 
gya kor lá sa ré vén meg je le nik és el mé lyül a be lá tás. Ez a sor ren di ség úgy is me re tes, mint a be lá tás fej lõ dé se.

Az ezt a me di tá ci ós gya kor la tot vég zõk kö zös ta pasz ta la ta az el sõ be lá tás, ami kor kez dik meg ér te ni – nem 
az ér te lem sík ján vagy ér ve lé se ken ke resz tül, ha nem ösz tö nö sen –, hogy a láb eme lés fo lya ma tát egy más tól 
egy ér tel mû en meg kü lön böz tet he tõ anya gi és tu da ti ter mé sze tû je len sé gek együt tes és egy ide jû fel buk ka-
ná sa al kot ja – pár ban. A test ér ze tei, me lyek anya gi ter mé sze tû ek, kap cso lód nak ugyan a tu da tos ság hoz, 
még is kü lön böz nek tõ le. A tu dat moz za na ta i nak és a fi zi kai ér ze tek nek egész egy más utá ni sá gát kezd jük 
lát ni, és pon to san fog juk ér zé kel ni azt a fel té tel rend szert, ami az anya got és a tu da tot ös  sze kap csol ja. Leg-
na gyobb fris ses sé gé ben és köz vet len sé gé ben lát hat juk majd, hogy az anyag ki vál tó oka a tu dat – mint 
ami kor a láb eme lé sé nek szán dé ka a moz du lat tes ti ér ze tét hoz za lét re. És azt is lát juk, hogy a tu dat ki vál-
tó oka az anyag – mint ami kor a hõ ség tes ti ér ze te ki vált ja ben nünk a vá gyat, hogy ár nyé kos hely re vo nul-
junk já ró me di tá ci ós gya kor la tunk kal. Az ok és oko zat ös  sze füg gé se i re vo nat ko zó be lá tás vál to za tos ala kot 
ölt het ma gá ra. Ami kor azon ban meg je le nik, éle tünk sok kal egy sze rûbb nek tû nik majd, mint va la ha. Lé tünk 
mind ös  sze anya gi és tu da ti okok és kö vet kez mé nyek lán co la ta. Ez a má so dik lép csõ a be lá tá sok klas  szi kus 
fej lõ dé si fo lya ma tá ban.

Amint össz pon to sí tá sun kat fej leszt jük, még mé lyeb ben át lát juk, hogy a láb eme lés fo lya ma tá nak je len sé gei 
mu lan dók és énte lenek, mert nél kü lö zik a sze mé lyes lé nye gi sé get: meg je len nek és el múl nak, egyik a má sik 
után, hi he tet len se bes ség gel. Ez a be lá tás kö vet ke zõ lép csõ fo ka, a lé te zés nek az a kö vet ke zõ meg je le né si 
for má ja, ami kor az össz pon to sí tott tu da tos ság ké pes lesz ar ra, hogy köz vet le nül lás son. Sen ki sincs a tör-
té né sek hát te ré ben. A je len sé gek üres fo lya mat ként ke let kez nek és szûn nek meg, az ok és oko zat tör vé nyé-
nek meg fe le lõ en. A moz gás és szi lárd ság il lú zi ó ja olyan, mint egy film. A szok vá nyos ész le lés szá má ra úgy 
tû nik, te le van sze rep lõk kel és min den fé le tár gyak kal, a vi lág le ké pe zé sé vel. Ha azon ban le las sít juk a fil met, 
meg lát juk, hogy va ló já ban egy más tól el kü lö nü lõ ál ló ké pek so ro za tá ból te võ dik ös  sze.

Az Ös vény fel fe de zé se já rás köz ben
Ami kor va la ki na gyon éber egy- e gy láb eme lés so rán – va gyis ami kor a tu da ta a moz du la tot kö ve ti vé gig,  
s éber sé ge be ha tol va lós ter mé sze té be an nak, ami ép pen tör té nik –, nos, ab ban a pil la nat ban fel tá rul elõt-
te a meg sza ba du lás hoz ve ze tõ ös vény, amit a Budd ha ta ní tott. A Budd ha Ne mes Nyolc ré tû Ös vé nye, mely 
Kö zép út ként is is me re tes, a kö vet ke zõ nyolc té nye zõ bõl te võ dik ös  sze: he lyes né zet vagy meg ér tés, he lyes 
gon do lat vagy el tö kélt ség, he lyes be széd, he lyes cse lek vés, he lyes meg él he tés, he lyes tö rek vés, he lyes éber-
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ség és he lyes össz pon to sí tás. A nagy fo kú éber ség bár mely pil la na tá ban élet re kel a tu dat ban az ös vény nyolc 
té nye zõ je kö zül öt. Je len van ilyen kor a he lyes tö rek vés, az éber ség, az egy he gyû ség – más szó val össz pon-
to sí tás – és vé gül a he lyes el ha tá ro zás. És amint el kez dünk be le lát ni a je len sé gek va lós ter mé sze té be, meg-
je le nik a he lyes né zet is. Egy olyan pil la nat ban, ami kor a nyolc ré tû ös vény fen ti öt té nye zõ je mind je len 
van, a tu dat tel je sen men tes min den fé le szen  nye zõ dés tõl.

