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EL6SZÓ
A következő három esszé fő témája a kard,
amelyből !'Jyugaton hajlamosak vagyunk ekevasat ková
csolni; illetve a kard helyes használatának technikája és
szellemisége. Az esszéket, amelyek közül kettő kardvívó
mestereknek szóló levél, egy zen szerzetes - Takuan
Szóhó - írta, akinek fogadalofutétele lett valamennyi érző
lélek megvilágosadása "és megváltása. Nem valószínű
azonban, hogy a nyugati olvasók számára azonnal egyér
telmű, mi köze van egy buddhista papnak a pusztítás
eszközéhez, és annak minél értöbb használatához.
A japánok számára a kard és a lélek régóta szaro
san összekapcsolódik A kard ugyanis a történelemben és
a mitológiában egyaránt az élet és a halál eszköze; a tisz
taságé és a becsületé, a hatalomé, de még a természetfe
lettié is. Ha a történelmet tekintjük, a második és harma
dik században az acélkard birtoklása jelentette a vándor
lók számára a szigetek védelmét az ázsiai kontinenstől; s
ennek a hódításnak a sikere a kardot ürmepelt tárggyá és
győzelmi szimbólummá emelte. A mitológiában a Jamata
no Orocsiban, a viharisten által elpusztított sárkányszerú
kígyóban talált kard vált a Japánban csaknem két évez
rede a hatalom és tisztaság szimbólumaiként tisztelt Há
rom Birodalmi Jelvény egyikévé. A gyakorlatban pedig a
karddal és lelki értékekkel felövezett szamurájok osztálya
az ország örök értékeinek kovásza.
Ezt a társítást nem homályositotta el az a· tény,
hogy a szamurájok valamivel több, mint egy évszázaddal
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ezelőtt más foglalatosságot kezdtek űzni. Még ma is, ha
nagyritkán egy új japán kardot készítenek, az kivételes
spirituális környezetben történik. A tényleges munkát a
megfelelő istenekhez intézett ima és megtisztulási rítusok
előzik meg, amit kívülről ünnepélyes öltözet, belülről pe
dig áhítatos kedélyállapot kisér. A kard tulajdonosának a

teritásért és javaslataiért; illetve Jay Rubin professzornak
és Teruko Chin-nek, a ·washingtoni Egyetem munkatársá
nak, hogy négyezer 1Úérföld távolból és a nagy havazás
ellené re háttéranyagat szolgáltattak. A könyvben szereplő
valamennyi esetleges hibáért viszont én vállalom a fele
lősséget

.

jó szerencséjét kedvező lelkiállapotban kell köszöntenie;
ha pedig egy japán üzletember otthon időt szakít magá

William Scott Wilson

nak, a kardot kicsomagolja, kihúzza a hüvelyéből, ellálja
rozsda elleni szerrel, akkor ezt meditatív gyakorlah1ak te
kintik, és nem pedig egy mütárgy értelmetlen imádatá
nak
A következő esszék középpontjában a kard, a spi
rituális gyako rl a t és a korlátaitól megszabadított elme áll.

A

szerzö türelemmel ana próbál rávezeh)i bennünket,

hogy a h<lrom dolognak eggyé kell válnia. Gyakorolnu nk
kell tehát; gyakorolni bármivel, ami csak a kezünk ügyébe
kerül, egészen addig, amíg

n

hnmgunk, tétovázásunk és

mohóságunk ellens égeit egyetlen gyors és eltökélt kard
csnpással megsemmisíljük.

A következő írások számos kiadást megértek már,
nm elyek

között azonbnn jelentős különbségek nem talál

hatók. A fordítást a Nilwn no Zen Coroku 13. kötetében
található szövegek alap ján közlöm,

mely szövegek a

Takuan Osó Zensú Kanko Kai kiadásában megjelent
Takucm Osó Zensúban tnJálható írásokon alapulnak.

Öszinte köszönetet mondok Agnes Youngblood
kisasszonynak, aki a fordítás során a legnehezebb rés zek



nél is mindvégig segítségemre volt; John Siscoe-nak a bá-
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BEVEZETÉS

Takuan Szóhó zen szerzetes, kalligráfus, festő,
költő, kert�sz, a tea mestere, és - feltehetőleg - a mind
m �ig �evezetes savanyúság feltalálója volt. Írásai meg
szamlalhatatJanok (hat kötetet tesznek ki összegyűjtött
munkái), és a mai japán emberek is belőlük merítenek ta
nácsot és ösztönzést, csakúgy, mint háromszázötven éven
keresztül. Előkelők és szegények tanácsadójaként és bi
zalmasaként szabadon megfordul a társadalom szinte
valamennyi rétege között, és tanácsot ad sógunoknak és
császá�oknak, de a legenda szerint barálja és tanítója volt
a kardforgató-művész Mijamato Muszasinak is. Hírneve
és népszerűsége azonba� nem változtatott rajta semmit
sem. A halál közeledteker azt mondta tanítványainak:
"Testemet a templom mögötti hegyen helyezzétek el, bo
rítsátok be sárral, és menjetek haza. Ne olvassátok a
szutrákat, és ne tartsatok szertartást. Ne fogadjatok el
ajándékot sem szerzetestől, sem világi embertől. A szer
és tegyetek
:etesek _viselj�k tovább ruhájukat, étkezzenek,
nunden má � hétköznapon." Amikor eljött a
u ?J', mmt
.
pillanat, a JUme (álom) Jelentésű kínai írásjelet vetette pa
pírra, letette az ecsetet, és meghalt.

!aku

szamurájklán tagjaként született a 150 éves polgárháború
végén, Takuan tízéves korában kolostorba vonult, hogy a
buddhista dzsóda szektában tanuljon; innen tizennégy
éves korában a zen rindzai szektába ment gyakorlatra,
majd szokatlanul fiatalon, harmincöt évesen az egyik
nagy kiotói zen templom, a Daitoku-dzsi apálja lett.
1629-ben Takuan a "Bíbor Palást· Affér" -nak neve
zett ügybe keveredett, ámiben síkra szállt a sógunátus
azon döntése ellen; hogy megvonják az uralkodó jogát a
magas egyházi tisztségek és hivatalok betöltésére. Ellen
kezése miatt a mai Jamagata prefektúrára száműzték, és
ezen a távoli északi vidéken írta meg a jelen kötet három
esszéjének első és utolsó darabját. A sógun halála utáni
általános amnesztiával szabadult meg fogságából, és 1632ben visszatért Kiotóba. A következő évek során összeba
rátkozott a már visszavonult, de továbbra ·is rendkívül be
folyásos uralkodóval, Go-Mizunooval, akinek zen-mestere
is lett. Ezzel annyira elnyerte az új sógun, Tokugava
Iernicu tetszését, aki állandóan barátságát kereste, hogy a
sógun utasítására 1638-ban megalapította a Tókai-dzsit.
Ezután - megmaradva mind a sógun, mind az uralkodó
barátságában- erős kézzel elsimította a politikai viszályo
kat, amelyek olyan gyakran veszélyeztették a sógunátust
és a krizantémtrónt. ·

kod Jellemezte. Izusi eléggé ősi falu, így Japán korai törté
neteiben - a 712-ben keletkezett Kodzsikiben és a 720-ban
íródott Nihongiban - is említik A környéken a megelőző
korok emlékei, ősi temetkezési dombok és igazán antik
cserépdarabok találhatók. Annak ellenére, hogy a· Miura

Azt tarlják, halála közeledtével Takuan a saját
független, különös, és néha keserű életét élte. Ereje és ki
robbanó vérmérséklete ugyanúgy · megnyilvánul írásjelei
ben és festményeiben, mint az itt következő esszéiben, és
sajátos módon bepillantást nyerhetünk jellemébe azáltal,
hogy megkóstoljuk a takuanzukét, ezt az óriás japán re
tekből készült ételt.
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n 1573-ban született a Tajima tartományban

�
t ��a. �1ato Izus1 faluban; a környéket mély hó és hegyvidéki
_

Élete saját afo rizmájával foglalható össze: "Ha a
jelenlegi világot követed, hátat fordítasz az Úl11ak; ha nem
akarsz hátat fordítani az Úb1ak, ne kövesd a világot."
Azt tartják, Takuan arra törekedett, hogy a zen
szellemével átitassa az élet mindazon területeit, amelyek
felkeltették érdeklődését; az olyan dolgokat, mint a kallig
ráfia, költészet, kertészet, és általában a müvés zetek.
Ugyanezt tette a kard müvészetével is. Mivel a vad feu
dális viszálykodás végnapjaiban, az 1600-as Szekigahar,1i
csata idején élt, Takuan nem csupán a müvészek békéjével
és nagyságával találkozott, hanem megismerte a harcosok
és vezérek összecsapásait - a gyözelmet és a vereséget -

_
is. Az utóbbiak között voltak olyan különbözö egyénisé
gek, mint Isida Micunari, a hatalmas vezér, aki Tojotomi
Hidejasit támogatta; I<uroda Nagamasza, a keresztény

daimio, aki elősegítette Micunari bukását; és különösen
barátja, Jagjú Munenori, a Jagjú Sinkage kardforgató is

kola v e zetője, két sógungenerációna k pedig tanára. Ezek
hez az emberekhez és időkhöz Takuan nem kevésbé szólt,
mint másokhoz

.

