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szvámí visnu-dévánandának és a nemzetközi 
sivánanda Jóga védánta központok ácsárjáinak 

(végrehajtó Bizottsági tagoknak) e könyv 
megírásához nyújtott támogatásukért és 

bátorításukért

„A rendszeres meditációnak köszönhetôen az elme 
megtisztul és az indítékok tisztává válnak. 

A tudat alatti elme rejtett tudást hoz felszínre, 
amely segíti önmagunk jobb megismerését             

és a világhoz fûzôdô kapcsolatunk megértését. 
A keretek közé zárt személyiség lassan beleolvad     

a kitágult tudatba. 
Legvégül pedig a tudat feletti vagy intuitív erôk 

felszabadulnak, és életünket a bölcsesség és a béke 
útjára vezetik.”

szvámí visnu-dévánAndA

Szemben lévô oldal: Szvámí Visnu-dévánanda meditációban
Belsô címoldal: A dél-indiai, keralai Dhanvantari Sivánanda Jóga 
Ásramnál található tó hajnali látképe



A meditáció a jóga gyakorlásának lényege, 
annak legfôbb eszköze és végsô célja is egyben. 
Ez a könyv a meditáció jógikus ösvényének, 
a rádzsa jógának klasszikus megközelítését 
ismerteti. Ez a tudomány réges-régi idôkbôl 
származik, és tanítók és tanítványok töretlen 
hagyományvonalán keresztül öröklôdik 
nemzedékrôl nemzedékre. E könyv azzal a céllal 
született, hogy az olvasó érdeklôdését felkeltse 
a meditáció idôtlen gyakorlata iránt, és az 
olvasót összekösse a világ talán legrégebbi, az idô 
próbáját kiálló spirituális hagyományával.

A rádzsa jóga tudománya óriási és átfogó. 
A könyvben található ismeretek a klasszikus 
rádzsa jóga hagyományán alapulnak, és Szvámí 
Sivánanda, a modern idôk egyik legnagyobb 
jógamestere, valamint egyik közvetlen 
tanítványa, Szvámí Visnu-dévánanda közvetlen 
megtapasztalásainak fényében kerülnek 
bemutatásra. Mindkét mester annak szentelte 
életét, hogy mindenki számára elérhetôvé 
tegye a jógát. Egyszerû szavakkal fogalmazták 
meg a jóga bonyolult tudományát, így az a 
mindennapi életbôl vett példák, történetek és 
anekdoták révén élettel telt meg. Világossá, 
lényegre törôvé és gyakorláscentrikussá tették 
a jógát, a tanításokat azonban soha nem 
engedték felhígítani. Szvámí Visnu-dévánanda, 
akit Mestere az ötvenes évek második felében 
Nyugatra küldött jógát tanítani, egész életében 
azért harcolt, hogy ugyanúgy megtartsa a 
jóga tudományának tisztaságát és mélységét, 
ahogyan ô a Himalájában kapta tanítójától.                  
Az egyszerûség és a hitelesség ötvözetében rejlik 
ennek a két nagy tanítónak a zsenialitása, és ez a 
magyarázata tanításaik népszerûségének is, mind 
a keleti, mind a nyugati világban.

Szvámí Visnu-dévánanda életmûvének 
alábbi, rövid összefoglalása remélhetôleg 
közvetíti azt a szellemiséget, amellyel felvállalta 
a Mestere által rábízott küldetés megvalósítását. 
1957-ben Szvámí Sivánanda azt mondta neki: 
„Menj Nyugatra! Az emberek várnak.” Ezzel 
az egyetlen instrukcióval, a zsebében lapuló 
tízrúpiás bankjeggyel, illetve tanítójába vetett 
óriási hitével és vasakaratával felvértezve 
indult el Sivánanda észak-indiai, Risíkésben 
lévô ásramjából (spirituális elvonulóhelyérôl), 
hogy Srí Lankán, Indonézián, Japánon és 
Hongkongon keresztül vezetô hosszú utazását 
követôen megérkezzen a nyugati világba. Bárhol 
terjesztette is a jóga tanításait, lelkesedése 
és határtalan energiája rengeteg embert 
megérintett.