Amint ezt a meg tisz tí tott tu da tot ar ra hasz nál juk, hogy be ha tol jon va lós ter mé sze té be mind an nak, ami 
ép pen tör té nik, meg sza ba du lunk az én ha mis kép ze té tõl, az ér zék csa ló dás tól: csak a min den tõl le csu pa szí-
tott je len sé gek ke let ke zé sét és meg szû né sét lát juk. Ami kor a be lá tás ré vén ösz tö nö sen meg ért jük ok és 
oko zat mû kö dés mód ját, azt, hogy ho gyan vi szo nyul egy más hoz anyag és tu dat, meg sza ba du lunk a je len-
sé gek ter mé sze té nek té ves ér tel me zé sé tõl is. És mi vel lát juk, hogy fi gyel münk és tu da tunk bár mely tár gya 
csu pán egyet len pil la nat ra buk kan föl, meg sza ba du lunk az ál lan dó ság kép ze té tõl, a foly to nos ság il lú zi ó já-
tól. Ahogy meg ért jük a mu lan dó sá got és – ami az alap ját ké pe zi – a dol gok nem ki elé gí tõ, elég te len vol tát, 
meg sza ba du lunk at tól az il lú zi ó tól is, hogy tes tünk és tu da tunk nem szen ved.

Az énte len ség, az énnélküliség köz vet len meg lá tá sa hoz za el szá munk ra a sza bad sá got a büsz ke ség tõl és az 
ön hitt ség tõl épp úgy, mint at tól a té ves né zet tõl, hogy lé te zik egy ben nünk la ko zó én. Ami kor ala po san meg-
fi gyel jük a láb eme lés fo lya ma tát, lát juk a test és a tu dat nem ki elé gí tõ vol tát, és így el tû nik a vá gya ko zás is. 
Ezt a há rom tu dat ál la po tot – az ön hitt sé get, a té ves né ze tet és a vá gya ko zást – ne vez zük ál lan dó sí tó dham-
mák nak. Ezek se gí te nek ál lan dó sí ta ni lé te zé sün ket a vég sõ va ló ság tu do má sul nem vé te lé bõl ere dõ vá gya-
ko zás és szen ve dés lét for ga ta gá ban, a szam szárában. A já ró me di tá ció köz ben fenn tar tott gon dos fi gye lem 
meg sem mi sí ti az ál lan dó sí tó dham mákat, és kö ze lebb visz ben nün ket a sza bad ság hoz.

Lát hat ják te hát, hogy a láb eme lé sé nek meg fi gye lé se, tu do má sul vé te le és cím ké zé se hi he tet len le he tõ sé ge-
ket tár elénk! Ezek egy aránt je len van nak a láb elõ re to lá sá ban és ta laj ra he lye zé sé ben is. A tu da tos ság 
mély sé gé re és rész le tes sé gé re vo nat ko zó út mu ta tá so kat, me lye ket a já ró gya kor lat tal kap cso lat ban vá zol-
tunk, ter mé sze te sen ugyan úgy kell al kal maz ni az ülõ me di tá ció so rán a has fal emel ke dõ-sül  lye dõ moz gá sá-
nak, va la mint a test min den egyéb moz du la tá nak meg fi gye lé sé ben is.

A já ró me di tá ció öt elõ nye
A Budd ha öt to váb bi kü lön le ges elõ nyét is meg ne vez te a já ró me di tá ci ó nak. Az el sõ sze rint ab ban, aki a 
já ró me di tá ci ót gya ko rol ja, lesz elég ki tar tás ah hoz, hogy hos  szú uta kat te gyen meg. Ez a Budd ha ide jé ben 
fon tos is volt, ami kor a bhikkhuk és bhikkhuník, va gyis a szer ze te sek és apá cák szá má ra nem lé te zett más 
köz le ke dé si esz köz, mint sa ját lá buk. Ma guk, akik ma vég zik a me di tá ci ós gya kor la to kat, bhikkhu nak te kint-
he tik ma gu kat, és egész egy sze rû en gon dol hat nak úgy is er re az elõny re, mint test edzés re.

A má so dik ha szon az, hogy a já ró me di tá ció ál ló ké pes sé get ad ma gá nak a me di tá ci ó nak a vég zé sé hez is. A já ró-
me di tá ci ó hoz két sze res erõ fe szí tés re van szük ség. A láb eme lés hez szük sé ges egy sze rû, me cha ni kus erõ ki fej té sen 
kí vül ott van a tu dat erõ fe szí té se, mely a fi gyel met a moz gás ér ze tén tart ja, ez pe dig a Ne mes Nyolc ré tû Ös vény 
té nye zõi kö zül a meg fe le lõ tö rek vés. Ha ez a két sze res erõ fe szí tés fo lya ma to san je len van a láb eme lés, az elõ-
re to lás és a ta laj ra he lye zés moz du la ta i ban, ké pes sé gün ket erõ sí ti ar ra a szí vós, áll ha ta tos erõ fe szí tés re, amely-
rõl min den jó gi tud ja, men  nyi re kulcs fon tos sá gú a vipasszaná gya kor lá sá hoz.