A következő hár om esszé közül kettő levél: a

Fudócsisinmóroku, " A mozdulatlan bölc se sség mi sztéri
um a", a melyet Jagjú Munenorinak írt, illetve a Taiakt:



Taia
kardjának
könyve",
amelyet
feltehetőleg
Munenorinak, esetleg Ono Tadaakinak, az lttó kardfor
gató iskola vezetőjének írt, aki a sógun családjának és
környezetének hivatalos oktatója volt. Létrejöttük körül
ményei bizonytalanok, bár a Fudócsisinmóroku v égén ol
vasható őszinte tanács, illetve erőteljesen konfuciánus fi
gyelmeztetés a müvet üjabb érdekes, de meglehetősen
talányos megvilágításba helyezi.
"
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Egészében véve mindhárom 1ras a szamurájok

osztályának szál, és valamennyi a zen szellemét próbálja
meg egyesíteni a Rard szellemével. Takuan tanácsa a
szembenállás gyakorlati, technikai és filozófiai vetületei
nek keveréke. Ha egyesével vagy általában vizsgáljuk
őket, azt mondhatjuk, hogy a Fudócsisinmóroku nem
csupán a technikával foglalkozik, hanem azzal, hogy a
szembenállás során az én miként kapcs olódik az Énhez, és
az egyén hogyan válhat egységes egéssz�. A Taiaki azon
ban inkább az én és a többiek kapcsolatának pszichológiai
vonzatával foglalkozik. A kettő között olvasható Reirósú,
a , Drágakövek tiszta hangja" az ember alapvető tenné
sze tét tárgyalja; hogy egy kardforgató, daimio - vagy
bárki más
miként ismeri fel a különbséget a jó és a
puszta önzés között, és miként érthet i. meg annak alap
vető tudását, mikor és hogyan kell meghalni.
.

-

Mindharom esszé az embert önmaga felfedezé
sére� így az élet müvészetére vezeti.

A kardforgatás mint egy technika kifejezése, il
letve a medi tatív zen már rég óta léteztek Japán ban, h iszen
a zen komoly alapokat nyert a tizenkettedik század vége
felé. Takuan megjelenésével a kettő végérvényesen egybe
fonódott, és írásai és a kardról alkotott nézetei kivételes
módon a mai napig befolyásolják, hogy a japán kardfor
gatás müvészete milyen irányt vesz. Ez ugyanis ma is
rendszeresen gyakorolt művészet, és bepillantást enged a
japán életszemléletbe. tvlivel Takuan a zen és a kard egy
ségét megalapozta, az nagy hatással volt a kor nagy mes
tereinek írása ira, és olyan, a mai napig olvas ott és használt
művek megszületéséhez ·járult hozzá, mint Jagjú
Munenori Hel11ó Kadensoja, és Mijamato Muszasi Corin
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no Soja. Stílusukban ezek az emberek különbözőek voltak,

A FORDÍTÓ ELŐSZAVA

következtetéseik azonban együttesen az azonosulás és
megértés nemes egységét hozzák létre, akár a "szabadság
formájában jelennek meg,
mint
spontaneitás"
és

Amikor először pillantottam meg Takuan ezen

Muszasinál, akár "é\ szabályokat elvető hétköznapi elme
"
módjára Munenorinál, akár pedig Takuan "korlátaitól
"
megszabadított elméjében .

írásainak gyűjteményét, nagyon megörültem. Elhatároz

Takuan számára a végkifejlet nem a halál és a

korlói jobban megismerkedjenek a müvészet gyökereivel,

pusztítás.volt, hanem a megvilágosodás és a megváltás. A
" elmével történő szembenállás nem csupán
"megfelelő
életet adhat, de az életet bőségesen adhatja.

tam, hogy a mü magyarul is megjelenik, mert úgy gon
"
dolom, szükséges, hogy a "harc -müvészet hazai. gya
annak szellemi oldalával is - melyről jóval kevesebbet
tudni, mint magukról a technikákróL
Bár a mű a harcmüvész nyelvén, a harcmüvész
nek íródott, mint forrás olyan mélyről tör fel, hogy alapját

William Scott Wilson

l

képezi mindenféle tevékenységnek az életben. Az annyira
elhanyagolt "Veled" foglalkozik. Nem

a

testtel, nem az

aggyal, nem a pszichológiáva), hanem magával az univer
zumct teremtő és mozgató alapelvvel, a szellemi valóság

l

gal.
Takuan nem beszél félre, szavai világosan adnak
hírt a természetfelettirőL Végül is oly egyszerűen fogal
maz, és annyira rátapint a lényegre, hogy első pillantásra
el is hisszük, hogy valami misztikus dologról van szó... Az
érzés mindenesetre jogos, az élénk tárt tudás nem hever
szanaszét minden utcasarkon.

·

Az ember saját szellemi létezésébe vetett hite csak
ezen a bolygén évezredekre nyúlik vissza. Ez a vallások
lényege. Takuan nem kerül összeütközésbe semmiféle h.l
dományos ténnyel, hiszen olyan területet tár elénk, melyet
a fizikai síkon létező tudományok nem érintenek, sem bi
zonyítani, sem cáfolni-nem tudnak.
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A vallások évezredeken keresztül törekedtek arra,
hogy ébren tartsák az embert a szellemi valóság létezésé
vel, és az ember szellemi tenné.szetével kapcsolatban. A
tömegpusztító fegyverek korában, amikor a vallások
egyre több támadásnak vannak kitéve és szerepük világ
szerte egyre inkább háttérbe szorul - maga után vonva az
erkölcs hanyatlását-, elmondhaljuk, hogy soha nem volt a
békére és a valóban józan észre - a korlátaitól
megszabadított elmére - ekkora szükség. Takuan új
dimenziókat tár fel a kereső olvasó előtt, és írásai éppen
olyan aktuálisak ma, mint saját korában. Megadja a·
választ arra, hogyan legyünk jobb harcművészek, és jobb,
valamint eredményesebb emberek is. De válaszában
sokkal több rejlik. Az olvasottakat megvalósítva részesei
lehetünk annak a teremtésnek, mely minden harcművész
eredendö kötelessége.
Remélem, fordításani hüen adja vissza az eredeti
szöveg üzenetét és élvezetes olvasmány lesz. Bár a szöveg
számos helyen lábjegyzetekkel van ellátva, szeretném
bátorítani az olvasót, hogy nézzen utána minden olyan
szónak - legyen az egyszerü szó vagy szakkifejezés -,
melynek jelentése nem teljesen világos a számára, ezzel is
növelve a megértését.

Gajdos László
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A MOZDULATLAN BÖLCSESSÉG
MISZTÉRIUMA

A TUDATLANSÁGBÓL EREDÓ SZENYEDÉS
A tudatlanság szó a megvilágosodás hiányát je
lenti; azaz tévedést.
A tartózkodás helye azt a helyet jelenti, ahol az
elme megáll időzni.
A buddhizmusban ötvenkét szintről beszélnek,
ezen az ötvenkettőn belül pedig azt a helyet nevezik a
tartózkodás helyének, ahol az elme megáll egy dolognáL
A tartózkodás a megállást jelöli, a megállás pedig azt je
lenti, hogy az elmét valami - legyen ez akármi - leköti.
Harcművészeted szavaival kifejezve, amikor ész
reveszed a rád lesújtó kardot, ha arra gondolsz, hogy úgy
találkozol azzal a karddal, amint az lesújt, akkor elméd
megáll a kardnak annál a helyzeténél, mozdulataidat nem
fejezed be, ellenfeled pedig levág téged. Ez az, amit a
megáffás jelent.
Bár látod a rád lesújtani készülő kardot, s az nem
köti le elmédet, hanem eltalálod a közeledő kard ritmusát;
ha nem gondolsz arra, hogy lesújts ellenfeledre, és nem
merül fel benned semmiféle gondolat vagy vélekedés; ha
abban a pillanatban, amint �átod a penge útját, elméd a
legkevésbé sincs korlátozva általa, és ellenfeledre veted
magad, és kicsavarod kezéből a kardot, akkor az a kard,
mely éppen téged készült levágni, a sajátoddá lesz, azzá a
karddá, mely - pont fordítva - a te ellenfeledet vágja le.
A zenben ezt így nevezik: "Megragadni a lán
dzsát, és leszúrni vele azt1 aki azért jött, hogy téged szúr
jon le." A lándzsa fegyver. Ermek lényege, hogy az a kard,
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an1it az ellenfeledtől veszel el, lesz az a kard, ami őt le
vágja. Ez az, amit te úgy neveznél: "Lefegyverzés".
.
Ha elméd bármi módon megragad valaminél:

például fát �agy követ. Úgy mozog, ahogyan az elme sza
kott mozogni: előre vagy hátra, balra vagy jobbra, a tiz
irányba és a nyolc pont felé; az az elme pedig, mely egy
általán nem áll meg, a mozdulatlan bölcsesség nevet vi

akár ellenfeled vágása, akár a te szúrásod, akár az az em

seli.

ber, aki vág, akár a kard, ami vág, akár a pozíció, akár a

ritmus miatt: mozdulataid bizonytalanokká válnak, ami

Fudó Mjóó jobb kezében egy kardot tart, bal ke
zében pedig egy kötelet. Fogait kivillantja, szemei pedig
szikráznak a haragtól. Testét szilárdan tartja, készen

azt jelentheti, hogy levágnak.

Ha önmagad ellenfeled elé helyezed, az elmédet
megragadja. Magadba sem helyezheted elmédet. Az el

azoknak a gonosz szellemeknek az elpusztítására, akik a
Buddhista Törvényt akadályoznák. Nincs olyan hely, ahol

mének a testbe erősítése csak a tanulás elején szokás, ami

�

Jakját a buddhizmus védelmezőjének
ezt elrejtenék.
formálták, megtestesülése pedig a mozdulatlan bölcses

kor az ember még kezdő.

Az elmét megragadhatja a kard. Ha elmédet a

ségé. Ezt mutatja az élőknek.

küzdelem ritmusába helyezed, elmédet az is megragad
hatja. Ha elmédet saját kardodba helyezed, elmédet saját
karclod ragadhatja meg. Ha elméd megáll ezen helyek kö

Ezt a formát meglátva a halandó ember gondolni
sem mer arra, hogy a buddhizmus ellensége legyen. A

megvilágosodáshoz közeli ember megérti, hogy ez a

zül bárhol, máris üres váz leszel. Bizonyára fel tudsz
idézni ilyen alkalmakat. Azt leh. et mondani, hogy ez a
buddhizmusban is így van.

mozdulatlan bölcsességet fejezi ki, és hogy eloszlat min

A buddhizmusban az elmének ezt a megállását

tévedésnek nevezzük. Így azt mondjuk: "A tudatlanság

ból eredő szenvedés. "

·

.

denféle tévedést. Azt az embert, aki ki tudja fejezni moz
dulatlan bölcsességét, és képes e mentális dharma fizikai
gyakorlására - ahogy Fudó Mjóó -, nem gyötrik többé a
gonosz szellemek. Ez Fudó Mjóó üzenete.
Amit Fu dó Mjóónak nevezünk, az mozdulatlan
.
elménk és egy stabil test. A stabil azt jelenti, hogy semmi

A BUDDHÁK MOZDULATLAN BÖLCSESSÉGE
A mozdu/,?tlan azt jelenti, hogy nem mozog.
-

A bölcsességaz értelem bölcsességét jelenti.

nem tartóztatja fel.

