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Pāli-magyar-angol szójegyzék 
 

A szójegyzék közel sem teljes, és nem követi a klasszikus szótár-előírásokat, tehát nincs 

benne szófaji meghatározás, ragozott alak; a legtöbbször használt alakot adjuk közre.  

Célunk a pāli/angol nyelvű buddhista szövegekben való eligazodás segítése. A pāli 

szavakat a nemzetközi tudományos átírásnak megfelelő ékezetekkel ellátva adjuk meg, 

annak érdekében, hogy azok angol, vagy más szövegekben is felismerhetőek legyenek. 

Vannak olyan pāli szavak, melyeket szinte soha nem fordítunk le, ezeket ferdén szedjük, és 

a pontos jelentés megadása helyett szómagyarázatot fűzünk hozzájuk. A magyar változat 

két-három, esetleg négy leggyakoribb változatát is megadjuk. Az angol szavakat a pāli 

szövegkörnyezetben használatos értelemmel adjuk meg. A pāli szavak a latin abc 

sorrendjében vannak megjelenítve, nem a pāli abc szerint. 

 

This glossary is not exhaustive and does not follow the normal requirements of classical 

dictionaries in that there is neither word classification nor are different forms provided to a 

given entry; the most common form of the Pāli word is provided. Our aim is to help the 

reader navigate through the Pāli/English Buddhist texts. The Pāli words have been 

transcribed using international diacritical marks. This should support the recognition of the 

words in English or other texts. There are certain Pāli words which are hardly ever 

translated; these have been written in italics and we have provided an explanation rather 

than an exact translation for them. We have provided two, three or even four frequent 

synonyms in Hungarian whereas, in English, we have simply provided a translation 

corresponding to the context. The Pāli words are presented here in the order of the Latin 

and not the Pāli alphabet.  

 

Rövidítések/Abbrevations: 

sz.: szanszkrit (sanskrit) 

vö.: vesd össze (compare with) 

→ l.: lásd (see)  

↔ e.: ellentéte (antonym) 

 

Pāli Magyar English 

Abhidhamma  a Tanról, további Tan, 

Felsőbb Tan; a Buddha felső 

vagy speciális tanítása; a 

valóságot és igazságot leíró 

buddhista filozófia 

special Dhamma, higher or special 

teaching of the Buddha; the 

Buddhist philosophy describing 

reality and truth 

Abhidhamma  

→Tipiṭaka 
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abhiññā felsőbb, magasabb tudás, 

paranormális pszichikai 

képességek; három káros 

befolyás (érzékiség, kötődés a 

léthez, avijjā) legyőzését segítik 

higher, special knowledge, 

psychic powers, they help 

overcome the three unwholesome 

influences (sensual craving, 

craving for existence, avijjā) 

abhirati olyan személy, aki a 

Dhammában és a meditációban 

leli örömét, és nem az érzéki 

örömökben 

person who delights in the 

Dhamma and meditation not in 

sensual pleasure 

ācariya tanító teacher, guide 

adhiṭṭhāna  1. alap, az arahat tudata négy 

alapjának egyike: 1. a 

bölcsesség alapja (paññā 

adhiṭṭhāna), 2. az igazság 

alapja (sacca), 3. a bőkezűség 

alapja (cāga), 4. a béke 

(upasamā) 

2. adhiṭṭhāna → pāramī  

1. foundation, one of the four 

foundations of the arahat’s 

mentality: 1. the foundation of 

wisdom (paññā adhiṭṭhāna), 2. 

of the truthfulness (sacca), 3. of 

liberality (cāga), 4. of peace 

(upasamā) 

2. adhiṭṭhāna → pāramī  

dhiṭṭhāna 

→pāramī 

  

ahiṁsā 

→avihiṁsā  

  

ājīva   megélhetés livelihood 

ajjhattaṃ sampasāda  belső béke inner-tranquillity 

akusala káros unwholesome 

akusala kamma patha ártalmas kammát hozó 

cselekedetek 

deeds generating unwholesome 

kamma 

anāgāmi vissza nem térő; a mohóságtól, 

a zavarodottságtól és a haragtól 

megszabadult ember 

non-returner, the one who is free 

from greed, ignorance and hatred 

anagārika buddhista kolostorokban élő 

nyolc-tíz fogadalmat tévő 

személy; szerzeteseket, 

apácákat segíti  

person who holds up the eight or 

ten precepts living in Buddhist 

monasteries, helping monks and 

nuns 

ānāpāna  ki- és belégzés in- and out-breath 
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ānāpāna-sati a ki- és belégzés ébersége, a 

légzés figyelése, a minden 

meditáció alapját képező 

összpontosítás (samādhi) és a 

nyugalom (samatha) 

legegyszerűbb és 

leghatékonyabb módszere 

mindfulness of breathing; 

observation of breathing, the way 

of attaining concentration 

(samādhi) and tranquillity 

(samatha), the foundation of every 

meditation 

anātman 

→anattā 

  

anattā  

sz.: anātman 

önmagátlan, én-nélküliség, 

személytelenség; a valóság 

három ismertetőjegyének 

(tilakkhaṇa) egyike 

non-self, impersonality, 

egolessness, one of the three 

characteristics (tilakkhaṇa)  

anattā 

→lakkhaṇa 

→tilakkhaṇa  

  

anattā lakkhaṇa  énnélküliség, az én hiánya non-self, egolessness 

anattā nupanassā ñāṇa   az énnélküliség tényét 

felismerő, intuitív megértés 

intuitive understanding of non-

self 

anicca állandótlan, mulandóság; egy 

állandó, változatlan örök 

entitás, szubsztancia hiánya, a 

három ismertetőjegy 

(tilakkhaṇa) egyike 

impermanence, ephemeral, the 

lack of a permanent, constant, 

eternal entity or substance; one of 

the three characteristics 

(tilakkhaṇa) 

anicca 

→lakkhaṇa  

→tilakkhaṇa  

  

anicca lakkhaṇa  a mulandóság, mint a három 

ismérv egyike 

impermanence as one of the three 

characteristics 

anicca nupassanā ñāṇa   a mulandóság tényét felismerő 

intuitív megértés 

intuitive understanding of 

impermanence 

annuggahīta támogatás és védelem support and protection 

anumola illeszkedő, állítás conformity 

anupassanā  szemlélés contemplation 

apāya tévutak=alantasabb létformák; 

újraszületés állatként vagy a 

nyomorúságos létsíkokon 

going away=lower planes; rebirth 

as an animal or in the woeful 

realms 
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āpo-dhātu 

→mahā-dhātu  

  

araha (melléknév) tökéletesen megtisztult, ezért az 

emberek, dévák tisztelete övezi 

fully purified, so respected by 

both humans and devas  

arahat, arahant (főnév) 

(sz.: arhat) 

méltó; aki megszabadult az 

összes mentális 

tisztátalanságtól: a 

szenvedéstől, az újraszületés, 

létesülés béklyóitól egy 

felébredett tanítását követve, és 

egyenrangú egy buddhával; 

lásd: buddha 

liberated being, one who has 

destroyed all his mental 

impurities: suffering, the fetters of 

rebirth following the teachings of 

an arahant, equals to a buddha; 

see buddha 

ārakkha-bhāvanā  védelmező meditáció protective meditation 

ariya nemes noble 

Ariya Aṭṭhaṅgika 

Magga 

I. sīla 

- sammā-vācā  

- sammā-kammanta 

- sammā-ājīva  

II. samādhi  

- sammā-vāyāma  

- sammā-sati 

- sammā -samādhi 

III. paññā  

- sammā-saṅkappa  

- sammā-diṭṭhi  

Nemes Nyolcrétű Ösvény 

I. erkölcs 

- helyes nézet 

- helyes beszéd 

- helyes életmód/megélhetés 

II. helyes összpontosítás 

- helyes törekvés/erőfeszítés 

- helyes éberség/jelenlét 

- helyes összpontosítás  

III. bölcsesség 

- helyes nézet  

- helyes elhatározás 

Noble Eightfold Path 

I. morality, purity of verbal and 

physical actions 

-  right speech 

- right action 

- right livelihood 

II. concentration, control of one’s 

mind 

- right effort 

- right awareness 

- right concentration 

III. insight which totally purifies 

the mind 

- right thought/view 

- right understanding 

ariya magga citta  nemes ösvénytudat, a vipassanā 

gyakorlat célja és gyümölcse  

noble path consciousness; the aim 

and fruit of the vipassanā practice 

ariya puggala nemes/ek, nemes ember/ek, aki 

elértek a következő szintek 

valamelyikét: sotāpanna, 

sakadāgāmi, anāgāmi, arahant  

noble person/people who have 

attained one of the following 

states: sotāpanna, sakadāgāmi, 

anāgāmi, arahant 
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cattari ariya-saccani 