1957 ôszén érkezett San Franciscóba, 
és a gyanakvó bevándorlási hivatalnoknak 
elmagyarázta, hogy azért jött az Egyesült 
Államokba, hogy jógát tanítson. Végül azért 
engedték be Amerikába, mert az ifjú jógi 
meggyôzô demonstrációként egy teljes 
sáskaállást (egy haladó jógaászanát) mutatott be 
a hivatalnok íróasztalán. Ez volt a kezdete annak 
a történetnek, mely harmincöt évig tartott, és 
melynek során megalapította a Sivánanda Jóga 
Védánta Központot, a világ egyik legnagyobb 
jógaszervezetét. Ez a hálózat több mint negyven 
jógaközpontot és ásramot fog össze világszerte. 
Szvámí Visnu-dévánanda 1959-ben megírta 
a Teljes illusztrált jógakönyvet, melybôl több 
millió példányt adtak el, és máig a klasszikus 
jógakönyvek közé tartozik.  

ELÔSZÓ
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Csoportos meditáció Dél-Indiában, Keralában, 
a Dhanvantari Sivánanda Jóga Ásramban.             

A csoportos meditáció sokkal erôsebben hat        
a meditálóra, mint az egyedül végzett meditáció





1969-ben megalapította a True World 
Ordert (Igazságos Világrend), egy nemzetközi 
szervezetet, melynek az a célja, hogy 
támogassa a világbékét és a népek, vallások 
és kultúrák közötti kölcsönös megértést. 
Megtanult kis repülôgépet vezetni, és számtalan 
békemissziót hajtott végre. Miközben saját 
életét veszélyeztetve átrepült a világ veszélyes 
pontjai felett, virágokat és a békére felszólító 
szórólapokat dobált a háborús övezetekbe       
és a vitatott határterületekre. Békemissziója 
során átrepült Belfast, a Szuezi-csatorna és 
Nyugat-Pakisztán fölött is 1971-ben, 1983-ban 
pedig a berlini falat repülte át nyugatról keletre.

1969-ben Szvámí Visnu-dévánanda a 
nyugati világban elsôként indított el jógaoktatói 
tanfolyamot. Ettôl kezdve több ezer oktatót 
képeztek és képeznek mind a mai napig. 1979-
ben megírta második könyvét, Meditáció és 
mantrák címmel, azzal a céllal, hogy „eloszlassa 
a meditáció körül felmerült bizonytalanságokat”. 
Ebben a könyvben összefoglalta a meditáció 
ôsi tudományáról, a mantrákról és a jóga négy 
klasszikus útjáról: a dnyána jógáról (a tudás 
jógája), a bhakti jógáról (az egyetemes szeretet 
jógája), a rádzsa jógáról (az önuralom jógája)      
és a karma jógáról (az önzetlen cselekvés jógája) 
gyûjtött ismereteit.

Szvámí Visnu-dévánanda 1993-ban, 
Indiában hagyta el földi testét, egy rendkívüli és 
eseményekben gazdag élet végén. Egész életét 
küldetésének szentelte, nevezetesen annak, 
hogy a Nyugaton terjessze, a hazájában pedig 
újjáélessze a jóga tudományát. A Nemzetközi 
Sivánanda Jóga Védánta Központok az egész 
világon folytatják munkáját, és annak szentelik 
mûködésüket, hogy eredeti szellemiségében, 
tisztaságában és egyszerûségében tanítsák          
a jógát.

A Sivánanda Jóga Védánta Központokban 
több mint harmincöt éve tanítanak meditációt 
kezdôknek és haladóknak. A központok 
munkatársai páratlan tapasztalatot szereztek 
ennek az átfogó tudománynak az átadásában 
azok számára, akik komolyan érdeklôdnek          
a meditáció iránt, de csak részleges ismeretekkel 
rendelkeznek a tradicionális módszerekrôl.         
A jóga népszerûségének növekedésével egyre 
nagyobb igény merült fel egy világos és egyszerû 
könyv iránt, amely kimondottan a meditáció 
tudományát helyezi elôtérbe.