Amikor ránézel valamire és nem állítod meg el
mé et, azt mozdulatlannak nevezik. Ennek oka, hogy

?

anukor az elme különféle vélekedések során megáll vala

szávai nem jelölünk egyetlen élettelen dolgot sem, mint

minél, külöiúéle mozgások keletkeznek az elmében. Ami
kor �zek a mozgások megszúnnek, az az elme, amely
megalll", mozgásba kezd, s mégis mozdulatlan marad.
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Bár a bölcsességet mozdulatlanak nevezzük, e

Ha tíz ember - minc!egyiküknél kard - kivont

pengékkel támad rád, és te mindegyik kardot kivéded
_
anélkül, hogy cselekvésenként megállítanád elmédet, es

egyiket a másik után fogadod, akkor tíz közül egynél sem
fog hiányozni egyetlen helyes cselekvés sem.

Bár az elme tízszer cselekszik tíz ember ellen, ha

nem áll meg egyetlen egynél sem, te pedig sorra cselek
szel, hiányában leszel-e helyes cselekedeteknek?

De ha az elme megáll közülük akár csak egynél is,

A halandó ember egyszerűen azt hiszi, hogy

Kannon ezer karja és ezer szeme miatt áldott. Az éretlen

bölcsességű ember - azon csodálkozva, hogyan lehet va

lakinek ezer szeme - hazugságnak nevezi az egészet, és

rágalmazni kezdi. De ha vala)<i egy kicsivel nagyobb

megértéssel rendelkezik, akkor az alapelven nyugvó tisz
telettel gondol rá, és nem lesz szüksége a közönséges em

ber egyszerű hitére vagy a másik rágalmaira, és meg fogja

érteni, hogy a buddhizmus ezzel az egyetlen dologgal jól

kifejezi ezt az alapelvet.

bár kivéded annak támadását, amikor a következő ember
jön, a megfelelő cselekedet szertefoszlott.

lviinclen vallás ilyen. Felismertem, hogy a sinto

ki.ilönösen ilyen.

Függetlenül attól, hogy az Ezerkarú Kannonnak

ezer karja van a testén, ha az elme megáll annál, amelyik
feltartóztat egy ütést, a másik kilecszázkilencvenkilenc

hasznavehetetlen lesz. Azért lehet hasznát venni az összes

karnak, mert nem köti le semmi az elmét.

Mint Kannon esetében, mi -célból lenne ezer kar

egyetlen testen? Ez él fornHl azzal a szándékkal lett megal

kotva, hogy rámutasson az embereknek: ha szabadon en

gedik mozdulatlan bölcsességli ket, még ha a test ezerkarú
is, mindegyiknek hasznát lehet majd venni.

Ha egy fa előtt állsz, és felnézel az egyik vörös le

·

A halandó ember csak felületesen gondolkozik.

Az az ember, aki a buddhizmust támadja, még ennél is
rosszabb.

Ez a vallás vagy az a vallás, különféle vallások

vannak, lényegükben azonban mindegyikük egy követ

keztetésen van.

Mindenesetre, ha valaki fegyelmetl gyakorol, és a

kezelő szintjéről eljut a mozc!ulatlan bölcsességig, vissza
fordul és visszajut a kezdő szintjére, a tartózkodás he

lyére.

Ennek oka van.

vélre, nem fogod látni a többi levelet. lviikor a szem nem

egyetlen Iev�h·e néz, és úgy állsz a fa előtt, h gy senuni
�
sincs elmédben, az összes_ levelet korlátlanul lathatod. De

ha egyetlen levél lefoglalja a szemet, akkor az olyan,

mintha a többi ott sem lenne.

Az, aki ezt megérti, olyan, mint az ezerkarú és

ezerszemű Kannon.

10

·

Ismét beszélhetünk erről harcművészeted vonat

kozásában. lviivel a kezdő senunit nem tud sem testtartá

sáról, sem a kard helyzetéről, elméje sem rögzül önmagán

t

vallási szabályokat

11

belül sehol. Ha egy ember karddal Iesújt rá, egyszerűen
fogadja a támadást, anélkül, hogy bármi is lenne elméjé
ben.
Ahogy különféle dolgokat tanul, és megtanulja
annak változatos módjait, hogyan vegyen fel egy állást, a
kard fogásának módját, és hogy min rögzítse elméjét, el
méje számos helyen időzik. Ha pedig le akar sújtani egy
ellenfélre, rendkívül kényelmetlenül érzi magát. Később, .
. ahogy telik az idő, gyakorlásával arányosan sem testtar
tása, sem a kard fogásának módjai nem terhelik elméjét.
Elméje egyszerűen olyanná válik, mint volt a kezdetben
amikor nem tudott semmit, mégis tanulnia kellett.
Ebből látható, mi értelme van annak, hogy a kez
det és a vég egyformák, mint amikor valaki egytól tízig
számol, és az első és utolsó számok szomszédosak lesz
nek.
Más dolgokban - például a zenei hangoknál, ami
kor valaki a kezdeti, legmélyebb hangtól az utolsó, leg
magasabb hang felé halad - a legmélyebb és a legmaga
sabb összecseng.
Azt mondjuk, hogy a legmagasabb és a legalacso
nyabb egymásra hasonlítanak Amikor a buddhizmus
mélyére hatolsz, láthatod, hogy olyan, mint az az ember,
aki nem tud semmit sem Buddháról, sem pedig a Budd
hista Törvényről. Nem visel díszeket, és semmi más sincs
rajta, ami magára vonhatná az ember figyeimét
A kezdet tudatlansága és szenvedései, a tartózko-.
dás helye és a mozdulatlan bölcsesség, mely később jön,
eggyé válnak. Az értelem szerepe eltűnik, az ember pectig
egy Elme-és-Gondolat-Nélküli állapotba kerül. Ha valaki
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a dolgok legmélyére hatol, a karok, a lábak és a test emlé
keznek rá, hogy mit tegyenek, az elme azonban egyáltalán
nem szól közbe.
Bukkoku buddhista szeezetes írta:
Bár nem tudatosan

őrködik

Kis fennsíkokon
a madárijeszt� nem áll hiába.

Minden ilyen.
Ahhoz, hogy valaki madárijesztót készítsen a
fe�nsíkra, emberi alakot formáz, a kezeibe pedig íjat és
ny1lat tesz. A madarak és vadállatok látják ezt, és elmene
külnek. Bár ez az alak semmiféle elmével nem rendelke
zik, ha megrémül tőle az öz és elfut, amennyiben betöl·
tötte feladatát, nem teremtették hiába.
E� azok �ak az embereknek a viselkedését pél,.
dazza,
ak1k egy Ut lényegéig hatoltak. Míg a kezek, a lá
bak és a t �st mozoghatnak, az elme sehol nem áll_meg, és
nem tudm, hol· van. Az Elme-és-Gondolat-Nélküli álla
potban az egyén a fermsíkok madárijesztőjének szintjére
·
érkezett.
. A közönsége� emberről, aki nem találta meg ös
,
azt mondhaljuk, hogy kezdettől fogva nem ren
venyet,
ct :lkez �tt �ölcsességgel, és az soha nem is fog előjönni
nala, barnulyenek legyenek is a körűlmények. Az a böl
csesség, mely mind közül a legkiemelkedőbb, mivel a
legtávolabbi helyen van, egyáltalán nem fog elöjönni. Vé
?ül pedig a félművelt ember a hasára ütve állapít meg
_
- ami nevetséges dolog. Manapság a papi
1gazsagokat
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...

méltóságra ebben a megvilágításban lehet gondolni. Ez

szégyenletes.

Van olyan dolog, hogy a fegyelem gyakorlása, és

olyan, hogy a technikák gyakorlása.

Az alapelv - ahogy már korábban magyaráztam

a következő: mikor megérkezeL semmi nem tűnik fel. Ez

egyszerűen olyan, núntha minden koncentrációt eldobtál

volna. Hosszasan írtam erről az előzőekben.

l-Ia nem gyakorlod a technikákat, csak az alapel

vet szívod magadba, nem fogod tudni használni tested és
kezeid. A technikák gyakorlása harcmüvészeted szavaival

az a gyakorlás, amit ha ·újra és újra ismételnek, eggyé ol
vassza az öt testhelyzetet ·
Ha ismered is az alapelvet, a technikák használa

tában teljesen szabaddá kell váI. nod. És, még ha jól is
bánsz a karddal, ha nem tiszták számodra az alapelv

mélységei, hatékonyságcel minden bizomiyal kárt szen

ved .

kereke.

A technika és az alapelv olyan, mint a kordé két

AZ !DÓKÖZ, MELYBE HAJSZÁL SEM FÉR
Van egy olyan dolog, hogy az időköz, melybe egy

hnjszálat sem lehet helyezni. Erről harcművészeted sza
vaivnl is beszélhetünk.

Amikor összecsapoci tenyereidet, és abban a pil

lanatban kiáltasz, a taps és a kiáltás közölti időköz egy
hajszálat sem enged a két dolog közé.

Ez nem attól függ, hogy először tapsolsz, majd

arra _gondolsz, hogy kiáltasz, és végül úgy· teszel; ez a
kettő időközt eredményezne. Tapsolsz, és abbon a pilla
natban hangot adsz.

Éppen így, ha az elme megáll a kardnál, amellyel

egy ember lesújtani készül, időköz keletkezik, saját cse

lekvésed pedig elvész. Oe ha nem tudsz ellenfeled lesújtó

kardja és a saját cselekedeted közötti időközbe még csnk

egy hajszálat sem helyezni, ellenfeled kardja a tiéd kell le

gyen.