1. dukkha 

2. taṇhā  

3. nirodha 

4. magga 

Négy Nemes Igazság 

1. szenvedés 

2. a szenvedés eredete - 

sóvárgás 

3. a szenvedés megszűntetése - 

a sóvárgás megszüntetése 

4. a megszüntetés módszere a 

Nemes Nyolcrétű Ösvény 

Four Noble Truths 

1. suffering 

2. the origin of suffering–craving 

3. the cessation of suffering - the 

extinction of craving 

4. the way for the extinguishment 

is the Noble Eightfold Path 

arūpa jhāna  formanélküli jhāna  immaterial jhāna  

arūpa loka egyike a három létszférának: 

formanélküli világ 

one of the three planes: 

immaterial world 

arūpabhava 

→ bhava  

  

arūpāvacara  forma nélküli terület immaterial sphere 

āsava  

1. kāmāsava  

2. bhavāsava  

3. avijjāsava 

4.  diṭṭhāsava (micchā 

diṭṭhi)  

befolyás, a mentális 

szennyeződések (kilesa) 

szinonimája  

1. az érzékiség befolyása 

2. a létezés befolyása 

3. a nem-tudás befolyása 

4. a téves nézet (micchā diṭṭhi) 

befolyása  

influxes, cankers, the synonyms of 

mental defilements 

1. the canker of sense-desire 

2. the desire of (eternal) existence 

3. the canker of ignorance 

4. the influence of wrong view 

(micchā diṭṭhi) 

ashuba tisztátlan, 

visszataszító/undorító, nem 

gyönyörű ↔ subha: tiszta, 

 gyönyörű. 

impure, repellent, not beautiful; 

opposite: subha, pure, beautiful 

assāda vonzerő, kielégülés attraction, enjoyment/satisfaction 

ātāpa hév, hevület, izzás, a meditáció 

szennyeződéseket elégető ereje 

heat, glow, fire, the power of 

meditation that burns defilements 

attā 

sz.: ātman 

önmagamlo self 

atthangama elmúlás, eltűnés annihilation, disappearance 

avihiṁsā a kegyetlenség, erőszak és az 

ártás hiánya, a nem-bántás 

eszméje; a helyes nézet egyik 

tényezője (sammā-saṅkappa), a 

Nemes Nyolcrétű Ösvény 

második tényezője, sokszor az 

the absence of cruelty, violence 

and harm, the thought of 

harmlessness, one of the factors of 

the right view (sammā-saṅkappa), 

the second factor of the Noble 

Eightfold Path, it is often on the 



 

 

6 

elemek (dhātu) listáján is 

feltűnik, mint a nemes gondolat 

alapeleme 

lists of elements (dhātu) as the 

basic quality of noble thought 

avijjā  tudatlanság, nem-tudás, illúzió, 

tévképzet; a négy igazság nem-

tudása (lásd: Négy Nemes 

Igazság) a világ összeg 

gonoszságának és 

szenvedésének elsődleges 

gyökéroka, amely 

megakadályozza, hogy a 

dolgok igazi természetét lássuk.  

A rāgával és a dosāval együtt a 

három mentális szennyeződés 

egyike 

ignorance, unknowing, illusion, 

delusion not knowing the four 

Truths (see the Noble Four 

Truths), the primary root of all 

evil and suffering in the world, 

preventing one from seeing the 

true nature of things. Together 

with rāga and dosā, one of the 

three mental defilements. 

āyatana alap, az érzékelés általános 

alapjai, az öt belső 

érzékszerv/kapu és a tudat, 

valamint azok külső tárgyai 

base, the spheres of perception, 

the five physical senses and the 

mind, and their corresponding 

objects  

bala    

1. saddhā  

2. vīriya  

3. sati 

4. samādhi 

5. paññā  

erő, az úton haladást segítő öt 

mentális erő  

1. a hit/bizalom,  

2. az erőfeszítés/tetterő,  

3. az éberség/tudatos jelenlét,  

4. az összpontosítás,  

5. a bölcsesség.   

Kevésbé fejlett alakban ezeket 

hívják az öt tényezőnek. Lásd: 

indriya. 

strength, power 

1. faith 

2. effort 

3. awareness 

4. concentration 

5. wisdom 

in their less developed form, they 

are the five faculties, see: indriya 

bhaṅga elenyészés dissolution 

Bhante Tiszteletreméltó Tanító/Úr 

(megszólítás) 

Venerable Sir 

(addressing) 

bhava  

kāmabhava 

rūpabhava 

arūpabhava 

lét, létesülés folyamata, 

a létesülés 3 típusa: 

az érzéki létesülés 

a formai létesülés 

a formanélküli létesülés  

 

becoming, process of existence, 

3 planes: 

sensuous existence 

fine material existence 

immaterial existence 

cf. loka 

bhava-taṇhā   
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→taṇhā  

bhāvanā  

- samādhi-bhāvanā  

- vipassanā-bhāvanā   

meditáció, mentális fejlődés 

- nyugalom-meditáció 

(összpontosítás) 

- belátás-meditáció (bölcsesség) 

meditation, mental development 

- development of tranquillity 

(concentration) 

- development of insight 

(wisdom) 

bhāvanā-mayā-paññā 

→paññā  

  

bhavaṅga létfolyam (a létesülés tényezője) life continuum (constituent of 

becoming) 

Bhavatu sabba 

maṅgalaṃ. 

Legyen minden lény boldog! May all beings be happy. 

bhikkhu/bhikkhunī  buddhista szerzetes/szerzetesnő 

(apáca) 

Buddhist monk/nun 

bhramacariya cölibátus, tiszta, szenthez 

hasonló életvitel 

a saintly, pure life, celibacy 

bhrāmana  szó szerint tiszta ember, pap; a 

Buddha szerint, aki 

megtisztította a tudatát, vö.: 

arahat 

literally a pure person, a priest; 

the one who has purified his 

mind, cf. arahat 

bhūmi létsík plane (of existence) 

bodhi felébredés, megvilágosodás awakening, enlightenment 

Bodhi-pakkhiya-

dhamma 

a megvilágosodás tényezői (7) Factors of Enlightenment (7) 

Bodhisatta  

(sz.: bodhisattva) 

felébredés lény, a felébredés 

várományosa, egy jövendőbeli 

megvilágosodott 

Enlightened Being, being destined 

to Buddhahood, a Future Buddha 

bojjhaṇgā  

sati, Dhamma-vicaya, 

vīriya, pīti, passadhi, 

samādhi, upekkhā 

a megvilágosodás tényezői: 

éberség, a valóság beható 

tanulmányozása, tetterő, öröm, 

nyugalom, összpontosítás, 

egykedvűség 

enlightenment factors: awareness, 

penetrating investigation of 

dhamma, effort, bliss, tranquillity, 

concentration, equanimity 

brahmā  az istenségek egyik kategóriája, 

a 31 létsík egyikének lakója, az 

emberi szem számára 

láthatatlan, az összpontosítás 

fényében látható 

a category of deities, ~ lives in one 

of the 31 planes, ~ invisible for 

humans, ~ can only be seen in the 

light of concentration 
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Brahmā-vihāra  

mettā, karuṇā muditā, 

upekkhā  

az isteni/magasztos (legjobb) 

időzés, 

határnélküli/mérhetetlen 

(érzelmi) állapot: feltétel nélküli 

szeretet/jóság, együttérzés, 

együtt-örvendés, egykedvűség 

four divine or sublime 

abidings/abodes, boundless states; 

loving kindness, compassion, 

altruistic or sympathetic joy, 

equanimity  

 

brahmacariya tiszta (önmegtartóztató) és 

kegyes életvitel, cölibatus a 

szerzeteseknek 

pure (chaste) and holy way of life, 

celibacy for monks 

brāhmaṇa, brahmin hindu papok rendjéhez tartozó 

személy 

a person belonging to the cast of 

Hindu priests 

Buddha a Buddha, a Felébredett, a 

történelmi Buddha, a 

Tökéletesen Megvilágosodott, 

Sammā-Sambodhi 

the Buddha, the Awakened, 

Perfect Enlightened One, Sammā-

Sambodhi, 

buddha aki megszabadult a 

szenvedéstől és az 

újraszületések létforgatagától 

(vö: arahant, pacceka-buddha, 

sammā-sambuddha) 

one who is freed from suffering 

and the cycle of rebirths; (cf. 