Ennek a könyvnek az a célja, hogy 
megismertesse a meditáció tudományát azokkal, 
akik kevés vagy semmilyen elôzetes ismerettel 
nem rendelkeznek, és segítse ôket a meditáció 
gyakorlásában. A meditációt ugyanakkor nem 
elkülönült módszerként mutatja be, amely gyors 
megoldást nyújt a stressz és a mindennapi 
élet feszültségeinek megszüntetésére, hanem 
egész életmódot jelentô gyakorlatok központi 
elemeként. E könyv megírásának nehézsége 
abban állt, hogy egyszerû és hatékony 
módszerként mutassuk be a meditációt, 
amely segít minket a külsô és belsô harmónia 
elérésében. Felhívjuk azonban az olvasó 
figyelmét arra a tényre, hogy a meditációban 
elérhetô siker egyenesen arányos a gyakorlásba 
fektetett erôfeszítéssel.

Ennek a könyvnek nem célja a meditáció 
mögött meghúzódó mély filozófia részletes 
bemutatása. A haladó gyakorlóknak Szvámí 
Visnu-dévánanda Meditáció és mantrák címû 
könyvét ajánljuk.
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elôszó



Azt javasoljuk, hogy elôször olvasd végig 
az egész könyvet, így átfogó képet nyersz a 
benne leírt folyamatokról. Egy új, tartalmas 
tevékenység kezdete mindig izgalmas. 
Kezdd azzal, hogy szent helyet alakítasz ki 
gyakorlásodhoz. Használd a fantáziádat, hogy 
ez a hely egyszerû, de szép legyen, mely 
hozzájárul ahhoz, hogy örömmel ülj neki a napi 
gyakorlásnak.

Határozd el, hogy megpróbálsz hat hónapon 
keresztül gyakorolni. Jelölj ki egy idôpontot       
a napi gyakorlásra, és erôsen ragaszkodj ehhez. 
Egy új kaland izgalmával fogj hozzá: minden 
utazások legelbûvölôbb és legnagyobb kihívást 
jelentô hajójába szállsz be éppen, amely 
visszavisz téged igazi Önvalódhoz. Légy tehát 
hálás, és ünnepeld, hogy ez a vágy és ösztönzés 
elérkezett hozzád. Valódi áldás, ha az ember 
arra érez indíttatást, hogy emelkedetté tegye az 
életét, és kitágítsa a tudatosságát.

Vezess spirituális naplót, melyben feljegyzed 
elôrehaladásodat: írd le, mennyi ideig meditáltál, 
milyen volt az összpontosításod, melyek 
voltak a leginkább zavaró gondolatok, és 
milyen egyéb kihívásokkal találkoztál. Néhány 
hónapnyi gyakorlás után töprengj el azon, 
hogy milyen változásokat hozott a meditáció 
az életedben. Olvasd el újra a második 
fejezetet, amely a jógikus életmódról szól, 
és gondolkozz el azon, milyen más pozitív 
változást vezethetsz még be az életedbe: 
esetleg javíthatnál a táplálkozásodon, kevesebbet 
nézhetnéd a televíziót, kicsit korábbi kelhetnél 
fel, rendszeresebben gyakorolhatnál, vagy 
több idôt tölthetnél a természetben. Miután 
megszilárdítottad rendszeres gyakorlásodat, 
továbbléphetsz a könyv haladó fejezeteihez. 

Gondolkozz el a nyolcadik fejezeten, amely 
a helyes életvezetés mûvészetérôl ír, és térj 
vissza a pozitív gondolkodás mûvészetérôl szóló 
negyedik fejezethez. Egyre tisztábban érzed 
majd, hogy a személyiségedben bekövetkezett 
változás a tudatosságodban bekövetkezett 
változásból fakad, nem csupán a körülmények 
átalakulásából. Elmélkedj azon, milyen fontos, 
hogy emelkedettebbé tedd a gondolataidat.

Gyakorlásodnak ezen a pontján valószínûleg 
érezni fogod, hogy szükséged van egy tanító 
közvetlen útmutatására. Nem könnyû ráébredni 
saját mentális szokásainkra. Tapasztalt gyakorló 
iránymutatása és bátorítása szükséges ahhoz, 
hogy elég alázatot, bátorságot és elhatározást 
ébresszünk fel magunkban a leküzdésükre.