A zen-párbeszéelekben ugyanerről van szó. A

buddhizmusban ki nem állhatjuk a megállást, és azt, ha az
elme valamely elolognál időzik. Ezt a megállást hívjuk

szen vedésnek
Ez olyan, mint amikor egy labda sebesen gurul

egy vonal mentén: tiszteljük az elmét, mely így áramlik, és

sehol nem áll meg egy pillanatra sem.

ASZIKRA ÉS A KÖTALÁLKOZÁSA
Van egy olyan dolog, hogy a szikra és a kő talál

kozása. Ez egyezik az előzőekkeL A követ nem a fény

megjelenése előtt ütöd meg. Ivlivel a fény pont akkor jele

nik meg, amint megütöcl a követ, nincs sem időköz, sem

Az "időköz" az, amikor két dolog egymásra ra

kódik, és még egy hajszálnt sem lehet közéjük csúsztatni.

2·!

rés. Ez annak az időköznek a hiányát is jelenti, amely az

elmét megállítaná.
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I-liba lenne ezt pusztán a sebességnek tulajdoní

tani. A hangsúly inkább azon van, hogy az elmét semmi

nem tartóztathatja fel. Ez azt jelenti, hogy még ha gyors is,
nagyon fontos, hogy az elme ne álljon meg semminél. Ha

az elme leragad, az ellenfél elkapja. Másfelől, ha az elme

azt fontolgatja, hogy gyors legyen, és gyors cselekvésbe
kezd, saját elmélkedése ejti foglyul.

Bár a mozdíthatatlan elmét istenként tisztelik, úgy
tisztelik, mint Buddhát, és a zen szellemnek�, a Végső

Igazságnak nevezik, ha valaki először gondolkodik és

utána beszél, még ha színarany is, amit momi, még ha

rejtelmes versben mondja is el mondandóját, az pusztán a

tartózkodás helyének szenvedése.
'

Nem mondhatjuk-e azt, hogy a kö és a szikra ta-

Íme Saigjo egyik költeménye:

lálkozása olyan gyors, mint a fény felvillanása?

Rólad csc1k úg}' beszélnek mint aki irtózik a
világtól.
Csak remélhetem, hogy nem ejti rabul elmédet
ez az át�1eneti szálláshe�v.

Mozdulatlan bölcsesség az, ha valakit szólítanak,

és ö azonnal azt feleli:

Igen?". Amikor valakit szólítanak,
"
és az tétovázik a kérés okait és indokait illetően, az azt

jelzi, hogy az illető a tartózkodás helyének rabja.

Ezt a verset ö Egucsi kurtizánjának tulajdonítja.
Ha a vers második részét nézed: Csak remélhe
"
tem, hogy nem ejti rabul elmédet...", akkor ezt úgy idéz

hetjük, hogy közben a harcművészetek leglényegesebb
_
pontjára tapintunk rá. Alapvető fontosságú, hogy az eimet
ne tartóztassa fel semmi.

Az az elme, amely megáll valaminél vagy valami

kimozdítja helyéről és megzavarja, a tartózkodás helyén

időzik - ez a hétköznapi ember elméje. A hívásra időköz

nélkül válaszolni minden buddhák bölcsessége.

A Buddha és az érző lények nem különülnek el

egymástól. Az ilyen elmét nevezzük istennek vagy budd

Ha a zenben megkérdezik: Mi a Buddha?", a
"
kérdezettnek öklét kell felemelnie. Ha megkérdezik: Mi a
"
Buddhista Törvény végső jelentése?", még mielőtt a kér
dező hangja elhal, így kell válaszolni:

vagy A ciprusfa a kertben".
"

"

Virágzó szilvaág",

A hangsúly nem azon van, hogy a válasz helyes-e

vagy sem. Tiszteljük az elmét, mely nem áll meg. A fel
.
tartóztathatatlan elmét nem irányítja sem szín, sem illa t.

hának.

tészet Útja, Konfucius Útja - ezek mindegyike közös az

elmének ezen tisztaságát illetően.

Amikor szavakkal írjuk körül ezt az elmét, olyan

dolgokat mondunk, mint:

"

Minden ember rendelkezik ez

zel az elmével", vagy "A reggel és az este kellemes és

kellemetlen dolgai a Karmának megfelelően alakulnak"

2
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"

Bár számos Út ismeretes - az Istenek Útja, a Köl-

szellem: gondol�od<ismód
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vagy "Az, hogy valaki elhagyja otthonát vagy romlásba

viszi hazáját, az illető jellemét tükrözi, mivel mind a jó,

mind a gonosz az elmétől függ, abból ered." Ha az embe

rek meg szeretnék tudni, milyen ez az elme, csak akkor

válnal< zavarodottá, ha nincs igazán megvilágosodott em

Sokan tanulmányozzák az elmét, kevesen értik

azonban igazán, de ez nem a számokkal függ össze. Egyi
kük hozzáállása sem helyes. Azt kell mondanom, hOt,
')' a
megvilágosodás az ember erőfeszítéseitől függ.

ber, aki megmutab1á azt nekik.

Ebben a világban bizony vannak olyanok, akik

nem tudják, mi az elme. Az is világos, hogy léteznek

HOVÁ HELYEZZE ELMÉJÉT AZ EMBER
Azt mondjuk, hogy:

olyanok is, akik - bár igen-igen kevesen vannak - tudják.

Ha az ember elméjét az ellenfél testének mozgá

Bár alkalmanként akadnak olyanok, akik tudják, nem iga

zán gyakori, hogy ennek megfelelően cselekednének; az
.
tán, bár jól magyarázzák el az elmét, kérdéses, hogy iga
zán értik is azt, amit magyaráznak.

Bes'zélhet valaki a vízről, de attól még nem lesz

nedves a szája. Részletesen kifejtheti a tüz tennészetét, a
szája azonban nem lesz meleg tőle.

Az igazi víz és az igazi tüz megérintése nélkül az

ember nem ismerheti meg ezeket a dolgokat. Még egy

könyv kifejtése sem teszi azt világossá. Az élelmet ponto

. san körül lehet írni, de az önmagában nem enyhíti az éh
séget.

Nem valószínű, hogy az ember megértésre jut

pusztán egy nli\sik ember magyarázata által.

Vannak buddhisták és konfuciánusok ezen a vilá

gon, akik magyarázatokat adnak az eiméről, cselekedeteik

sába helyezi3, akkor az elméjét az ellenfél teste ragadja
meg.

Ha elméjét az ellenfél kardjába helyezi, akkor el

méjét az a kard ragadja meg.

Ha elméjét az ellenfél azon gondolataiba helyezi,

hogy az le akar rá sú lytani, akkor ezen gondolatok ra
gadják meg elméjét.

Ha elméjét saját kardjába helyezi, akkor elméjét

saját kardja fogja megragadni .

1
I-Ia elméjét arról alkotott szándékaiba helyezi,

hogy ne győzze le őt az ellenféL akkor elméjét azok a
gondolatok ragadják meg, hogy ne szenvedjen vereséget.

I-l<t elméjét a másik helyzetébe helyezi, akkor el

méjét a másik ember helyzete ragadja meg.

azonban nincsenek összhangban magyarázataikkaL Az
ilyen emberek elméje nem teljesen megvilágosodott Ha az

emberek nem teljesen értik saját elméjüket, akkor nem

j urnak megértésre az .elmét illetőe n.
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3 Úgy is mondhntnánk, hogy "az dl�nfél t�stén�k mozg<is<ira kon

cenh·<íl", ez azonhiln kis�é leszükiti il fenti fognlmilt.
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Ez azt jelenti, hogy nincs olyan hely, ahová az el
mét helyezhetnéd.
Valaki egyszer azt mondta: "Nem ·számít, hová
teszem elmémet, szándékaimat az a hely uralja, ahová
elmém elkalandozik, és elveszítem a küzdelmet. Ezért hát
elmémet a köldököm alá4 helyezem, és nem hagyom on
nan elkalandozni. Így képes vagyok eiienfelem cseleke
"
detei szerint reagálni.
Ez ésszerűen hangzik. De a buddhizmus legma
gasabb nézőpontjáról szemlélve, ha az elmét a köldök alá
helyezzük és nem engedjük elkalandozni onnan, akkor ez
a megértés alacsony, nem pedig magas foka. Ez a fegyel
mezettség és az edzés szintjén van. A komolyság szinljén.
Vagy Mencius mondása szerint: " Keresd az eltévedt el
"
mét. Ez sem a legmagasabb szint. Komolyság érződik
belőle. M int az " eltévedt eiméről" , erről is írtam valahol,
és ott megnézheted.
Ha azt fontolgatod, hogy elmédet köldököd alá
helyezed, és nem engeded elkalandozni, elmédet az az
elme rngadja meg, mely a tervet kieszelte. Nem tudsz
majd hnlildni, és módfelett kényszeredett leszel.
Ezzel

n

következő kérdéshez érkeztünk: "Ha nz,

hogy elmémet a köldököm-alá helyezem, cselekvésképte
lenné és kényszeredetté tesz, akkor ennek semmi értelme.
De akkor testem mely részébe kell helyezzem elmémet?"

Azt válaszoltam: "Ha a jobb karodba helyezed,
akkor jobb kezed fogja megragadni, tested pedig cselek
vésképtelen lesz. Ha elmédet a szemekbe helyezed, akkor
a szemek fogják megragadni, tested pedig cselekvéskép
telen lesz. Ha elmédet a jobb lábadba helyezed, akkor a
jobb lábad fogja megragadni azt, tested pedig cselekvés
képtelen lesz.
Nem számít, hogy hová helyezed; ha odahelyezed
egy helyre, akkor a test többi része lesz cselekvéskép
"
telen.
"Nos, akkor hová kell helyezni az elmét?