arahant, pacceka-buddha, sammā-

sambuddha) 

Buddha-anussati  a Buddha felidézése recollection of the Buddha 

buddhi értelem, intellektus, a tudat 

egyik aspektusa 

intellect, discernment, one aspect 

of the mind 

byāpāda 

sz.: vyāpāda   

rosszakarat ill-will 

byāpāda 

sz.: vyāpāda 

→vyāpāda  

  

cāga jótékonyság, nagyvonalúság, 

ami azt jelenti, hogy 

nagyvonalúan lemondunk a 

kilesákról; bőkezű 

adakozókészség az anyagi 

szinten 

charity, liberality, meaning we 

renounce kilesas; liberality on 

material level 

cakka 

 

a függő keletkezés láncolata 

fordított sorrendben, amely a 

szenvedés megszűnéséhez 

vezet 

chain of Conditioned Arising in 

reverse, leading to the eradication 

of suffering 
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cakka, bhava-cakka kerék, létkerék;  

függő keletkezés láncolata 

egyenes sorrendben, amely a 

szenvedés 

megsokszorozódásához vezet; 

megegyezik a saṁsāraval 

wheel, wheel of continuing 

existence 

Chain of Conditioned Arising in 

its usual order leading to the 

multiplication of suffering, 

equivalent to saṁsāra  

carita jellem, alkat character, temper 

catu-dhātu-vavatthāna  négy elem meditáció four-elements’ meditation 

cetanā akarat volition 

chanda hajlandóság, tettrekészség, 

szándék 

intention, desire, will, resolution 

cintā-mayā-paññā   gondolkodás (intellektuális 

elemzés) útján elért bölcsesség 

wisdom gained by intellectual 

analysis 

cintā-mayā-paññā 

→ paññā  

  

citta tudat, tudatállapot, 

gondolkodás 

consciousness 

citta-vīthi  tudatfolyamat mental process 

cittānupasanā  a tudat, tudatállapotok 

megfigyelése; az éberség négy 

alapjának egyike 

observation of the mind, its states; 

one of the four foundations of 

mindfulness 

cittaviveka tudati elkülönültség, a káros 

(akusala) dolgoktól 

mental detachment from 

unwholesome (akusala) things 

dāna  adomány, alamizsna adása, 

jótékonyság, nagylelkűség 

a tíz tökéletesség (pāramī) 

egyike 

offering, almsgiving, charity, 

generosity, donation 

one of the ten perfections (pāramī) 

dāna 

→pāramī  

  

deva isten, istenség, égi, mennyei 

lény 

az emberi létsík fölötti létsík 

lakója; láthatatlan az emberi 

szem számára, az 

összpontosítás fényében 

látható;  

heavenly beings, deity, celestial 

the one, who lives in the plane 

above the human one; they are 

invisible to the human eye, they 

can be seen only in the light of 

concentration; they are not free 

from the cycle of existence 
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nem szabadultak meg az 

újraszületés körforgásától 

devata istenség deity, god 

Dhamma való, valóság, jelenség, 

világrend, igazság; a Buddha 

Tanítása, a Tan 

nature of a thing, norm, 

phenomenon, truth, natural law,  

the teaching of the Buddha, 

Doctrine 

dhamma valóságelem, jelenség phenomenon 

Dhamma-cakka a Tan kereke the Wheel of Dhamma 

Dhammacakka -

ppavattana Sutta 

Sutta a Tan kerekének 

megforgatásáról 

Sutta on Setting the Wheel of 

Dhamma into Motion  

Dhammanussati a Dhamma erényeinek 

felidézése, azokon való 

szemlélődés 

recollection of the virtues of the 

Dhamma, contemplation on them 

dhammavicaya a jelenségek, a valóság 

megfigyelése, vizsgálódás; a 

megvilágosodás tényezője 

közül a második 

observation of the phenomena 

and reality, investigation; the 

second of the seven factors of 

enlightenment 

Dhammavicaya → 

bojjhaṇgā  

  

dhātu elem 

1. a négy nagy alapelem (föld, 

víz, tűz, levegő) 

2. a hat elemi tartomány (föld, 

víz, tűz, levegő, tér és 

tudatosság 

3. a 18 érzékelési tartomány 

element 

1. the four physical elements 

(earth, water, wind, fire) 

2. The six elements of earth, water, 

wind, fire, space and 

consciousness 

3. the 18 physical and mental 

elements which constitute the 

process of perception 

diṭṭhi  (a nemtudásból származó) téves 

nézet, csak akkor helyes, ha 

mellette ott áll a helyes (sammā) 

jelező 

view (based on ignorance), means 

right view only if it is qualified by 

the word right (sammā)  

domanassa bánat, bánatteli grief, mentally painful 

dosā gyűlölet, harag hatred, anger 
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dukkha szenvedés suffering 

dukkha 

→lakkhaṇa 

→tilakkhaṇa 

  

dva-ttim-sākārā  a 32 testrész thirty-two parts of the body 

dvāra  kapu; a Buddhánál a hat 

érzékszerv elnevezése 

door; name given by the Buddha 

to the six sense organs  

ekaggatā  egyhegyűség, amit az tudatos 

jelenlét hoz létre; a tudat egy 

tárgyra összpontosít 

one-pointedness, generated by the 

mindfulness: the mind is 

concentrated on one single object 

ekodi-bhavam a tudat egysége/egyesítése unification of mind 

hadaya szív heart 

hadaya-vatthu szív alapzat heart base 

hetu ok, feltétel cause, condition 

Hīnayāna  a Kisebb Szekér the Lesser Vehicle 

hiri erkölcsi szégyenérzet, 

félénkség; az üdvös 

tudattényezők (cetasika) egyike 

sense of moral shame, 

bashfulness; one of the 

wholesome mental 

factors/properties (cetasika) 

idappaccayatā feltételezettség the fact of having a cause, 

causation, causal relation 

iddhipāda a szellemi erők alapzata constituent or basis of psychic 

power 

indriya képesség; 22 részben fizikai, 

részben mentális tényező vagy 

képesség 

faculty; 22 partly physical, partly 

mental faculties 

indriya-saṁvara az érzékek megfékezése restraint of the senses 

issā irigység; a káros (akusala) 

tudattényezők egyike, 

envy; one of the unwholesome 

(akusala) mental factors 

jarā-maraṇa  öregség és halál aging and death 

jāti  születés: a fogantatás 

pillanatától kezdve az anya 

testéből való kilépésig (nem 

azonos az újraszületéssel, vesd 

össze: paṭhisandi) 

birth, existence: starting with 

conception to springing into 

existence (not rebirth, cf: 

paṭhisnadhi) 
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jhāna 

(sz.: dhyāna)  

elmélyedés; nyolc igen magas 

és finom összpontosítási 

tudatállapot 

absorption; eight high degree of 

concentrated states of mind 

jīvit-indriya életképesség life faculty 

kabaliṁkāra élelem material food 

kalāpa  apró részecske, csoport; a 

hétköznapi valóság anyagának 

legkisebb egysége, a fizikai 

szem számára láthatatlan, csak 

a tudat szeme számára látható 

tiny unit, group; the smallest 

particle of material of the 

conventional reality, invisible to 

the physical eye, can be seen by 

the eye of consciousness 

kalyāṇa-mitta mesteri jó barát, spirituális 

vezető, aki a gyakorlót a 

megszabadulás felé vezeti.  

a friend to one’s welfare’, spiritual 

guide, the one that guides a 

person towards liberation 

kāma érzéki (tapasztalás, létezés, 

vágyakozás) terület 

sensual-sphere 

kāma cchanda 

→ nīvaraṇa  

  

kāma loka az egész világegyetemet felölelő 

három tartomány közül az 

érzéki világ, az öt érzék világa; 

magába foglalja a poklokat, az 

állatok, szellemlények, a 

démonok, az emberek és a 

mennyei lények, dévák szintjeit.  