Mindig emlékezz Szvámí Sivánanda 
gondolatára, miszerint a jóga és a meditáció 
sikere a „gyakorlás, gyakorlás és... gyakorlás” 
hármas titkos szabályában rejlik.

Ha e könyv felébreszti benned az 
érdeklôdést a belsô kutatás iránt és elindít 
utadon, akkor már el is érte célját. 

Azt kívánjuk, hogy soha ne hagyjon el az 
erô, az ösztönzés és az öröm az utadon. Az ôsi 
és modern jógik áldása kísérjen!

sivánanda Jóga védánta központ

A könyvben haladó jógagyakorlatok leírásai is 
szerepelnek. Ezeket szakavatott felügyelete mellett 

tanácsos gyakorolni. A kiadó semmilyen felelôsséget nem 
vállal a szakszerûtlenül végzett gyakorlatokból eredô 

sérülésekért. (A kiadó megjegyzése)

Hogyan Használd ezt a könyvet?



A meditáció tudománya egyetemes hagyomány, amely a mai 
civilizáció kialakulását megelôzô több ezer éves múltra tekint 
vissza, és amely generációról generációra öröklôdött, változatlanul 
fennmaradva. Azért ôrizhette meg eredeti formáját, mert egyszerû 
keretei között az a legfontosabb tanítás és megközelítés rejlik, 
amely egyesíti az összes ismert filozófia, vallás és szellemi gyakorlás 
lényegét. A meditáció meghatározásánál fogva meghaladja a 
tapasztalást és az érzékelést (vagyis transzcendens), és már maga 
a szó a gyakorlás szépségét közvetíti, amelynek során minden 
félelmet, sóvárgást, vágyakozást és negatív érzelmet magunk 
mögött hagyunk.

Nem azért fordulnak sokan a meditáció felé, mert el 
akarnak bújni egy himalájai barlangban, hogy visszavonuljanak 
az élet sodrásától, hanem mert beteljesületlenség és üresség 
gyötri ôket. Érzik, hogy a stressz, az aggódás, a frusztráció és 
a depresszió a kívánatosnál sokkal nagyobb szerepet játszik az 
életükben. Mindennapi életükben felismerik a nyugtalanságot                        
és az elégedetlenséget, és homályosan azt is érzik, hogy a 
boldogságot, a békét és a megelégedettséget nem találják meg       
a nyugati társadalom kínálta eszközökkel. Talán bizonytalanok 
abban, hogy mit nyújthat a meditáció, de azt tudják, hogy 
enyhülést ígér a mai, technológia által irányított kultúra feszültsége 
és hullámvasútéhoz hasonló sebessége ellen.

A meditáció valóban elhozza ezt az enyhülést, és még ennél 
is sokkal többet. Megtanít bennünket arra, hogy mindannyiunkban 
van egy olyan erô, energia, béke és bölcsesség, amelyre 
támaszkodhatunk, ha már tudjuk, hogy bennünk van. Ez az erô 
ösztönzi, bátorítja, támogatja és megerôsíti azokat, akik pozitív 
irányban kívánnak fejlôdni. Talán nem vagy tudatában ennek a 
belsô forrásnak, vagy téves elképzeléseid vannak róla. Lehetsz 
olyan, mint az indiai földmûves, aki beköltözik egy városi házba, 
és sötétben él, mert fogalma sincs, mire valók azok a furcsa 
dobozok a falon. Az erô, a fény jelen van, és mindenkinek 
rendelkezésére áll; egyszerûen csak rá kell kapcsolódnunk az 
áramra. A bölcsességnek ez a forrása az Önvaló (Önmagától 
létezô, más szóval Lélek). Az Önvaló nem az egyéni test vagy 
elme, hanem az a mindenki mélyén ott rejlô aspektus, amely 
tudja az igazságot. Benne van minden létezôben, ugyanakkor 
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függetlenül is létezik. Van, aki Kozmikus Tudatnak, Szentléleknek, 
Egyetemes Elmének, Szeretetnek, minden megértést meghaladó 
békének, Abszolútnak hívja. Mások Buddhának, Krisztusnak, 
Brahmannak, Allahnak, Istennek nevezik... Rengeteg név és út 
van, de csak egyetlen legfôbb lényeg létezik, amely áthat minden 
életet. Elménkkel lehetetlen megértenünk ezt az Önvalót. Nincs 
mód arra, hogy intellektuálisan meghatározzuk vagy leírjuk azt, 
ami határtalan. Csak közvetlen megtapasztalás útján ismerhetjük 
meg ezt a lényeget. A meditáció hosszú, folyamatos gyakorlásával 
le tudjuk csendesíteni a kifelé irányuló elmét, fejleszteni tudjuk az 
intuitív képességeket, és kapcsolatba léphetünk a mindannyiunkban 
meglévô legfelsôbb lényeggel. Ez a folyamat békét, együttérzést, 
örömöt és megértést ébreszt a gyakorlóban. A jóga tóhoz 
hasonlítja az elmét, gondolatainkat és érzelmeinket pedig a tó 
felszínének fodrozódásához. Amint a hullámzás lecsillapodik,         
a tó tükre kisimul, és megláthatjuk az értékes kincseket, ahogy 
békésen, teljes pompájukban nyugszanak a tó fenekén.