Azt válaszoltam: "Ha sehová nem teszed, akkor
tested minden részébe eljut, és teljességében átjárja azt.
Így, amikor a karodba jut, akkor a karok szerepét tölti be.
Amikor a lábadba jut, akkor a lábak szerepét tölti be.
Amikor a szemedbe jut, a szemek szerepét tölti be.
Ha egyetlen helyet kell választanod, az elmét pe
dig oda tenni, akkor az megragadja az elmét, az elme pe- .
dig nem lesz képes betölteni szerepét. Ha az ember gon
dolkodik, akkor elméjét a gondolatai ragadják meg.
Mivel ez így van, ne gondolkozz és ne rnérlegelj,
szabadítsd meg a testet az eimétől, ne állítsd meg itt vagy
ott, és mikor az meglátogatja ezeket a helyeket, akkor fel
ismeri feladatát, és nem fog hibázni."
Ha az embe-r ·egy pontra koncentrál, azt

lúságnak
4 Ez il pont

il

tilndt;n, h<irom ujjnyira a köldök alatt található. Nl!·

"

eg)'olda

nevezik. Az egyoldalúságot elfogultságnak is

hívják. A helyes dolog az, ha az ember bármerre képes
mozogni. A Helyes Elme úgy mutatkozik meg, hogy ki

tiloistn s7.erint ez az elme megrcJeló helye. Ez v<�lójábnn a test
súlyközéppontjn, és gyakran utaln<�k rá a harcmúvészeti irodalomb;m.

terjeszti az elmét a testben. Nerú hajlik sem erre, sem arra.
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hiiny

Amikor az elme valamerre hajlik, máshol pedig
hiányzik, egyofd,?!ú elmének nevezik. Az egyoldalúság
megvetendő. I-la bármi is feltartóztat, mindegy mi az, az
azt jelenti, hogy az egyoldnltlság hibájába estél, ezt pedig
az Uton haladók lenézik.
Amikor valaki nem gondolja azt, hogy "Hová kell
tennem", az elme átjárja n testet, és bárhova eljuthat.
Ha nem helyezed sehová az elmét, nem vagy-e
képes használni azt, hagyván helyről helyre vándorolni,
az ellenfél mozdulntaira válaszolva?
Ha az elme az egész testben szabadon mozog,
amikor a karokra van szükség, akkor azt az elmét kell
használni, ami a karokban van. Amikor a -lábakra van
szükség, a lábakbéln lévő elmét kell használni. De ha kije
lölsz egy helyet, s el akarod mozdítani onnan, ott fog
maradni. Nem fog müköclni.
Ha az elmét úgy tartod, mint egy kikötött macs
kát, és nem hagyod mozogni, akkor ha korclábéln tartod
magadban, akadályozod. A testedben, elhagyatottan, nem
megy sehová.
Az az erőfeszítés, amely arra irány ul, hogy ne
rögzítsci az elmét, n fegyelmezés. A feladat és a lényeg az,
hogy ne állítsd meg az elmét. Ne helyezd sehová, és nún
denhol ott lesz. Még ha a testen kívülre is helyezed az el
mét, ha azt egy irány felé küldöd, kilenc másik felé nem
tud· menni. Ha az elmét nem korlátozocl egyetlen irányban
sem, akkor ott lesz mind a tíz irányban.
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A HELYES ÉS AZ ÖSSZEZAVAROD011 ELME
A Helyes Elme az az elme, amely nem ragad Je
egyetlen helyen. Ez az az elme, amely átfogja az egész
testet és szellemet.
Az Összezavarodott Elme az az elme, mely át
gondolva valamit, egy helyben marad.
Amikor a Helyes Elme 1m�gül egy helyen, akkor
..
Osszezavarodott Elmévé válik. Amikor a Helyes Elme el
vész, akkor sehol nem tudja betölteni feladatát. Ezért
fontos, hogy ne veszítsd el.
Abban, hoh'Y nem mamd egy helyben, n Helyes
Elme vízhez hasonlatos. A Zavarodott Elme olyan, mint a
jég, a jéggel pedig nem lehet kezet vagy arcot mosni.
Ami�or a jég megolvad, vízzé válik, és bármerre képes
folym, kezet és lábat vagy bármi mást lehet mosni vele.
Ha az elme megü! egy helyen, és egyetlen dolog.
nal leragad, akkor olyan, mint a fagyott víz, és képtelen
ség szabadon használni: a jéggel nem lehet sem kezet, sem
lábat mosni. Ha megolvaszljuk az elmét és úgy használ
juk, mint a vizet, átengedve az egész testen, akkor oda le
het küldeni, ahová csak az ember akarja.
Ez a Helyes Elme.

A LÉTEZÓ ELME ÉS A NEM LÉTEZÓ ELME
A Létező Elme ugyanaz, mint a Zavarodott Elme;
szó szerint: az " az elme, amelyik létezik". Ez az az elme,
amelyik egy irányba gondol, tárgytól függetlenül. Ha az
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elmében felmerül egy gondolat tárgya, előítéletek és gon
dolatok is megjelennek. Ezért ez a Létező Elmeként isme
retes.

Ha elméd ezen gondolatok felé hajlik, hiába hall
gatod a beszélöt, nem fogod meghallani, és hiába nézed
öt, nem fogod meglátni, mivel valami van elmédben.
Gondolat. Ha képes vagy eltávolitani azt, ami ott van, el

A Nem Létező Elme ugyanaz, mint a Helyes
Elme. Nem köt meg, sem nem ragad le egyetlen helynél.

méd Nem Létező Elmévé alakul át. Használni tudod.
Amikor szükséged van rá, megfelelően fog múködni.

Akkor nevezzük Nem Létező Elmének, arnikor nem buk
kannak fel benne sem előítéletek, sem gondolatok, hanem
szabado� jár-kel az egész testben, és kiterjed a szellem
ben.

Az az elme, amelyik azon gondolkodik, hogy el
távolítsa azt, ami benne van, már ezáltal is foglalt lesz. Ha
az ember nem gondolkodik erről, az elme magától eltün
teti ezeket a gondolatokat, és magától Nem Létező Elmévé

A Nem Létező Elmét az ember nem helyezi se
hová. Mégsem olyan, mint a fa vagy a -kö. Ahol nincs
olyan hely, ahol megállna, akkor Nem Létező Elmének
nevezzük. Amikor megáll, akkor van valami az elmében.
Amikor senuni nincs az elmében, azt az elmét a Nem Lé
tező Elmének nevezzük. Ú gy is hívjuk: Nem Létező Elme
- Nem Létező Gondolat.

válik.
Ha az erúber mindig így közelit ehhez a kérdés
hez, egyszer hirtelen saját magától is erre a felismerésre
jut. Ha valaki hirtel�n aka1ja ezt elérni, soha nem éri el,
Egy régi költemény így szól:

Azt gondolni hog;r "Nem gondolok semmire"

Amikor ezt a Nem Létező Elmét alaposan kicsi
szoltuk, akkor az elme nem áll meg egyvalaminél, de
nincs is szűkében semminek. Olyan, mint a túlcsorduló

Al/árgondolat
Egyszerűen ne gondolj

A nemgondolkodásra.

víz, és önmagában létezik. Mikor szükség van rá, megfe
lelően reagál.
A rögzült és egy helyben álló, mozdulatlan elme
nem működik szabadon. Hasonlóképpen, a kordély ke
reke is azért forog, mert nincs mereven rögzítve. Ha sza
rosan oda lenne szögezve, nem forogna. Az elme sem tölti

be a feladatát, ha egy bizonyos helyzethez van kötve.

Ha gondolat van az elmében, hiába hallod valaki
nek a szayait, valójában nem leszel képes meghallani azo
kat, mivel elméd leragadt saját gondolataidnáL
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. DOBD A TÖKÖT A VÍZBE, NYOMD LE, ÉS AZ MEGPERDÜL
A tököt kézzel nyomod a víz alá. Amikor egy tö
köt bedobsz a vízbe és lenyomod, hirtelen megbillén, és
úgy emelkedik fel. Bárnút is nyomsz le, nem marad meg
egyhelyben.
A megvilágosodott ember elméje sem ragad le
semminél, még egy pillanatra sem. Olyan ez, mint a víz
alá nyomott tök.
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NE ENGEDD, HOGY AZ ELME BÁRHOL IS LERAGADJON

Ennek sino-japán írásjeleit így ejtjük: omusoju

jijogosin.

függetlenül attól, hogy valaki mit tesz, ha táplálja

azt az elmét, melyben gondolatok ébredtek fel, az elme ott
időzni fog. Ezért nem szabad engedni, hogy az elme bár
hol is időzzön.

A komol,yság szót kimerítően körülírja a következő mondás: "Cél, melynek elérését semmiféle akadály
"
nem képes meghiúsítani. 5 Az elmét rögzíted egy helyen,
·

ahonnan nem engeded el. Később, még ha ki is húzod
kardod, hogy vágj, alapvető, hogy ne engedd az elmét az

ütés irányába mozdulni. Különösen olyan ügyekben, ahol
uradtól kapsz parancsokat a komolyság szót lelki sze
,

Ha az elmét nem ösztökéljük, a kéz nem mozdul.

Azokat, akik mozdulván elméjüket ösztökélik - az elmét,

mely általában elidőzik az adott mozgásban -, de ez egy

általán nem befolyásolja őket magában a mozgásban, az
.Út mestereinek nevezzük
.

A jelenségekhez való ragaszkodás szelleme az
időző elme terméke. Éppen így az újjászületések ciklusai
is. Az időzés köti össze az életet és a halált.
Az ember ránéz a cseresznyevirágokra vagy az

őszi falevelekre, és míg az öket néző elmét táplálja, alap
vető, hogy ne ragadjon le ezeknél.
Jien verse így hangzile

Egy virág il/ntozik rőzseajtóm előtt,
és nincs rám tekintettel.
Bárhog)'c711 ii/ök és bámulom i\1/i/yen szomorú s
i ez a világ!
Ez azt jelenti, hogy a virág a Nem Létező Elmével
illatozik, és míg bámulom, az elmém nem halad tovább.

meid előtt kell tartanod.