the sensuous world (or the world 

of the five senses) of the realms 

comprising the whole universe; it 

includes the planes of the hells, 

the animal kingdom, the ghost-

realms, the demon-world, the 

human world and the celestial 

(devas’) world. 

kāma-cchanda érzéki vágy (irányulás) sensual desire 

kāma-rāga  érzéki vágy sensuous lust 

kāma-taṇhā 

→taṇhā  

  

kamabhava 

→bhava  

  

kāmesu micchācāra szó szerint helytelen vagy 

gonosz magaviselet érzéki 

dolgokkal kapcsolatosan, 

törvénytelen szexuális 

kapcsolat; házasságtörés, 

paráznaság 

literally: wrong or evil conduct 

with regard to sensual things; 

unlawful sexual intercourse, 

adultery 



 

 

13 

kamma  

(sz.: karma) 

cselekedet, ok-cselekvés, 

különösen, amely hatással van 

az illető jövőjére 

(lásd: saṅkhāra) 

action, specifically the one 

performed by oneself that will 

have an effect on one’s future (see: 

saṅkhāra) 

kamma-patha a tettek útja; káros és üdvös 

cselekedetek: testi, szóbeli és 

mentális 

course of action; unwholesome 

and wholesome actions. Bodily, 

verbal and mental ones 

kammaja  ok-cselekvésből született kamma-born 

kammanta tevékenység: csinálni, játszani, 

dolgozni; munka, üzlet, 

foglakozás, hivatás 

activity: doing, acting, working; 

work, business, occupation, 

profession 

kammassakatā sammā 

diṭṭhi  

annak a helyes nézete, hogy az 

egyén egyetlen tulajdona a 

kamma 

right view about a person’s only 

possession, that is his/her kamma 

kammaṭṭhāna gyakorlási terület a meditáció 

tárgya, 

field of practice, meditation object 

kaṇha dhamma  fekete dhamma, a 

szégyentelenség és a 

vakmerőség; ↔sukka dhamma  

black/dark dhamma, 

disgracefulness, recklessness; 

↔sukka dhamma  

kappa  

(sz.: kalpa) 

világkorszak world cycle/period, aeon 

kāraka szorgalmas, kötelességtudó 

ember 

a diligent, obedient person 

karuṇā együttérzés (szenvedés) compassion 

karuṇā 

→Brahma Vihāra  

  

kasiṇa  összkép; samatha meditációs 

tárgy, a gyakorlási területek 

egyik csoportja, a hétköznapi 

valóság egyik minőségét jeleníti 

meg, mint pl. a földet, színeket, 

teret és fényt.  

all/complete/whole; it is a 

samatha meditation object, one of 

the meditation types representing 

one of the qualities of 

conventional reality, such as 

earth, colours, space and light.  

kata megtett done 

kāya test body 
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kāyā viveka a test elkülönülése; sz érzékelés 

tárgyaitól való elkülönülés: a 

látványtól, a hangoktól, az 

illatoktól/szagoktól, ízektől, 

testi érzésektől és a 

gondolatoktól 

bodily detachment; detachment 

from the objects of perception: 

visions, sounds, smells, tastes, 

bodily sensations and thoughts 

khandha 

(sz.: skandha) 

1. rūpa 

2. vedanā  

3. saññā  

4. saṅkhāra  

5. viññāṇa  

(5) halmaz, a személyiség 

tévképzetét adó 5 halmaz:  

1.a forma (rūpa),  

2. érzés (vedanā),  

3. észlelés (saññā),  

4. késztetés (saṅkhāra),  

5. tudatosság (viññāṇa) 

aggregate (5), the five aggregates 

make up the delusion of 

personality/ego:  

1. matter (rūpa),  

2.  feeling/sensation (vedanā),  

3. perception (saññā),  

4. reaction (saṅkhāra)   

5. consciousness (viññāṇa)  

khaṇika pillanatnyi momentary 

khanti 

→pāramī 

  

khaya megszűnés, pusztulás dissolution, destruction 

kicca működés, a tudat 14 

tudatműködése a fogamzástól a 

halálig  

function, 14 functions of the 

consciousness from conception to 

death 

kilesa, kilesā 

(sz.: kleśa) 

szennyeződések defilements 

kodha harag, és hozzá kapcsolódó 

tudatállapotok: ellenszenv, 

kétség, csalódottság 

anger, and similar states of mind: 

aversion, doubt and frustration 

kosajja  restség idleness 

kusala  üdvös, jótékony 

(vö. akusala) 

wholesome, beneficial 

(cf. akusala)  

kusala kamma patha üdvös kammát létrehozó 

cselekedetek 

deeds generating wholesome 

kamma  

kusīta rest, tétlen, henye indolent, inert, idle,  

lakkhaṇa 

(anicca, dukkha, 

anattā) 

jel, megkülönböztető jegy, 

jellegzetesség  

(múlandóság, szenvedés, 

éntelenség) 

sign, distinguishing mark, 

characteristic 

(impermanence, suffering, 

nonself) 

lobha mohóság greed 
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loka 

- kāma loka 

- rūpa loka 

- arūpa loka 

1. makrokozmosz, világ, 

világegyetem, létsík: 

      - kāma loka-vágyak síkja  

      - rūpa loka-forma síkja 

      - arūpa loka-formanélküli 

sík 

2. mikrokozmosz, a mentális-

fizikai szerkezet 

1. macrocosmos, world, universe, 

plane of existence  

- kāma loka-world of desire 

- rūpa loka – world of form 

- arūpa loka – word of 

formlessness 

2. microcosmos, the mental-

physical structure 

loka-dhamma  1. világi tudattartalmak, 2. az 

élet viszontagságai, jó és 

balsors, amit el kell viselni: 

veszteségek és nyereségek, 

győzelmek és vereségek, 

dícséretek és szidalmak, 

örömök és bánatok 

worldly vicissitudes, the ups and 

downs of life that we all must 

encounter: gain and loss, victory 

and defeat, praise and blame, 

pleasure and pain 

lokiya világi, evilági↔lokuttarā  mundane 

lokuttarā világfölötti supramundane 

macchariya fösvénység, kapzsiság, a káros 

tudattényezők egyike, 

vonatkozhat a lakóhelyre, a 

családra, a vagyonra, a tanokra 

és az elismerésre 

stinginess, avarice, one of the 

unwholesome mental factors, may 

regard the dwelling place, 

families, gain (wealth), teachings 

(dhamma) and recognition 

magga ösvény path 

mahā-bhūtāni  

- pathavī-dhātu  

- āpo-dhātu  

- tejo-dhātu  

- vāyo-dhātu 

→ bhūtāni  

a négy alapelem, amelyből az 

anyag felépül: 

- föld elem (súly) 

- víz-elem (összetartás/kohézió) 

- tűz-elem (hőmérséklet) 

- levegő-elem (mozgás) 

the four elements, of which all 

matter is composed: 

- earth element (weight) 

- water-element (cohesion) 

- fire-element (temperature) 

- air-element (motion) 

Mahāyāna  Nagy Út/nagy jármű; a 

buddhizmus történeti-

kulturális, valamint a meditáló 

evolúciós fejlődése 

Greater Vehicle; the historical and 

cultural progression of Buddhism, 

the evolutional progression of the 

practitioner 

maitrī  jóindulat, szerető kedvesség, 

jóakarat, mások iránti tevékeny 

érdeklődés, barátságosság 

benevolence, loving kindness, 

good will, active interest in the 

others, friendliness 

majjhima paṭipadā  középút, ‘középösvény’; a 

Buddhánál a NemesNyolcrétű 

the Middle Path; for the Buddha it 

is the Noble Eightfold Path → 

Ariya Aṭṭhaṅgika Magga  



 

 