Az elsô megtanulandó lecke, miután elkezdjük a meditáció 
folyamatát – mivel ez egy folyamat –, az, hogy vegyük 
szemügyre az elménket. Sokaknak ez nehéz feladatnak tûnik.                      
A nyugati pszichológusok azt tanítják, hogy figyeljük meg, hogyan 
gondolkodnak és viselkednek más emberek, mert így betekintést 
nyerhetünk a saját tudatunkba. A jóga hagyománya azonban 
világossá teszi, hogy ne foglalkozzunk mások életével, és csak 
magunkra összpontosítsunk. A jóga azt tanítja, hogy a belsô béke 
megtalálásával jutunk el a békéhez. A kihívás az, hogy uralmunk alá 
vonjuk személyes belsô világunkat.

Mit is lelünk, ha magunkba nézünk? Egy olyan elmét, amely 
folyamatosan társalog saját magával, és egyik gondolatról vagy 
érzésrôl a másikra ugrál. Állandó mozgásban van, hol valami 
elôl, hol valami felé rohan, megfosztva minket a koncentrálás 
képességétôl és a nyugalomtól. A békét keressük, de kutatásunk 
tévesen a külvilág felé irányít minket, és egyszer csak azt vesszük 
észre, hogy droghoz, alkoholhoz, cigarettához, a televízióhoz,        
a mértéktelen evéshez, alváshoz vagy munkához folyamodunk 
annak reményében, hogy így majd lecsendesítjük elménket. 
Öntudatlanul belépünk a vágyakozás végtelen körforgásába, egyre 
távolodva azon célunktól, hogy békére leljünk.

A meditáció az elme lelassításának és összpontosításának 
mûvészete; a nyolclépcsôs rádzsa jóga hetedik állomása.              
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A rádzsa jóga célja a test és az elme feletti tökéletes uralom.        
A meditáció (szanszkritul dhjána) a tudatosság egyik állapota, ebbôl 
kifolyólag nagyon nehéz leírni. Az indiai nagy risik, azaz bölcsek 
a meditációban lévô elme állapotát az egyik edénybôl a másikba 
csorduló olaj folyamatos áramlásához hasonlítják. Van benne 
mozgás, de ez a mozgás a tudat természetes áramlása, amelyet 
nem szakítanak meg az elménket általában elárasztó gondolatok 
és a vágyak. Ez nem üresség, ahogy sokan vélik, hanem magának 
a tiszta tudatosságnak a teljessége, az elme mögötti lényeg és 
minden létezés alapja. Az elme lecsendesítése magával hozza 
a felismerést, hogy saját magunkon belül megvan mindaz, amit 
sikertelenül kívül kerestünk – az önzetlen szeretet és az üdvösség 
valódi forrása. Szvámí Sivánanda szerint ez a természetes állapot 
velünk született jogunk, de szem elôl tévesztettük tévútra vezetô 
cselekedeteink és gondolatmintáink miatt. Igazi természetünk újbóli 
megtalálásához az szükséges, hogy visszatérjünk az egészség és 
harmónia örök, egyetemes törvényéhez. Így teremtôdnek meg 
azok a feltételek, amelyek között gyakorolhatjuk a meditáció 
mûvészetét.