A buddhizmusban is létezik a komolyság. Amikor
harang szólít, háromszor kongatjuk a Tisztelet Harangját,
kezünket összezárjuk, és meghajlással fejezzük ki tiszte
letünket. Ez a hozzáállás, mely esetben először Buddha
nevét recitáljuk, megegyezik a következőkkel: "Cél, mely
nek eléré.� ét semmiféle akadály nem képes meghiúsítani." ,
illetve: O sszpontosított zűrzavart nem ismerő elme. "
"

,

A buddhi zmusb an a komolyság nem a Jegmaga
.
szmt.
Az elme uralása és visszatartása, nehogy zava
sabb
rossá váljon, a kezdő tanuló feladata.
Ez a gyakorlat egy idő után elvezet a szabadság
nak arra a fokára, ahol az ember már minden irányba el

engedheti elméjét. A fent említett "nem engedni, hogy az
elme bárhol is leragadjon" szint a legmagasabb mind kö

zül.

A komolyság szó jelentése a következökben rejlik:

ellenőrzés alatt tartani az elmét, nem küldeni máshová, és

azt gondolni, hogy ha hagyod máshová menni, akkor ösz-

Milyen sajnálatos, hogy az elme ilyen korlátok közé szorít.

Tedd benső alapelveddé, hogy sem a dolgok lá
tása, sem hallásuk nem rögzíti elmédet egyhel),ben.
.
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A

kinai

új-konfuciánusok

.,komolyság" kifejezés mag
yarázatáuL
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egyik

kedvenc

mondása

a

szezavarodik. Ezen a szinten az elmét korlátok közé szo
rítod; a legkisebb hanyagság sem megengedett.

Olyan ez, mint amikor egy v erébfiókát elkap egy
macska. Hogy ne ismétlódjön meg, kikötjük a macskát, és ·
nem engedjük szabadon.
Ha elmémet úgy kezelem, mint a kikötött macs
kát, nem lesz szabad, és minden bizonnyal nem lesz képes
úgy müködni, ahogy kellene. Ha a macskát megfelelően
íclomítottuk, levehetjük róla a pórázt, és oda engedhetjük
menni, ahová a kedve tartj<l. És, még ha egyült is vannak,
a macska nem fogja · bántani a verebet. Az ezen elvek sze
rint való cselekvés jelenti azt, hogy."nem engedni, hogy
az elme bárhol is Ieragadjon".
Ha macska módjára szabadon engeded az elmé
det, akkor bár arra megy, amerre csak akar, ügy használ

gezték volna, a következő gatát i idézte: " Villámsebesen,
Vágj át a tavaszi szellön!" A katona pedig földre dobta
kardját, és elmenekült.
lviugaku azt értette ezen, hogy . a kardforgatás
röpke pillanatában a vágás olyan, mit egy viLlám. Nincs
sem elme, sem gondolat. A lesújtó kard részéról nincs
elme. Rész:mröl, akit éppen lesújtani készül, nincs elme.
_
A támadó Uresség. A kardja Üresség. É n, akire éppen Je
sújtani készül, szintén Üresség vagyok .
Ha ez így van, akkor az az embe'r, aki Iesújt, nem
ember. A lesújtó kard 1_1em kard. Részemról pedig, akit
éppen viLlámsebesen levágni készül, az egész olyan, mi.nt
amikor a kard átvág a szellön, mely a tavaszi égen fúj. Ez
az az elme, mely egyáltalán nem áll meg. Az pedig nem
valószínü, hogy a kard reagál a szélre.

hatod, hogy ne ragadjon Ie sehol.

Feledkezz meg teljesen az eiméről, és mindent jól

Harcmüvészeled szavaival, az elmét nem tartóz

fogsz csinálni.

tatja fel a kardot lendítő kar. Megfeledkezve arról a kéz

Amikor táncolsz, a kéz a Iegyezőt tartja, a láb pe

ről, mely a kardot forgatja, az ember lesüjt és levágj� el
Jenfelét. Nem szegezi elméjét ellenfelére. Az ellenfél Ures
ség. É n is Üresség vagyok. Az a kéz, mely magát a kardot

dig lép. Amikor nem feledkezel meg semmiről, s azon jár

tartja, Üresség. Ezt meg kell értened, de ne engedd, hogy
elméd Jeragadjon az Ü resség fogalmánáL

vagy. Amikor elméd a kezekre és a lábakra koncentráJB, a

Amikor

zen

lvlugaku6

szerzetest

az eszed, hogy jól mozgasd kezeid és lábaid, és pontosan
táncolj, még nem mondható el rólad, hogy gyakorlott

elfogták

Kamakuránál, a kínai zavargások idején, és éppen kivé-

7

Mugaku

{1:!:26-86):

A lincsi (rindzai) szekta egyik kínai papja,

akit Tokimunc Hojo 1278-ban hívott Japanba. Az említell történet a déli
Szung-dínasztia 1275-ös Mongolok általi leroh;m<isára utal.
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.

a

buddhista szutr.1kban. A

�

!

':

egyetlen zás lórúd felállitására sem. l Do dogan értem meg, hogy a
.
.
mbcr Uresseg, és a Buddhíslil Törvény is Uresség. l Milyen csodálntos

�

6

időmértékes kántálás, mcly gyakori

leljes \'ers így szól: .,Scm a mennyországban, scm a földön, nincs heir

IS

il Nagy Jüan hr\rom ln b hosszú kardjil. l Villi:\mscbcsen,/ Vágj nt

VilSZi szellón!"
B

megáll
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il

lii

.....

mozgás nem lesz ütemes. Ha nem feledkezel meg teljesen

az eiméről, minden, amit teszel, gyengén sikerül majd.

tossá kell tennünk, mely még akkor is tiszta marad, ha

mocsárba merítik. Aztán menjen, amerre akar.

Ha az elmét korlátok közé szorítjuk, kényszere
detté tesszük. Az elmét csak kezdetben kontrolláljuk. Ha
ÉVEDT ELMÉf
KERESD AZ ELT

valaki egész életében kontrollálja elméjét, soha nem éri él

a Jegmagasabb szintet. Valójáhan soha nem fog a légala

Ezt Mencius mondta. Azt jelenti, hogy az ember

csonyabb szint fölé kerülni.

.Ha egy kutya, macska vagy kakas megszökik, az

Mencius mondását: " Keresd az eltévedt elmét." A végső
igazság úanban Sao K'ang-csie szavaiban rejlik: "Az el

nek meg kell keresnie az eltévedt elmét, és vissza kell
hoznia.
ember megkeresi és hazaviszi. Ugyanígy, mikor az elme, a

test mestere bűnös útra téved, miért nem keressük meg, és

miért nem vesszük újra birtokba? Ez tűnik a legéssze-:
"
rűbbnek.
De Sao K'ang-csienek9 is van egy mondása, mely
így szál:

Az elmét szabadjára kell engedni." Ez egészen

"
mást jelent. Általánosságban azt lehet mondani, hogy mi
kor az elmét korlátok közé szorítják, kimerül, és mint a

macska, képtelen ellátni a feladatát. Ha az elme nem idő

zik d.olgoknál, akkor azok nem fogják beszennyezni, és jól
lehet használni. Hagyd arra menni, amerre csak akar.
Mivel az elmét különféle dolgok beszennyezik és
feltartóztatják, arra figyelmeztetnek, hogy ezt ne engedjük
megtörténni, hogy siessünk megtalálni és birtokba venni.

Gyakorlás közben tanácsos szem előtt tartani

·mét szabadjára kell engedni."
Csung-fengiO egyik mondása volt: Birtokolj sza
"
bad elmét." Ennek jelentése pontosan egyezik Sao K'ang

csie kijelentésével, mely szerint szabadjára kell engedni az
elmét. Jelentősége abban rejlik, hogy nem figyelmeztet
arra, hogy keresd meg az· eltévedt elmét, sem, hogy egy

helyre rögzítsd.

Csung-feng azt is mondta: " Ne tégy· előkészülete
"
ket a visszavonulásra! Ez azt jelenti, hogy éles elmét bir

tokolj. Ez azt jelenti, hogy az embernek szem előtt kell

tartania, hogy ha egyszer vagy kétszer jól is halad, oem

szabad lazítania sem amikor. fáradt, sem pedig szakatlan
körülmények közepette.

A képzésnek ez csak az első szintje. Olyannak · kell len
nünk, mint a lótusz, mely nem lesz sáros a mocsártól,
melyből felbukkan.· Bár a macsár létezik, ez ne zavarjon
bennünket. Elménket a jól csiszolt gyémánthoz hasonla-

9 Sao K'ang-esie (1011-77) az északi Szung-dinasztia egyik tudósa.
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10 Csung-feng (1263-1323): a Jüan-dinasztia csan szerzetese
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DOBJ LABDÁT A SEBES FOLYÓBA,

ÉS AZ SOHA NEM ÁLL MEG

A VÍZ MEGPERZSELI AZ ÉGBOLTOT,
A TŰZ MEGTISZTÍTJA A FELHÖKET

Van egy mondás: " Dobj labdát a sebes folyóba, és
az soha nem áll meg H
."

Ez azt jelenti, hogy ha sebes vizű folyóba dobsz

labdát, az siklani fog a hullámokon, és soha nem fog

megt01·panni.

/ll/a ne Muszasino mezeit égesd!
Szerelmemmel a tavaszi fűben rejtözünk.J2
Valaki így fejezte ki e költemény jelentését

Amint a fehér felhők összeg)'űlnek,
A hajnalka már elis hervadt.
Van valami, amiról csak úgy magamban gondol

VÁLASZD KETTÉ A MÚLTAT ÉS A JÖVÓT

Van egy mondás: "Válaszd ketté a múltat és a jö
"
vőt! Nem foglalkozni elmúlt dolgokkal, valamint en
gedni, hogy a jelen pillanat nyomokat hagyjon az elmében
- mindkettő helytelen. Azt jelenti ez, hogy az embernek át
kell vágn ia a megelőző dolgokat, és a jelent összekötő

időegységet Ennek jelentősége az elmúlt és az eljövendő
dolgok, a most és a majd közti választóvonal átvágásában
áll. Ez azt jelenti, hogy nem tartózta�uk fel az elmét.

kodtam, és amit neked is tanácsoJok És bár tudom, hogy
ez csak az én szerény, megkérdőjelezhető véleményem,·

úgy érzem, ez a megfelelő pillanat, ezért lejegyzem, mire
jutottam:

Mivel a harcművészetek olyan mestere vagy, aki

nek nincs párja sem múltban, sem a jelenben, rangban, já
randóságban és hírnévben te vagy a legkiemelkedőbb.