16 

Ösvényt jelenti → Ariya 

Aṭṭhaṅgika Magga  

māna önhittség, büszkeség; a 

nyolcadik béklyó; lásd béklyó 

→ saṁyojana  

conceit, pride; the eighth fetter; 

see fetter → saṁyojana  

manas 

→mano 

  

manasikāra figyelem, a 7 tudattényező 

(cetasika) egyike 

attention, one of the 7 mental 

factors (cetasika) 

maṅgala  szerencse, jóllét, áldás, 

boldogság 

auspicious, welfare, blessing, 

happiness 

manindriya a tudatot irányító képesség Ability directing the mind 

mano elme, tudat mind 

mano-viññāṇa  elme-, tudat-tudatosság mind consciousness 

manosañcetanā elhatározás mental volition 

Māra  a “gyilkos”, a Buddha 

megszemélyesített ellensége, a 

“Kísértő, más néven Namuci, 

szó szerint a “nem-

megszabadító, a 

megszabadulás/felébredés 

ellenfele. 

the “killer”, the personified 

opponent of the Buddha, the 

“Tempter”, his other name is 

Namuci, literally: the “non-

liberator, the opponent of 

liberation 

mettā  szerető kedvesség, 

önzetlen/feltétel nélküli szeretet 

loving kindness, selfless love 

mettā 

→Brahma Vihāra 

→pāramī  

  

micchā  helytelen, téves wrong 

middha tompultság és tunyaság (thīna), 

az arahant állapot öt 

akadályának egyike 

sloth and torpor (thīna), one of the 

five hindrances of Arahantship 

moha  zavarodottság, téveszme; az 

avijjā szinonímája a rāgával és a 

dosāval együtt, a három alap- 

szennyeződés egyike 

ignorance, delusion; a synonym to 

avijjā; together with rāga and 

dosā, one of the three main 

defilements 
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muditā  együttérző öröm, együtt-

örvendés 

sympathetic, appreciative joy 

mūla gyökér, ok: feltételek, 

amelyeken keresztül 

jelenlétükkel meghatározzák 

egy adott szándék állapotának 

erkölcsi minőségét, a 

tudatosságot és a mentális 

tényezőket, és a kamma 

minőségét 

root, cause: the conditions 

through which their presence 

determine the actual moral 

quality of a volitional state, the 

consciousness and the mental 

factors, the quality of kāma 

musāvāda hazugság, hamis beszéd; a 

hazugságok elkerülése = 

törekvés a helyes beszédre a 

Nemes Nyolcrétű Ösvény egyik 

tényezője 

telling lies, wrong speech; 

avoiding telling lies = aspiration 

for right speech is one of the 

factors of the Noble Eightfold 

Path 

nāma  szó szerint: név, tudat, 

tudatosság;  

a 4 mentális halmaz 

gyűjtőfogalma: érzés, érzékelés, 

késztetés, tudatosság  

literally: name, mind, mentality; a 

collective name for the 4 mental 

khandhas: feeling, perception, 

mental formations/reactions, and 

consciousness 

nāma-rūpa  név és forma, tudat és test, 

mentalitás-fizikalitás 

mentality-materiality; mind and 

matter, the mental-physical 

continuum 

ñāṇa   tudás, megismerés, ismeret knowledge 

nandī élvezet, gyönyörködés delight 

nekkhama 

→pāramī  

  

nibbidā elfordulás, elválás, közöny; 

undor a világi élettel szemben, a 

Nibbānába lépés elérésének 

egyik bevezető és alapvető 

állapota 

aversion, indifference, disgust 

with worldly life; ~ one of the 

preliminary and conditional states 

for the attainments of Nibbāna  

nibbāna  

(sz.: nirvāṇa) 

kialvás, a végső 

megvilágosodás; a végső 

valóság, egyedülálló módon 

állandó és békés, nem helyet 

jelent 

extinction, the final 

enlightenment, the ultimate 

reality, exclusively permanent and 

peaceful, it does not refer to a 

place 
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nidāna forrás eredet, ok; megkötés, 

leföldelés (szó szerint és átvitt 

értelemben is); láncszem 

source, origin, cause; tying down 

to, ground (literally and 

figuratively), chain 

nikanti taṇhā   vágyakozás, különösen a 

meditációs gyakorlás nyújtotta 

örömök után 

thirst/craving especially for the 

pleasure induced by meditation 

practice 

nimitta  mentális képzet, jel  a mental image, sign 

nirodha megszűnés extinction 

nirodha-samāpatti  a megszűnés elérése, 

megsemmisítés; gyakran a 

nibbāna szinonímája 

cessation attainment, eradication; 

often a synonym to nibbāna  

nissaraṇa  szabadulás, menekvés,  being freed, escape 

nīvaraṇa  akadály hindrance 

nīvaraṇa  

- kāma cchanda 

- vyāpāda  

- thīna-middha  

- uddhaca-kukkuca  

- vicikicchā  

akadály 

- sóvárgás/érzéki szándék 

- ellenszenv 

- mentális és fizikai lustaság és 

tunyaság 

- nyugtalanság 

- kétely 

hindrance, obstacle; 

- craving 

- aversion 

- mental and physical 

sluggishness 

- agitation 

- doubt 

ojā táperő nutritive essence 

ottappa lelkiismeretesség, erkölcsi 

félelem, az egyik üdvös 

tudattényező, vágy, hogy a 

helytelen cselekedetetektől 

tartózkodjunk, szoros 

kapcsolatban a hirivel 

conscientiousness, moral dread, 

one of the wholesome mental 

factors, the desire to restrain from 

wrong deeds, ~ in close 

connection with hiri 

pabbajita az, aki elhagyja otthonát, feladja 

a világi életet, és szerzeti életet 

választ, előre lépett a szent élet 

felé 

the one who has gone out from 

home, has given up worldly life 

and undertaken the life of a 

bhikkhu, gone forth into the holy 

life 

pabbajjā szó szerint: otthontalanságba 

való távozás; beavatás 

literally: going forth from home to 

the homeless life: ordination 

paccakkha ñāṇa   közvetlen felfogás tapasztalati 

úton, vagy közvetlen belátás vö. 

vipassanā  

direct understanding through 

personal experience, or direct 

insight; cf.: vipassanā  
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paccaya feltétel, körülmény ok, indíték condition, reason, motive 

Pacekkabuddha egyedül (tanító nélkül, saját 

maga által, anélkül, hogy hallott 

volna a Buddha tanításáról) 

megvilágosodott, nem szerzi 

meg a tanítás átadásának 

képességét 

an independently (without a 

teacher, through his own effort, 

without having heard of the 

Buddha’s teaching) enlightened 

one, who doesn’t have the ability 

to hand over the Dhamma 

padhāna buzgalom, törekvés, ami 

magába foglalja az elkerülést, 

meghaladást, a fejlődést és a 

fenntartást 

ardour, effort which includes 

avoiding, overcoming, developing 

and to maintaining 

pahāna elhagyás, feladás overcoming, abandoning 

pāli  vonal, sor, szöveg; 

ősi indiai eredetű nyelv, melyet 

a Buddha beszélt, ezért a 

Buddha tanítását pāli nyelven 

jegyezték le.  

line, text; 

an ancient language of Indian 

originally spoken by the Buddha, 

hence the Buddha’s teaching is 

recorded in Pāli  

pāmojja/pāmujja vígság, világi öröm, boldogság, 

a pīti első három enyhébb 

megnyilvánulása, → pīti  

delight, joy, happiness, the three 

milder forms of pīti, → pīti  

pāṇātipāta  ölés, élőlények pusztítása killing, ~ of living beings 

pañca upadana 

kkhandhā 

a ragaszkodás öt halmaza the five aggregates of clinging 

pañca-dvāra    öt érzékkapu five sense-doors 

paññā  

sutta-mayā paññā  

cinta-mayā paññā 

bhāvanā-mayā paññā  

bölcsesség 

- halláson keresztül szerzett 

bölcsesség 

- intellektuális (gondolkodással 

szerzett) bölcsesség 

- tapasztalati (meditációs 

kibontakoztatással szerzett) 

bölcsesség 

wisdom, knowledge, 

understanding 

- received wisdom 

- intellectual wisdom 

- experimental wisdom 

paññā 

→bala 

→pāramī 

  

pāpa helytelen, gonosz, bűnös, vétkes wrong, evil, wicked, sinful 
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paramattha  végső, legmagasabb, nem 

hétköznapi 

ultimate, highest, not 

conventional 

pāramī  

1. dāna  

2. sīla  

3. nekkhama  

4. paññā  

5. vīriya 

6. khanti 

7. sacca 

8. adhiṭṭhāna  

9. mettā 

10. upekkhā 

tökéletesség, erény, 10 

tökéletesség gyakorlása a 

buddhaság elérésének 

érdekében 

1. adományozás  

2. erkölcsösség 

3. lemondás 

4. bölcsesség 

5. tetterő 

6. türelem  

7. igazságosság  

8. döntésképesség   

9. önzetlen szeretet 

10. egykedvűség 

perfection, virtue, practice of the 

ten virtues in order to gain 

Buddha-hood 

1. charity/liberality 

2. morality 

3. renunciation 

4. wisdom 

5. effort 

6. tolerance 

7. truthfulness 

8. strong determination 

9. selfless love 

10. equanimity 

parikamma-nimitta  előkészítő képzet/jel 

bizonytalan képe 

preparatory image /sign? 

