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Buddhistanak olyan embert neveztink, aki elkovetkezS 6let6t /legkb- 
zelebbi ldtformijdt/ fontosabbnak tartja a jelenlegindl, es mened^ket a 
Mrora Drdgas£gn£l keres.

E meneddk hdrom tirgya a Buddha, a Dharraa 6 b a. Safigha Drdgasiga.
Az also Drdgasdg, tehdt a Buddha olyan ember aki a kirhozatos dol- 

gokt<5l valo elforduldst, 6a a szentsdget tokdletesen megvaldsitotta.
A masodik Dragasig, tehat a Dharma ama qualitdsok osszes^ge, me- 

lyek egy Buddhdban megvannak, es amelyeket a Safigha megval6sitani igyek- 
ezik.

A haraadik Dragasig, teh£t a Saftgha olyan emberek kozbssdge, akik 
a k&rhozatos dolgoktdl val6 elforduldst, de a szentsdg megval6sitasdt 
igyekeznek eldrni.

A folsorolt Hdrom Drdgasdg vddelmezi a l^nyeket.
E vddelem gyakorlati alkalmazisa ugyancsak vonatkozdsban dll min - 

den 4l6l£nnyel, 4s ndgy medit6ci6s-modszer segitsegdvel val6sithat<5 meg.
A negy medit6ci6s-m6dszer a kbvetkezS:
a/ A merhetetlen jbsdg /maitri/^kibontakoztatdsa,
b/ a merhetetlen rdszvdt /karuja/ kibontakoztatdsa,
c/ a merhetetlen orbm /mudita/ kibontakoztatisa,
d/ a merhetetlen kozbrabbss^g /upekfia/ kibontakoztatdsa.
Maltri, tehdt a merhetetlen J6s4g oly er^ny amely nyugodt es ellen- 

Srzotc elmelyed^s /samatha/, 6s az ebb5l fakadd tisztdnldtds /vipa&yana/ 
r^ven keletkezik. Ez az erdny valamennyi elSldnyre iranyul, amennyiben a 
medital6 azt kivdnja, hogy minden ieny a boldogsdg dllapotaban id5zzdk.

Karupa, tehat a merhetetlen rdszvet oly erdny, amely nyugott ds 
ellenorzbtt elm61yed6s /samatha/, 6b az ebb<5l fakad6 tisztdnldtds /vipaS- 
yana/ r^vdn keletkezik. Ez az erdiny is valamennyi eioieny feie irdnyul, 
amennyiben a raeditild azt kivdnja, hogy a lenyek szabadittassanak meg 
minden szenved^stol.

Mudita, tehdt a merhetetlen orom oly er^ny, amely nyugodt 6b ellen- 
5rzott elmeiyedes /samatha/, 4s az ebbol fakad<5 tisztdnldtds /vipa&yana/ 
rev^n keletkezik. Ez az er^ny ama kivinsdggal osszekbtott, hogy minden 
ieny r<5szesiiljbn ama oromben es Udvossegben, amelyet a meditdlb dtei.

UpekSa, tehdt a merhetetlen kozbmboss^g oly ereny, amely nyugodt 
48 ellenorzott elmeiyedes /samatha/, es az ebbol fakad<5 tisztdnlitas /vi- 
pa&yana/ r^vrfn keletkezik. Ez az er6ny minden bardtsagos, ellens4ges es 
kozbmbbs Ieny fele irdnyul, akik valamennyien pirtatlanul szemieiend<5k.
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Nyugodt 6s ellendrzott elmdlyedes /samatha/ ds tisztdnlatas /vipa&~ 
yana/ egymdshoz vald viazonya az alabbiak szerint drtelmezendd:

A tisztanldtds /vipaSyana/ megvalositdsa e 1.611 kell bekovetkazzdk a 
nyugodt as ellenorzott elmelyede3 /samatha/. ElSfbltdtale ezen kiviil meg 
kilenc fokozat megvalositdsa. A szellemi abersdg a kilenc fokozata a ko~ 
vetkez<5:

1/ Helyben allds,
2/ dllanddsitas,
3/ visszatdres,
4/ igyekezet,
5/ a pozitiv kbvetkezmdnyek tudatositdsa,
6/ a negativ kbvetkezmdnyek tudatositasa,
7/ tokdletes nyugalom,
8/ egyhegyUseg,
9/ tokdletes osszpontositottsdg /samadhi/,
Az egyss fokozatok kimeritobb ismerteteBa az aldbbi:
1/ Helyben allds annyit jelent, hogy a meditdlo gondolatait a kUlso 

tdrgyaktdl visszavonja, ilietve gondolatait egyetlen targyra iranyitja.
2/ Allandositds annyit jelant, hogy a aeditilo megszakitas nelkU* 

koncentral a meditaeid tdrgydra.
3/ Visszatdrds annyit jelent, hogy amennyiben a meditdlo feladdkeny- 

seg, vagy hosszabb gyakorias miatt gondolatai csapongaaat /ujra/ tap<i.sz- 
talja, ismet bsszpontositja gondolatait e?i visszatdriti azok.it a raedita- 
cid eredeti tdrgyahoz.