Sem ébren, sem álmodban nem szabad megfeledkezned
erről a nagy kegyről, és hogy éjjel-nappal viszonozd ezt,
kizárólag urad iránti hűséged lebeghet szemed előtt.
A teljes hűség a következőkből áll: először is el
méd helyességének megteremtéséből, tested fegyelmezé

séból, abból, hogy gondolataid hajszálnyit sem távolod-

ll A mondás

Pi Jen Lu-ból ered, mely csiln történetek, patriar
dlák mondásilinilk és cselekedeteinek gyújteménye.
il

Egyszer egy szerzetes megkérdezte Csao-csui: ..Rendelkezik-c az
újszülött il hat érzékcléssel?" Csao-csu azt felelte: "Dobj labdát a sebes
folyóba!" A szerzctes eznti1n megkérdezte Tou-cél: .,1\lit jelent, hogy
"Dobj labdót a sebes folyóba!?« Tou-cc azt v.ilaszolta: ..Soha nem áll
xncg."
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12 Egy IX. századi mú, az Ise Monogatari 12. részén.:k végén ol
vasható költemény. A szakasz a kö\·ctkezóképpen hangzik: ..Valamikor
régen, egy ember elrabolt eg
y fintalasszonyt, aki valilki miisé volt.
�luszasinóbn· érve - mivel tolvajnak tartották - a tartomiÍny ura üldözte
és bekerítette üket. A nút egy bozóiba rejtette, és elmenekült. Egy utnzó
azt momlta: nTolvaj van a mezón,« és tüzet raktak, hogy kifiistöljék.
Szorultsági\bnn n nó így sírt: »J\Ia ne Muszasino mczeil ��esd!/ Hiln!-

scmmcl,, /,11'<7szi ftíbcn rejlözünk.""
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hatnak el uradtól, és hogy másokkal szemben nem ne
heztelhetsz és nem is okolhatsz másokat. Ne legyél
hanyag a napi teendöidben. Otthon legyél szeretetteljes,
gedj meg semmit, ami nem helyénvaló férj és feleség
� ��
kozott, tartsd meg a szokásokat,.ne tarts szeretőt, szakítsd

n

el az érzékis�ghez való kötődést, legyél szigorú szülő, és
.
cselekedJ az Utnak megfelelően. Az alárendeltek között ne
tegyél ·különbséget személyes érzések alapján. Alkalmazz
derék, becsületes embereket, és fogadd öket szolgála
todba. Mérlegeld saját hiányosságaidat, ·kormányozd he�
lyesen tartományodat, azokat pedig, akik nem becsülete
sek, küldd el.

baddá válik, és még ezer ellenfél élete is a te. kardod kö
nyörületességétől függ. Vagy nem ez az igazi hűség?
Hogy az elme helyes vagy sem, azt mások nem
képesek kifürkészni. Amikor egyetlen gondolat felbuk
kan, mind a jó, mind a rossz jelen van. Ha valaki a jó és a
rossz alapjairól elmélkedik, és a helyeset cselekszi, vala
nunt visszatartja magát a rossz dolgoktól, az elméje hű
lesz önn1agához.

Ha valaki tudja, mi a rossz, de nem tartózkodik

tőle, azt saját vágyai teszik beteggé. Legyen ez az érzéki
ség vagy a saját ösztönök kielégítése utáni vágy, a lényeg

Ha így teszel, a derék, becsületes emberek na
ponta fejlödnek majd, akik pedig nem, azokra majd hatni
fog, hogy látják, uruk a jót szereti. Így felhagynak majd a
rossz dolgoki<al, és maguk is a jó felé fordulnak.

Így mind az úr, mind a szolgáló, az, aki fent van,
és az is, aki lent, derék, becsületes emberekké válnak, és

�<

ami or a személyes vágyak lecsi�lapodnak, és felhagynak
.
a buszkeséggel, a tartomány bővelkedni fog gazdagság

ban, az emberek jó kormányzásban részesülnek, a gyer
.
mekek Jóban lesznek szüleikkel, az elöljáró és a szolga pe

dig úgy dolgozik majd együtt, mint a kéz és a láb. A tar

tonu}nyban így majd önmagától béke lesz. Itt kezdődik a
hűség.

Egy ilyen, csakis egyetlen célt szem előtt tartó
katona minden bizonnyal melletted állna

mindenféle

helyzetben, még akkor is, ha százezrek állnának vezetésed
alatt. Amikor az Ezerkarú Kannon egész elméje rendben
van, mind az ezer kar használható. Ugyanígy, ha harcmú
vészeted elméje rendben van, egész elméd funkciója sza-
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az, hogy az elme valamit kíván. És, még ha egy derék, be

csületes ember is �an jelen, jósága mit sem ér, ha nem kelti

fel az érdeklődést. Ha egyszerre megkedvelsz egy tudat

lan embert, és alkalmazocl, de nem használod a jelenlévő

jó embert, az ugyanaz, mintlla nem is lenne jó embered.
Még ha valaki sok ezer embert is alkalmaz, nem
valószínű, hogy egy is akadna, aki urának hasznára lenne
a szükségben. Ami az egykor oly vonzó tudatlan, rosszra
hajló fiatalt illeti, akinek kezdettól fogva nem volt helyén

a szíve, még csak gondolni sem tudna arra, hogy életét
feláldozza egy válságos helyzetben. M.ég a régi időkból

sem hallottam olyan emberekről, akiknek szíve ne lett
volna a helyén, azok közül, akik uruk hasznára voltak.
Az, hogy ilyen dolog megtörténhet, amikor méltó
ságod szolgálókat fogad, valóban nagy szégyen.
Ezt senki nem érti: valanü furcsa hajlamtól ve
zérelve az ember rossz szokásokra adhalja fejét, s helyte
len dolgokat kezd cselekedni. Azt gondolhatod, hogy

senki nem tud ezekról a hibákról, mivel "semmi sem
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olyan nyilvánvaló, mínt ami alig-alig látsziJc"t3; ha saját

elméd tud ezekről, akkor a mennyek, a föld, az istenek és

De mindenekelőtt, ami tiszteletreméltó fiad visel

kedés ét illeti, a dolgok visszafejlődnek, ha a gyermek

az emberek is tudomást szereznek róla. Ebben az esetben

rosszaságát bünleti az a szülő, aki maga sem egyenes.

ned, hogy ez nagy hűtlenség.

Nem számít például, milyen buzgón fogadsz hű

öntöd szavakba véleményedet, nemcsak ő maga fogja
tennészetes módon javítani magát, de ifjabb testvére,

egymással, és a Jagjú Völgy hátat fordít neked, minden,

javítja hibáit. Így válnak majd apa és fiai egyenes embe

nincs-e veszélyben a tartomány védelme? Fel kell ismer

séget uradnak: ha nemzetséged nem él harmóniában

amit teszel, kudarcot vall.

Azt mondják, ha ismered egy ember erős és

Ha először saját viselkedésedet javítod, és aztán

Naizen mester is tanulni fog viselkedéséből, és szintén ki

rekké. Ez boldog végkifejlet lenne.

Azt mondják, hogy az ember az egyenességtől

gyenge pontjait, ismerned kell azokat a szolgáit és aláren

függően tart meg vagy bocsát el másokat. Ez idő tájt, mi

mába fogad. Ha az úr nem egyenes, sem szolgálói, sem ·

gánsan kenőpénzt elfogadni a tartományi uraktól, vagy

deltjeit, akiket szeret, és azokat a barátait, akiket bizal

vel kegyelt csatlós vagy, teljességgel elképzelhetetlen ele

barátai nem lesznek egyenesek. Ebben az esetben megve

kapzsiság miatt megfeledkezni a becsületességrőL

ha az úr és szolgálói becsületesek, míndenki szeretettel

saját képességeidre a

tik, a szomszédos tartományok pedig semmibe veszik. De

gondol rájuk.

Az, hogy kedveled a ranbut 1•1, hogy büszke vagy
no

terén, és hogy azon igyekszel,

hogy ezt a képességeelet a tartományi urak között fitog

Azt mondják, hogy a becsületes embert a tarto

tasd, komolyan ilZt gondolom, hogy gyengeség.

mányban drágakőként értékelik. Ezt saját személyes ta
pasztalatoddá kell tenned.

Hát nem kötelességed újra és újra elgondolkozni

azon, hogy az uralkodó idézése olyan, mint a

Ha olyan helyen vagy, ahol az emberek megis
mernek, s azonnal elkerülöd a helytelen cselekedeteket a
jellemtelen embereket elküldöd, és a bölccsel barátkozol a

:

szamgaku15,

és hogy az udvMiasságban első helyi földesúr az, akit a

sógun elé visznek?

tartomány kormányzása egyre helyesebb lesz, te magad
pedig az összes hü csatlós közül a legkiválóbb leszel.

1 -1
13

Az idézet a Középút Tantételén alapul (Elsó fejezet): ..Semmi

sem olyan nyih•nnvaló, mint ami <�lig-alig látszik.
köriillekintó, még hil egyedül is van."

-!6

A nemesember ezért

IS

No közben bemutatott tánc
Szó sz�rint .,majomzene".

A dráma

elődje.

-17

egy ősi formája és

a no

A dalban ez áll:
Al/aga c1Z elme
Vi
szi tévútra az elmét·
Elmével rendelkezö_
Ne légy gondatlan!