Parinibbāna  a végső kialvás; a Buddha, a 

Pacekkabuddha és bármely más 

Arahant halála, amely után 

nincs több újraszületés 

the final extinction; only after the 

death of a Buddha, a 

Pacekkabuddha or another 

Arahant 

pariññā  teljes megértés, megismerés full understanding, 

comprehension 

pārisuddhi tisztaság purity 

passadhi  higgadt nyugalom, magába 

foglalja a mentális nyugalmat 

(kāyā passadhi) és a tudat 

nyugalmát (citta passadhi); a 

megvilágosodás egyik tényezője 

tranquillity, includes mental 

tranquillity (kāyā passadhi) and 

tranquillity of the mind (citta 

passadhi; one of the factors of 

enlightenment  

passadhi 

→bojjhaṇgā  

  

patha út, ösvény path 

pathavī-dhātu 

→ mahā-dhātu  

  

pātibhāga-nimitta  hasonmás-jel, kiegészítő jel counter image; complementary 

sign 
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paṭicca samuppāda a függő keletkezés láncolata the chain of Conditioned Arising, 

dependent origination 

paṭigha rosszindulat ill-will 

pātimokkha elkötelezettség; a szerzetesi 

szabályok összesége 

discipline, the disciplinary code 

for the monastics 

paṭinissagga  végső feloldódás, feladás giving up, renunciation 

peta  eltávozott; ezek a lények 

csillapíthatatlan éhségtől és 

szomjúságtól szenvednek, nincs 

saját világuk, az emberek között 

temetőkben, erdőkben, 

mocsarakban élnek, az emberi 

szem számára láthatatlan 

departed spirit, these beings 

suffer from unappeasable hunger 

and thirst, they have not got their 

own plane but live among 

humans in graveyards, forests, 

and marshlands, they are invisible 

for humans 

phala   szó szerint: gyümölcs, a 

meditáció eredménye, hatása; 

az anāgāmi állapot gyümölcse 

literally fruit, result, effect of 

meditation practice; fruition of the 

state an anāgāmi   

phassa érzékelés, érzékszervi 

benyomás, kapcsolat, érintés; 

samphassa összetételt 

használjuk, ha megnevezzük az 

érzékszervet pl.: cakkhu-

samphassa látási benyomás 

perception, sense-impression, 

contact, touch; the term 

samphassa is used in compounds 

with the sense organ eg.: cakkhu-

samphassa, that is visual 

impression 

pīti  örörm, elragadtatás joy, rapture/enthusiasm  

pīti 

→bojjhaṇgā  

  

pūjā  megtiszteltetés, imádat, vallásos 

rítus vagy szertartás; felajánlás 

szerzetesek számára 

honour, worship, religious ritual 

or ceremony; offerings to monks 

punabbhava újralétesülés, újraszületés re-becoming, rebirth 

puñña érdem, érdemteli, jó, üdvös merit, meritorious, good, 

wholesome 

puthujjana átlagember, hétköznapi ember ordinary man, layman 

rāga  vágy lust 

ratana  

Ti-ratana 

drágakő, drágaság  

A három drágaság/drágakő: a 

Buddha, Dhamma, és a Saṅgha  

gem, jewel 

Triple gems: the Buddha, the 

Dhamma, and the Saṅgha  
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rūpa  forma, anyag, szemmel látható 

fizikai tárgy 

 form, materiality, visual object 

rūpa loka  egyike a három világ 

létszféráinak: finom forma 

világa 

one of the three planes: the fine-

material world 

rūpabhava 

→bhava 

  

sacca  igazság truth 

sacca 

→pāramī  

  

sacchikiriya megtapasztalás, megvalósítás experiencing, realization 

saddhā  hit, bizalom faith, confidence 

saddhā 

→bala 

  

sādhu remek, kiváló (tett vagy 

mondás); az egyetértés vagy 

helyeslés kifejezése 

well done, well said; an 

expression of agreement or 

approval 

sakadāgāmi az egyszer visszatérő, aki elérte 

a megvilágosdás második 

szintjét; mivel sóvárgása és 

haragja enyhült, már csak 

ötször születik újra az öt érzék 

létszférájában (kāma loka) 

the once-returner, who has 

reached the second level of 

enlightenment, as craving and 

anger has lowered, the person will 

be reborn only five times in the 

world of the five senses (kāma 

loka) 

sakkāya-diṭṭhi  önhittség, az önvaló téves 

nézete 

personality belief 

saḷāyatana-diṭṭhi hat érzékterület the six bases of mental activity 

samādhi összpontosítás concentration 

samādhi 

→bala 

→bojjhaṇgā 

  

samādhi-bhāvanā 

→bhāvanā  

  

samaṇa   remete, útkereső, kolduló 

szerzetes 

recluse, wanderer, mendicant 

sāmaṇera/sāmaṇerī  szerzetes újonc férfi/nő  novice male/female 
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samāpatti elérés attainment 

samatha  nyugalom; egyetlen tárgyra 

összpontosító gyakorlat minél 

magasabb tudatállapot 

elérésére, amely során a tudat 

egyre nyugodtabb és békésebbé 

válik 

tranquillity, a practice focusing on 

a single meditation object, and 

during which the mind becomes 

more and more peaceful and 

tranquil 

sambojjhaṇgā 

→ bojjhaṇgā 

  

sammā   helyes/igaz right 

sammā-ājīva 

→Ariya 

Aṭṭhaṅgika Magga 

  

sammā-diṭṭhi 

→ Ariya Aṭṭhaṅgika 

Magga 

  

sammā-kammanta 

→ Ariya Aṭṭhaṅgika 

Magga 

  

sammā-samādhi 

→ Ariya Aṭṭhaṅgika 

Magga 

  

sammā-saṅkappa 

→ Ariya Aṭṭhaṅgika 

Magga 

  

sammā-sati 

→Ariya Aṭṭhaṅgika 

Magga 

  

sammā-vācā 

→Ariya 

Aṭṭhaṅgika Magga  

  

sammā-vāyāma 

→Ariya Aṭṭhaṅgika 

Magga 

  

sammasana ñāṇa   megértés tudása, a mentális és 

fizikai folyamatok három 

ismertetőjegyének (→ 

knowledge proven by 

comprehension; knowledge of the  

three characteristics (→ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Three_characteristics
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tilakkhaṇa) megértésével 

keletkező tudás 

tilakkhaṇa) of mental and 

physical processes 

sammuti hétköznapi/mindennapi conventional 

sampajañña  átlátás/belátás az anyag és tudat 

jelenség múlandó természetébe, 

vagyis belátás ennek mulandó 

természetébe az érzések szintjén 

insight into the impermanent 

nature of mind and matter 

phenomenon, i.e. insight into its 

impermanent nature at the level 

of sensation 

saṁsāra  létforgatag (az újraszületés 

körforgása), a függő világ; a 

szenvedés világa 

cycle of rebirth, conditioned 

world; world of suffering 

samudaya keletkezés; ⟷megszűnés 

(nirodha) 

rise, origin; ⟷extinction (nirodha) 

saṁvara  önuralom, az ötrétű saṁvara: 

erkölcs/erélyek, tudatos jelenlét, 

tudás/belátás, türelem, 

erőfeszítés (sīla, sati, ñāṇa, 

khanti, vīriya) 

restraint; fivefold saṁvara: virtue, 

mindfulness, insight, patience, 

effort  

(sīla, sati, ñāṇa, khanti, vīriya) 

saṃvega-vatthu sürgető kényszer; felzaklató 

dolog; az érzelmek forrása: 1. 