Ez a visszatérés megkívánja gondolataink mûködésének és a 
meditációhoz szükséges elôfeltételeknek az ismeretét. Nagyon 
sokat beszéltek és írtak már a meditációról, mégis évekig tart 
megérteni a természetét. Ahogy az alvást, a meditációt sem 
lehet tanítani. Lehet kényelmes az ágyunk, meleg a szobánk, 
kizárhatunk minden zavaró tényezôt, de álom csak nem jön a 
szemünkre. Magát az alvást senki sem vonhatja az ellenôrzése alá. 
Csak belemerülünk. Ugyanígy a meditáció is magától következik 
be, de csak akkor, ha az elme elcsendesült. Ahhoz, hogy eljussunk 
az elme csendességéhez, napi gyakorlásra van szükség, hiszen 
automatikusan nem jön el. Ha egyszer megtanultuk, hogyan 
kell egy ideig összpontosítani, vagyis koncentrálni az elmét, 
lecsillapítva a gondolathullámokat, a megfelelô körülmények 
lehetôvé teszik, hogy erôlködés nélkül belemerüljünk a meditáció 
állapotába. A rádzsa jóga rendszerének hatodik lépcsôje a dháraná, 
a koncentráció. A bölcsek rengeteg idôt fordítottak arra, hogy 
elmagyarázzák: az összpontosítás a meditáció gyakorlásának 
lényeges elôfeltétele.

Amikor meditálni kezdünk, legtöbbünknek komoly nehézséget 
okoz az elme összpontosítása és pozitív állapotban tartása. Lehet, 
hogy kiegyensúlyozatlan életformánk eredményeként depressziósak 
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vagyunk vagy kiégettnek érezzük magunkat. Ezért kezdetben 
erôfeszítéseinket arra kell irányítanunk, hogy lassan kihúzzuk 
magunkat ebbôl a negatív állapotból. Így kezdjük kiigazítani 
életmódunkat, és lehetôséget adunk idegrendszerünknek, hogy 
megnyugodjon, majd idôvel, lépésrôl lépésre világos, pozitív 
életcélt tûzünk ki. Ily módon kezdjük ismét ellenôrzésünk alá vonni 
az elménket, és fokozatosan kifejlesztjük azt a képességünket, 
hogy tudatunk sugarait összegyûjtve egyetlen pozitív gondolatra 
koncentráljunk. 

Ennek a könyvnek az a célja, hogy az egészségtelen és 
haszontalan elmeállapotokból elvezessen minket a teljesség, 
elmélyültség és boldogság állapotába. Az út hosszú és kihívásokkal 
teli, ami miatt türelemre, kitartásra és szívósságra van szükségünk.

Eleinte nem is vagyunk teljesen tudatában a változásokkal 
szembeni belsô ellenállásnak, amely elménk mélyén gyökerezik. 
Csak amikor nekikezdünk a takarításnak, akkor tapasztaljuk, 
hogy mekkora a rendetlenség a szobában, és pontosan így van 
ez az elmével is. Nem vesszük észre, milyen vastagon áll a belül 
összegyülemlett por, így amikor nekifogunk, kétségbeesünk. 
A kétség az elme egyik trükkje, hogy eltántorítson minket 
a gyakorlástól, és visszatérítsen a tudatlanság állapotába,               
de a mesterek azt tanácsolják, hogy hagyjuk figyelmen kívül. 
Arra buzdítanak, hogy folytassuk megkettôzött energiával azt, 
amit elkezdtünk – a meditációnak életünk szerves részévé 
kell válnia, olyan alapvetôvé, mint a táplálék vagy az alvás. 
Nyomatékosan kérnek minket, hogy higgyünk ígéretükben: az 
elme formálása lehetséges oly módon, hogy minden energiáját 
összegyûjti, és befelé fordulva megvilágítja lényünk mélyebb 
rétegét. Ekképpen ébredünk teljesen tudatára saját magunknak 
és életünk értelmének. A meditáció elvezet bennünket igaz 
valónk tudatosságának állapotához, a teljes és spontán relaxáció 
állapotához, az ártatlansághoz és az üdvösséghez.

15

bevezetés