Har mad szor, a Budd ha sze rint az ülés és já rás egyen sú lya hoz zá já rul az egész ség fenn tar tá sá hoz, ami cse-
ré be meg gyor sít ja a ha la dást a gya kor lás ban. Ma gá tól ér te tõ dik, hogy ne he zí ti a me di tá ci ós gya kor lat vég-
zé sét, ha va la ki be teg. A túl sok ülés min den fé le be te ges ke dést vált hat ki, de a test hely zet vál toz ta tá sa és 
a já rás moz du lat so rai új erõt ad nak az iz mok nak, ser ken tik a vér ke rin gést, és ez zel se gí te nek meg elõz ni a 
be teg sé ge ket.
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A ne gye dik elõny, hogy a já ró me di tá ció se gí ti az emész tést. Az elég te len emész tés sok ké nyel met len sé get 
okoz, így aka dá lyoz za a gya kor lást. A já rás tisz tán tart ja a be le ket, a mi ni má lis ra csök ken ti a tu nya sá got és 
a tom pa sá got. Ét ke zés után és ülõ gya kor lat elõtt vé gez ze nek ki adós já ró me di tá ci ós gya kor la tot az ál mos ság 
meg elõ zé sé re. A já rás reg gel, rög tön a fel ke lés után ar ra is jó, hogy meg ala poz zák éber sé gü ket, és el ke rül-
jék, hogy el sõ ülõ me di tá ci ó juk köz ben fe jük alá-alá bil len jen az ál mos ság tól.

Vé gül, de nem utol só sor ban ami att is hasz nos a já rás, hogy tar tós össz pon to sí tást ered mé nyez. Ahogy a 
tu dat azon dol go zik, hogy já rás kor az egyes lé pé sek egyes sza ka sza i ra szû kít se a fi gyel met, az össz pon to-
sí tás fo lya ma tos lesz. Min den egyes lé pés a já ró me di tá ci ót kö ve tõ ülõ gya kor lat alap ja it rak ja le, és se gí ti a 
tu da tot, hogy min den pil la nat ban a fi gye lem tár gyá nál ma rad jon. Vé gül se gít fel tár ni a va ló ság leg mé lyebb 
ré te gé nek igaz ter mé sze tét. Ezért ezt az au tó ak ku mu lá to rá hoz szok tam ha son lí ta ni. Ha egy au tót so sem 
hasz nál nak, az ak ku mu lá to ra le me rül. An nak a jó gi nak, aki so ha sem gya ko rol ja a já ró me di tá ci ót, ne héz lesz 
bár mi re is men nie, amint el he lyez ke dik az ülõ pár ná ján. Aki el len ben szor gal mas a já rás ban, nagy fo kú éber-
sé get és biz tos össz pon to sí tást visz ma gá val ülõ me di tá ci ó já ba.

Re mé lem, va la men  nyi en si ke re sen vé gig vi szik eze ket a gya kor la to kat tel jes egé szé ben. Ápol ják fo ga dal ma ik 
tisz ta sá gát szó ban és tett ben, ez ál tal meg te remt ve a sza mád hi és a böl cses ség ki fej lesz té sé nek fel tét ele it.

Kí vá nom, hogy le gye nek ké pe sek a me di tá ci ó ra vo nat ko zó fen ti út mu ta tá so kat pon to san kö vet ni, hogy 
min den pil la nat ta pasz ta la tát mély re ha tó és ala pos éber ség gel él hes sék át, s így be ha tol has sa nak a va ló ság 
igaz ter mé sze té be. Lás sák meg, ho gyan ala kít ja az anyag és a tu dat min den ta pasz ta la tu kat, ho gyan kap-
csol ja egy be ok és oko zat ezt a ket tõt, men  nyi ben jel lem zi min den ta pasz ta la tu kat a mu lan dó ság, a dol gok 
nem ki elé gí tõ, elég te len vol ta, va la mint az én hi á nya, és ak kor majd meg va ló sít hat ják a nib bánát, is mer tebb 
szanszk rit ne vén a nir vá nát – a fel té te lek tõl nem füg gõ ál la po tot, mely ben ki ir tód nak a tu dat szeny  nye zõ-
dé sei – itt és most.

Vizualizációs gyakorlatok: 
Met ta: A metta (együt térzés-ked ves ség fejlesztõ me di tá ció) ter mé sze te és 11 elõ nye
Metta egyi ke azon ha tár ta lan tu dat ál la po tok nak, ame lye ket is te ni nek te kin te nek. Jó aka rat tal pá ro sul. Ba rát-
sá gos ság, ér zé keny ség jel lem zi. A kö zös sé gek ös  sze tar tó ere jét ad ja. A mettá olyan sze re tet, amely nek nincs 
ra gasz ko dás és vá gya ko zás ös  sze te võ je. 
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