születés, 2. öregség, 3. betegség, 

4. halál, 5. a tévút létformában 

lévők szenvedése, 6. a múltnak 

létforgatagában gyökeredző 

szenvedése, 7. a jövőnek 

létforgatagában gyökeredző 

szenvedése, 8. a jelennek a 

táplálékkeresés miatt meglévő 

szenvedése 

sense of urgency, agitation; the 

sources of emotions, 1. birth, 2. 

old age, 3. disease, 4. death, 5. the 

suffering in the lower states of 

existence, 6. the misery of the past 

rooted in the cycle of rebirth, 7. 

the misery of the future rooted in 

the cycle of rebirth, 8. the misery 

of the present rooted in the search 

after food.  

saṁyojana 

1. sakkāya diṭṭhi  

2. vicikicchā  

3. sīlabbat-parāmāsa  

4. kāma-rāga  

5. vyāpāda 

6. rūpa-rāga  

7. arūpa-rāga  

8. māna  

9. uddhacca  

10. avijjā  

béklyó/k; tíz béklyó köti a 

lényeket a lézetés kerekéhez  

1. a személyiség létezéséhez 

való ragaszkodás 

2. a szkeptikus kétely 

3. a formaságokhoz, rítusokhoz 

való ragaszkodás 

4. érzéki vágy 

5. rosszakarat, harag, 

neheztelés 

6. a formákra irányuló vágy 

fetter/s; ten fetters tying beings to 

the wheel of existence 

1. personality belief 

2. sceptical doubt 

3. clinging to mere rules and 

rituals 

4. sensuous craving 

5. ill-will, anger, resentment 

6. craving for fine-material 

existence 
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7. a formanélküliségre való 

vágy 

8. önhittség 

9. izgatottság, nyugtalanság 

10. tudatlanság 

az első ötöt alacsonyabb 

béklyóknak nevezik, amelyek 

az érzéki világhoz kötnek, az 

utolsó ötöt felsőbb béklyóknak, 

amelyek a finom-anyagi vagy 

formanélküli világgal vannak 

kapcsolatban 

7. craving for immaterial 

existence 

8. conceit 

9. restlessness, agitation 

10. ignorance 

The first five fetters belong to the 

lower fetters tying beings to the 

sensuous world, the last five 

fetters are the so-called higher 

fetters connected with the fine-

material and immaterial world 

Saṁyutta Nikāya 

→ Suttapitaka 

  

saṅgha  gyülekezet, közösség; 

szerzetesek, szertezetesnők, 

valamint világi férfi és női 

követők közössége 

congregation, community; 

community of monks and nuns, 

and lay men and women 

saṅghanussati a saṅgha erényeinek felidézése, 

szemlélődés felettük 

recollection and contemplation on 

the virtues of the saṅgha  

saṅkappa  gondolat, szándék, elhatározás, 

elgondolás; a vitakka 

szinonimája 

thought, intention, purpose, plan; 

synonym of vitakka 

saṅkhāra  

(sz.: saṃskāra)  

késztetés, késztetett, testi, 

szóbeli és gondolati készség 

formation, volitional activity, 

verbal and mental conditioning 

saññā  észlelés, észlelet perception, recognition 

santuṭṭhi  elégedettség satisfaction, contentment 

saraṇa  

ti-saraṇa 

oltalom, menedék, védelem 

a hármas menedék: menedék a 

Buddhában, menedék a 

Dhammában és menedék a 

saṅghában.  

shelter, refuge, protection 

Triple Refuge: the refuge in 

Buddha, refuge in the Dhamma, 

and refuge in the Saṅgha  

sati éberség, éber jelenlét, jelenlét mindfulness 

sati 

→bala 

→bojjjhaṇgā  
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satipaṭṭhanā  

1. kāyānupassanā 

2. vedanānupassanā 

3. cittānupassanā 

4. dhammānupassanā 

az éberség készenléte/az 

éberség négy alapja; a 

tudatosság megalapozása 

1. a test megfigyelése 

2. az érzések megfigyelése 

3. a tudatállapotok 

megfigyelése 

4. a tudattartalmak 

megfigyelése 

Four Foundations of Mindfulness; 

the establishing of awareness 

1. observation of body 

2. observation of sensations 

arising in the body 

3. observation of mind 

4. observation of the contents of 

the mind 

sato tudatos aware 

sāvaka tanítvány disciple 

sayadaw tanító teacher 

sekha gyakorló, tanuló (akinek még 

szüksége van tanulásra = nem 

érte el az arahat állapotot) 

practitioner, student, the one who 

still has to learn = who has not 

attained arahatship yet 

sikkhā-pada gyakorlási út, alapvető erkölcsi 

szabályok 

precepts, training 

sīla  erkölcs; laikusok számára öt 

vagy nyolc fogadalom, a 

szerzetesek és szerzetesnők 

számára 227 fő fogadalom 

megtartása 

morality; laymen are to observe 

five or eight (sometimes ten) 

precepts whereas monks and 

nuns 227 main precepts. 

sīla 

→pāramī  

  

sīlabbata-parāmāsa  előírásoktól és szertartásoktól 

függés 

clinging/attachment to mere rules 

and rituals 

somanassa öröm, örömteli joy, gladness 

sotāpanna  folyamba-lépett, aki elérte a 

szent élet első szintjét, 

megtapasztalta a Nibbānát, 

lásd: ariya 

stream-enterer; one who has 

reached the first stage of 

saintliness, and has experienced 

nibbāna, see ariya 

sukha boldogság, a dukkha ellentéte happiness, opposite dukkha 

sukhuma finom, szubtilis, az oḷārika 

elletéte 

subtle, fine, opposite oḷārika  

sukka dhamma  tiszta dhamma, a fehér szín, 

mint a tisztaság jelképe 

the pure dhamma, the white 

colour, as the symbol of purity 

suññatā   üresség voidness 
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sutta 

(sz.: sutra)   

tanbeszéd; általában a Buddha 

tanítását jelenti 

discourse, usually it refers to the 

Buddha’s teaching 

sutta 

→Tipiṭaka 

  

Sutta Nipāta Rövid beszédek könyve, a 

Khuddaka Nikaya része 

Short Discourses of the Buddha, a 

part of the Khuddaka Nikāya  

Sutta Pitaka a sutták kosara, a három 

kanonikus gyűjtemény egyike 

basket of discourses, one of the 

three divisions of the Pāli Canon 

sutta-mayā paññā 

→paññā  

  

taṇhā 

kāma-taṇhā   

bhava-taṇhā  

vibhava-taṇhā  

szó szerint szomj/szomjúság, 

sóvárgás; a szenvedés 

gyökéroka, magába foglalja 

mind a sóvárgást és annak 

ellentétét az ellenszenvet is. 

- érzéki szomj/sóvárgás 

- a lét utáni szomj/sóvárgás 

- a nem-lét utáni 

szomj/sóvárgás 

literally thirst, craving; the root of 

suffering, includes both craving 

and its reversed image of aversion 

- sensual craving 

- craving for existence 

- craving for non-existence 

Tathāgata  Túlonjutott, Beérkezett; 1. a 

Buddha által használt jelző, 

amikor a Buddha egyes szám 

harmadik személyben beszélt 

önmagáról, ezzel is 

hangsúlyozva az én-nélküliség 

tanát. 

2. az a személy, aki a valóság 

útján járva elérte a végső 

valóságot, vagyis 

megvilágosodott. 

