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A Tan Szigete Közösség bajnai elvonulása

A

Dhammapada Alapítvány 2004 őszén azzal a céllal alapíttatott, hogy létrehozza és működtesse az öregek tanítása, a théraváda tradíció szerinti első magyarországi buddhista kolostort,
és ennek működésére alapozva hitelesen jelenítse meg a Magyarországon mindeddig csak hírből ismert hagyományt. A közhasznú szervezetként bejegyzett Alapítvány emellett számtalan
olyan közhasznú tevékenységet kíván folytatni a kolostor megalapítása után, amelyek meggyőzően közvetítik a buddhizmus szellemiségét.
Az Alapítvány kérte a buddhista világban jelentős tekintélynek örvendő Ácsán Szumédhó
mester és az általa képviselt thai erdei szerzetesi vonal támogatását a kolostor irányítására, működésének megindítására. A mester ehhez elvi beleegyezését adta, ugyanakkor elgondolkodtatóan egyszerű és mégis lényegi volt a beszélgetésen résztvevő rangidős Vadzsiró théra felvetése: „Az egész elképzelés sikere egyetlen dolgon múlik: Magyarországon hányan borotválják
majd le a fejüket és öltik föl a fehér vagy sárga ruhát?”
Jelenleg Angliában az öregek tanítása szerint való angliai Amarávatí buddhista kolostorban
a tiszteletreméltó Ácsán Cshá és Ácsán Szumédhó théravádin erdei szerzetesi vonalának követőiként két magyar vesz részt a képzésben. Thánavaró, Schneider Gábor, Magyarországon
született 1978-ban. Tanulmányait A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán végezte, de mielőtt befejezte volna, elköteleződött a szerzetesi élet mellett. Idén kapta meg a teljes szerzetesi felavatást,
példát mutatva ezzel további jelentkezőknek is. A másik magyar, Gambhíró szamanéra, Nyitrai
Gábor. Thánavaró két nagy tapasztalattal rendelkező, idősebb théra társaságában részt vett
A Tan Szigete Közösség (Dhammadípaszangha) által június 6. és 11. között a leendő bajnai
Dhammadípa kolostorban megrendezett elvonuláson.
A thérák közül Ácsán Dhammanandó 1951-ben született Londonban. Fiatalkorában két évet
önkéntesként Thaiföldön töltött, ekkor érintette meg először a buddhizmus. Kinti élményei
nyomán lépett kapcsolatba Ácsán Szumédhóval és a nyugati buddhista Szanghával, majd világi gyakorló csoportot szervezett Northamptonban. Később húsz hónapot töltött anagárikaként
az egyik angliai kolostorban, és bár egy időre még visszatért a világi életbe, 1991-ben ismét
anagárikává avatták, majd 1993-ban megkapta a teljes szerzetesi felavatást. Hosszú ideig a
Csittavivéka kolostorban élt Ácsán Szucsittó irányítása alatt, majd Svájcban, Olaszországban,
Ausztráliában és Új-Zélandon látogatta a vonalhoz tartozó kolostorokat. 2007 óta Amarávatíban
él, ahol 2009 óta tanít is.
Ácsán Kaljánó 1961-ben Hitchinben született, és tizenhét éves kora óta gyakorló buddhista. 1980-tól kezdve – világi követőként – Amarávatí rendszeres látogatója volt. Közel 20 évig
dolgozott mint klinikai pszichológus és fizikoterapeuta a neurológiai rehabilitáció és tanulási
zavarok gyógyítása területén. Különösen a test és a tudat közti kapcsolat kérdésköre érdekli.
Emellett képzett taj-csi mester. 1995-ben kapta meg a teljes szerzetesi felavatást Csittavivékában,
azóta bejárta Olaszország, Thaiföld és Ausztrália kolostorait is.
A hatnapos elvonuláson tizennégyen vettek részt és végezték az alaposan kidolgozott napirend szerinti gyakorlatokat, köztük a Főiskola több hallgatója, akik néhány hónap elteltével immár Amarávatíban is élő tapasztalatot szerezhettek az elvonulások buddhista gyakorlataiból.
Csörgő Zoltán
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