4/ Igyekezet annyit jelent, Ixogy a maditald mind an e.rejf.’t -atba vs- 
ti annak erdeksben hogy huzamos&n idozzdk a ffleditdcid targydnd-.

5/ A pozitiv kbvetkezmdnyek tudatositdsa annyit jelant, hopy a Uia - 
ditdld tudatdra dbred a nyugodt 6e ellandrzbtt elmdlyedes /saxaatha/ Id - 
nyegdnek, ilietve hogy az abbol fakadd crora segitydgdval helyesen kon - 
centrdl.

6/ A negativ ’-i'bvetkezmdnyek tudatoeitasa annyit jelant, hogy a me- 
ditdld tudatdra dbred a szdrakozottsdg hatrdnyain&k, ilietve hogy az sb- 
bdl fakadd folismares segitsdgcSvel koncentralni kdpas az eredeti tdrgyra.

7/ Tokdletes nyugalom jelentese, hogy a raohd vagy, a gyii.ldlkbd«g, 
ds a tdvkdpzetek a meditdldt nem zavarjdk ds igy az idozds a ineditacid 
tdrgydndl megvaldsithatd.

8/ Egyhegyiiseg jelentesa, hogy a zavartalan osszpontositottsdg dl- 
lapota /samadhi/ nagyobb megeroltetds nelkiil megvaldsul.

9/ Tokeletes oeszpontositottsdg /samadhi/ annyit jelant, hogy a me- 
ditdld a ineditacid tartama alatt tbkelotesan uralkodni kdpas testdn es 
szellemdn, ds amennyiben nem idozik meditdcidban a kbzbmbossdgot /upak&a/ 
vaJLdsitja meg.

Amennyiben a tanitvany a meditdciot igyekezettel gyakorolja, ugy a 
folsorolt kilenc fokozat olyan dllapotot /■ pillanatot/ eredraenyaz, mely- 
ben a meditdld testa es szellame tbkdletesan ellenorzott, rainek revdn re- 
szesiil az bsezehasonlithatatlan orom es iidvbsseg dlmdnyeben.



Sz az 4llapot /■ pillanat/ az, amelyet a szellem nyugalm4nak /: nyu- 
godt es ellenorzott elra^lyedesnek ■ samatha/ nevezUnk.

Tiaztinlatda /vipafiyana/ csak akkor valdsulhat meg, ha m4r elozoen 
el^retett a szellem nyugalm4nak /samatha/ 4llapota.

A tisztanlatas /vipa&yana/ ama bolcses^g, amely a szellem nyugalmi- 
nak /samatha/ megvalosuldsa ut4n, annak kovetkezrii^nyek^pen, illetve a me- 
ditdcio targy4nak fblismerese r^v^n bontakozott ki.

A tok^letes elraelyedes /samadhi/_folyaman a szellem nyugalmdnak /sa
matha/ ^s a tisztanl^tdsnak /vipafiyana/ el-nem-vdlaszt4aa reven valdsul 
meg a meditaloban ama osszpontositott /6a fontartott/ elm^lyed^s /sama 3 
dhi/, amelyben a szellem nyugalma /samatha/ es a tiszt4nldt4s /vipaSyana/ 
egybeolvadaaa megvalbsul.

Az ily elmelyed^s rev^n keletkezett egytttt^rzes, amely valamennyi 
^lolenyre iranyul ama kivdnsaggal hogy szabadittassanak meg a szenved^sek-
tol, naveztetik merhetetlen egyiitterzesnek.

!ia.sonli5k^pen az ily elm^lyed^s reven keletkezett jos4g, amely vala - 
menqyi el5l^nyre iranyul ama kivansdggal hogy boldogak legyenek, nevezte-
tik merhetetlen joedgnak.

Es az ily elmelyed^sbol Bz6.raa.z6 or5m, aiaely valamennyi 6lol6nyre 
iranyul ama kivdnsaggal hogy r-?ezestiIjenek eme hatdrtalan orbmben, nevez-
'■11 k merhetetlen bromne k.

ta '/egiil az ily «-imeiyed<53bol fakado kozbmbbsseg, amely valamennyi 
elolenyre vonatkozik, belee*tve a bardtokat, ellensegeket es a semleges 
szemelyeket, akik mindannyian pdrtatlanul azeml6] er.doek, neveztetik a
m£rhetetlen kbzbmbossegnek.

AItalanoss^gban ama tevekenyseget, ameiynak ssgitsegevel a gondola- 
•:.oK aegzabolaztatnak a heke megoriztetik, a Dharma gyakorldsdnak raond-
4k -

Ezzel szemben a helytelen tevekenys^get, amelyek a gondolatok megza- 
?jo.».azdsat nem segitik elo, az Adharma miveldsenek nevezik.
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