The One who has “thus gone” or 

“thus come”; 1. the epithet of the 

Buddha used by him when 

speaking about himself in 3rd 

person singular, emphasising the 

doctrine of nonself. 2. One who by 

walking on the path of reality has 

reached ultimate reality, i.e. an 

enlightened person 

tatra majjhattatā a tudat kiegyensúlyozottsága, 

az egykedvűség egyik 

aspektusa 

mental balance, one aspect of 

equanimity 

Tāvatiṁsa a hariminchárom istenség 

tartománya, a mennyei lények 

egyik osztálya az érzékek 

szférájában 

the realm of the thirty-three gods, 

a class of heavenly beings in the 

sensuous sphere 

tejo-dhātu 

→mahā-dhātu  
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thera korosabb, rangidős, tanult és 

legalább tíz év tapasztalattal 

rendelkező szerzetes 

an older, senior, a learned monk 

with a minimum ten years’ 

experience 

Theravāda  “az öregek tanát követők” 

buddhista hagyomány 

“teaching of the elders”, one of 

the Buddhist traditions 

therī korosabb, rangidős, tanult és 

legalább tíz év tapasztalattal 

rendelkező apáca 

an older, senior, learnt nun with a 

minimum ten years’ experience 

thīna-middha lustaság-tompaság sloth and torpor 

thīna-middha 

→ nīvaraṇa  

  

tilakkhaṇa  

- anattā  

- anicca 

- dukkha  

a késztetett valóság (saṅkhāra) 

három ismertetőjegye/ismérve:  

- önmagátlan, éntelenség 

- múlandóság,  

- szenvedés 

characteristics of 

existence/formation (saṅkhāra):  

- non-self 

- impermanence 

- suffering  

Tipiṭaka 

1. Vinaya-Piṭaka  

2. Sutta-Piṭaka  

3. Abhidhamma- 

Piṭaka    

Hármas kosár 

A Buddha szavaiként számon 

tartott kánoni gyűjtemény: 

1. Fegyelmi szabályok kosara 

(szerzetesek életét elrendező 

szabályok) 

2. Beszédek kosara 

(tanítóbeszédek) 

3. Felsőbb Tan kosara 

(filozófiai értekezések 

gyűjteménye) 

Three Baskets collections of the 

teaching of the Buddha 

1. the collection of monastic 

discipline 

2. the collection of discourses 

3. collection of higher teachings: 

systematic philosophical 

exegesis of the Dhamma 

Tirataṇa a három ékesség, vagy drágakő: 

a Buddha, a Dhamma, a 

Saṅgha,  

the three Gems/Jewels: the 

Buddha, the Dhamma, the Saṅgha 

Tisarana  hármas menedék, hit a 

Buddhában, a Dhammában és a 

Saṅghában 

threefold refuge, trust in the 

Buddha, the Dhamma and the 

Saṅgha  

U szó szerint fej/fő; idősebb 

férfiak, illetve szerzetesek neve 

előtt áll, tiszteletet fejez ki 

literally head; ~ stands in front of 

the name of elder men or monks; 

~ expresses respect 

udayabbayā  megjelenés-eltűnés; ezt a 

valóságot a tapasztalati úton 

csak úgy érthetjük meg, ha saját 

arising and passing away; 

experiential understanding of this 

reality is achieved by observing 
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magunkban figyeljük meg az 

állandóan változó érzéseket 

the constantly changing 

sensations within oneself 

uddhaca-kukkuca 

→ nīvaraṇa  

  

uddhacca-kukucca nyugtalanság-aggodalom restlessness and remorse 

uggaha-nimitta megtanult jel acquired image 

upacāra  közelítő access 

upacāra samādhi  közelítő összpontosítás access concentration 

upādāna  ragaszkodás clinging, attachment 

upādāya származtatott, nem eredeti, 

másodlagos 

derived, not original, secondary 

upadhi  kötődés, megalapozás clinging, foundation 

upakkilesa folt, szennyeződés imperfections 

upasama a tudat békés nyugalma, az 

arahant tudatának négy 

alapjának egyike → adhiṭṭhāna  

the calm peace of the mind; one of 

the four foundations of the 

Arahant’s mentality → adhiṭṭhāna   

upasama sukha a békesség és a nyugalom 

kellemes érzése és boldogsága; 

annak eredménye, hogy 

megszabadultunk a kilesáktól 

the pleasant feeling and happiness 

of peace and tranquillity; the 

result of working off kilesas 

upasampadā befogadás, bevétel, magasabb 

beavatás 

taking, acquiring, taking up 

higher ordination 

upekkhā  egykedvűség, szó szerint: 

mereven nézni 

equanimity, literally: gaze upon 

upekkhā 

→bojjhaṇgā 

→Brahma Vihāra 

→pāramī  

  

uposatha szó szerint böjtölés, a böjtölés 

napja; az együttlét napja, 

szertartásnap 

literally: fasting or fasting day; the 

day of the assembled community, 

the ceremony day 

vācā  beszéd speech 
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vassa esős évszak, év; négy hónap, 

amelyből az egyébként 

vándorló bhikkhu és bhikkhunī   

hármat egy helyben töltöttek.  

rainy season, year; it means four 

months, out of which the 

otherwise wandering bhikkus and 

bhikkhunī spend three in one 

place. 

vatthu  alapzat base 

vāyāma igyekezet, törekvés effort, endeavour 

vāyo-dhātu 

→mahā-dhātu 

  

vedanā  érzet/érzés feeling/sensation 

vibhava létre-nem-jövés non-existence, cessation of life 

vibhava-taṇhā 

→taṇhā  

  

vicāra  vizsgálódás observation 

vicikicchā kétely (tétovaság, ingadozás, 

döntésképtelenség) 

doubt (hesitating, wavering, 

indecision) 

vicikicchā 

→nīvaraṇa  

  

vihiṁsā ártás hurting 

vijjā tudás, látás; a tanult ember 

magasabb tudása, titkos 

tudomány, misztikus tudás 

knowing, seeing; higher 

knowledge of the learned man, 

secret science, mysterious 

knowledge 

vīmaṁsā vizsgálódás, figyelembevétel, 

kutatás, kipróbálás 

examination, consideration, 

investigation, test 

vimutti megszabadulás liberation, deliverance 

vinaya 

→Tipiṭaka 

  

viññāṇa  tudat, tudatosság mind, consciousness 

vipāka gyümölcs, beérés, eredmény; 

mindig valaki cselekedeteinek 

eredmény, hatás és 

következmény sokatmondó 

jelentésében; akár mint jó, 

dicséretes (kusala), akár mint 

fruit, fruition, product; always in 

the meaning of result, effect, 

consequence of one’s action; 

either as good meritorious 

(kusala)  or bad detrimental 

(akusala) deeds 
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rossz, káros (akusala) 

cselekedetek 

vipassanā  belátás; a valóság három 

ismertetőjegyének felismerése: 

állandótlanság (anicca), 

elégtelen-szenvedésteli 

(dukkha), és önmagátlan 

(anattā) 

insight, recognition of the three 

characteristics of reality: 

impermanence (anicca), suffering 

(dukkha), and non-self (anattā) 

vipassanā-bhāvanā 

→bhāvanā  

  

virāga  lecsillapodás, elszíntelenedés dispassionateness, fading away 

vīrānaṁ bhāvo erőfeszítés, amely a meditáció 

gyakorlásához szükséges → 

vīriya  

effort required for meditation 

practice → vīriya 

vīriya szó szerint hősiesség, 

erőfeszítés, energia; az öt 

spirituális erő egyike (bala), a 

megvilágosodás hét 

tényezőjének egyike 

(bojjhaṇgā), azonos a Nemes 

Nyolcrétű Ösvény helyes 

erőfeszítésével 

literally heroism; effort, energy; 

one of the five spiritual powers 

(bala), one of the seven factors of 

enlightenment, identical with the 

right effort of the Noble Eightfold 

Path 

vīriya 

→bala 

→bojjhaṇgā 

→pāramī  

  

Visuddhi-Magga  A tisztaság ösvénye Purification Path/ Path of 

Purification 

vitakka gondolkodás thinking 

viveka elkülönültség, a 

megkülönböztetés képessége 

detachment; discriminatory 

intelligence 

vossagga  eloldódás relinquishing 

vyāpāda 

(byāpāda)  

rosszakarat, az öt akadály 

(nīvaraṇa) egyike, és a tíz 

béklyó egyike (saṁyojana) 

ill-will, one of the five hindrances 

(nīvaraṇa); one of the ten fetters 

(saṁyojana) 
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vyāpāda 

→nīvaraṇa 

→saṁyojana  

  

yathābhūta ñāṇa 

dassana  

a valóságnak megfelelő tudva-

látás; a nagy belátás (mahā 

vipassanā) egyike 

Knowledge and vision according 

to Reality; one of the chief kind of 

insight (mahā vipassanā) 

yathābhūtaṁ  “amint az van”, a létező valóság ‘as it is’, the existing reality 

yogi jógi, gyakorló yogi 

yoniso manasikāra  alapos figyelem, ésszerű 

meggondolás 

thorough attention, wise 

consideration 
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