DRÁGAKÖVEK
TISZTA HANGJA
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Semmi sem drágább, mint életünk. Egy ember le

t nem fogja
het gazdag vagy szegény, ha nem hosszú éleü,
elérni igazi célját. Még ha valakinek ezért vagyana és ér
tékei jelentős részét fel is kell áldoznia, az élet valami
olyasmi, amit meg kell vásá�olnia.
·

Azt mondják, az életnél fontosabb a becsület. Va
lójában a becsület az, amit a legtöbbre értékel ünk.
Az életnél semmi sem értékesebb. Mégis, amikor
fel kell áldoznunk ezt az értéket a becsületünkért, akkor a
becsület válik a legfontosabbá.
A világot gondosan szemügyre véve azt tapasz
taljuk, sokan vannak, akik könnyelmüen félredobják éle
tüket. De gondolod, hogy találsz egyetlen embert is ezer

közü l, aki meghalna becsületéért? Úgy tünik, hogy az alá
zatos szaiganép között - feltételezésed ellenére - sokan
vannak, akik ezt megtennék Mégis nehezére esne ezt
olyanoknak megtenniük, akik bölcsnek gondolják magu
kat.
Amint ilyeneket mondogattam, félig magamban,
egy hosszú tavaszi nap során, egy férfi jött oda hozzám és
valami ilyesmit mondott:

"Míg a gazdagság igazán kedvünkre való, az élet
a legnagyobb gazdagság minden gazdagság között. Így
hát, amikor üt az utolsó óra, az ember kész feláldo'zni va
gyonát, csak hogy életben maradhasson. De amikor arra

gondolsz, hogy valaki habozás nélkül feláldozza életét -

amit ő oly nagyra becsü l - a becsület kedvéért, akkor a be

csület értéke nagyobb lesz az életnél is. Vágyak, élet és be
csület - e három közül hát nem az utóbbi az, amit az
ember a legtöbbre tart?"
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Ekkor valami ilyesmit válaszoltam: "Vágyak, élet

és becsület - az csak természetes, hogy azt mondjuk: ezek
közül a becsület a legelőrébb való. De hiba azt mondani,

hogy núnden ember kivétel nélkül a becsületet értékeli a
legtöbbre e három dolog közül. Nincs olyan ember, aki

nek helyes megnevezése: düh, semmi más. Még mielött
inzu ltus ért volna valakit, már szó sincs a becsületróL És
ezért szenvedi el a sértést. Hiszen ha valaki becsületes
másokkal való kapcsolatában, akkor nem érheti sérelem.

Ha valakit sérelem ér, akkor rá kell jönnie, hogy még mi

értékesnek tarlja a vágyakat és az életet, ugyanakkor szem
"
előtt targa a becsületet is.

elótt megsértették
"
képviselte.

Erre egy másik ember azt mondta: "A gazdagság
_
az élet drágaköve. Elet nélkül azonban· nem veheljük

Mennyei Alapelv, mely életet ad mindennek. Amikor az

hasznát gazdagságunknak, ezért az élet önmagában is
értékes. Azt mondják azonban, sokan könnyedén eldobják
"
életüket a becsületért.
Erre megkérdezte�n: "Van olyan ember, aki képes
könnyedén 'kioltani életét a becsületért7
A férfi azt válaszolta: "Sokan ki nem állhalják, ha
megsértik öket, és gyorsan, pillanatnyi hevükben egy
küzdelemben eldobják életüket. Ez a becsület szem előtt
tartása és életük könnyed eldobása. Inkább meghalnak a
becsületért, mint hogy a gazdagságot vagy az életet vá
lasszák.
Sokan vannak, akiket csatában öltek meg - nem
tudhaljuk pontosan, hányan. Mindannyiuk a becsületért
veszítette el életét. Ennek tükrében mondhaljuk, hogy az
emberek többre értékelik becsületüket a vágyaknál és az
"
életnél.
Azt feleltem: "Ha valakinek az életébe kerül az,

volna,

már

nem

a

becsületet

A becsület rendkívül fontos. Nem más ez, mint
· ember szert tesz rá, akkor az ember természetének neve
zik. Más szóval: erény, kiválóság, szellemi út, emberség,

becsületesség, feddhetetlenség, egyenesség. Bár az elne
vezés a helyzettől függöen változik, működésében pedig
különbözik, lényegében egyetlen dologról van szó.
Amikor emberszeretetról beszélünk, mely emberi
kapcsolatokban nyilvánul meg,
Amikor becsületról van szó,

a

a jóindulat működik.
helyzetben pedig társa

dalmi rang és tisztesség játszik szerepet, hibátlan, tiszta
döntések formájában jelenik meg.
Még haldoklás közben is, ha valaki addig nem hi
bázott rá az ebben rejlő alapelvre, akkor nút sem tud a be
csületról, jóllehet néhányan azt hihetik, hogy minden hal
dokló rendelkezik ezzel a tulajdonsággaJ.16
A becsületesség melletti elkötelezettség az az ál
lapot, mely mentes mindennemű romlottságtól, és mely
az emberi elme lényegéból fakad. Az emberi elmének ezt

ha felbosszanlja egy sértés, az bár a becsületért való kiál
lásra emlékeztet, egyáltalán nem az. Az az ember, akivel
ez történik, dühében, a pillanat hevében megfeledkezik
magáról, és a legkevésbé sem a becsületet képviseli. En-
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16 A haldoklásban rejlő alapelv a következő: felismemi, miért és
hogyan kell a személynek eltávozni a.
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a magját függőónként l�asználva minden, ami belőle

között voltak olyanok, akik szembenéztek az ellenféllel, és

származik, igazságot fejez ki.

Semmibe venni ezt a lényeget, és meghalni a vá

gyak miatt, nem nemes halál. Ami azokat az embereket
illeti, akikről korábban azt mondtuk, hogy a jó ügyért hal
nak meg: lehet-e közöttük akár csak egy is ezerből, aki

igazán így tenne?

,

nevet szereztek maguknak. Másokat megölt az ellenfél

anélkül, hogy azt bárki is észrevette volna. Úgy tűnik,

ezek az emberek becsületességtik miatt haltak meg - pe

dig sokuk nem ezért, hanem a hírnévért és a nyere�égért

veszítették el életüket.

Az első gondolatunk, hogy a hírnévért tegyünk

Attól az időtől fogva pedig, hogy valaki egy

daimio szolgálatába kerül, a ruhája, amit hord, a kardja,

amit az oldalán visel, a lábbelijei, a gyaloghintója, a lova

és nlinden felszerelése közül nincs semmi, amire ne ura

kegyeiből tett volna szert. Sem a családjáról, sem feleségé
ről, gyerekeiről, követőü·ől - mindezekről, valamint ezek
rokonairól -, akárcsak egyről sem lehet azt állítani, hogy

ne részesülne ura kegyelméből. Ezeket a kegyeket jól el
méjébe vésve az ember szembenéz ura ellenfeleivel a csa
tatéren, és eldobja egyetlen életét. Ez a becsületért való

halál.

valamit; a második, . hogy nevet szerezzünk, majd hogy
földet kapjunk és felemelkedjünk
Vannak, akik figyelemreméltó . höstetteket hajta

nak végre, hírnévre tesznek szert és felemelkednek. Van
;,ak, akik meghalnak a csatában. Az idősebb szamurájok
között vannak olyanok, akik nevet szereznek maguknak a

következő csatában azért, hogy átörökítsék mikor majd

megöregszenek; vagy ha nem halnak meg a csatában,

megpróbálnak nevet és birtokot hagyni háb·a. Mindegyi
kük könnyelműen veszi az életet, de mindegyik a név és a

nyereség
Ezt azonban nem a neve miatt teszi. Sem pedig

azért, hogy hírnevet szer<:zzen, fizetést és hűbérbirtokot

Kegyben részesülni, és viszonozni azt - az elme lényegé
nek őszintesége pusztán ebből áll.

Van-e egy is ezer közül, aki így halna meg? Ha

lenne egyvalaki ezerből, akkor lenne száz százezerből, és

végezetül, lenne százezer einber.

Valójában azonban nehéz v9lna száz olyan em

bert találni, akik kiállnának a becsületért

büvöletében

él. Vágyból született forróvérű ha

lált halnak. Szó sincs tehát becsületességi·őL

Azok, akikkel uruk jól bánik, és az életüket neki

szentelik, halálukkal is a becsületet szolgálják. De senki

sincs, aki a becsületességet értékelné, annak ellenére, hogy

ezt kellene a leginkább értékelni. Azok tehát, akik életüket
vágyak miatt dobják el, és azok, akik életüket kedvesnek
tarlják, de szégyennek teszik ki magukat, illenek azokhoz,

akik könnyedén veszik a becsületességet, akár élnek, akár
pedig meghalnak.

-

A korszaktól függetlenül, amikor az országban

felfordulás volt, egy csata öt-, hétezer halottal járt. Ezek
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haltak meg be
Cs'eng Jing és Cs'u Csiu együtt
emberek voltak, akik ko
csületbölP Po I és Su Cs' i olyan
siránkoztak azon, hogy
molyan gondolták a becsületet, és
Végül éhen haltak a
egy hübéres megölhette királyát.
Saujang hegy lábánáLls
Nagyon ritkán bukkanni ilyen emberekre, még az

ókorban is kevesen voltak. Még inkább így van ez a mai

Úttalan világban. Valószínüleg senki sincs, aki a becsüle

tességet értékelve könnyedén félredobná vágyait és életét.
Az emberek életüket általában a vágy kedvéért dobják el,

vagy pedig értékesnek tar�ák azt, és szégyenbe burkolóz
nak. Senki nem tud semmit a becsületességrőL
Mindenki a becsületességhez illő" arckifejezést

vesz fel, de igazából nem gondolnak rá. Emiatt az ostoba
ság miatt, amikor kellemetlenséggel találkoznak, képtele-

17 c�·cng Jing o!s Cs'u Csiu: A tavaszi és öszi időszakban n Cs;�o
h<'iznól (k.c.: 770-103) vcml�geskedú két rokon. Mikor mcgtudták,
hogy egy gonosz minisztcr az egész Csno család lcm�sz
árlására ki!szi.il,
Cs'eng )ing és Cs'u Csiu kigomloltak egy tervet, miszcrint Cs' u Csiu és
fia, aki a Csno ház örökösérc hasonlított, mcncki.ilést színlel, mil>özbcn
mcgéilil,, és Cs'eng )ing a hegyekbe numekül az igazi örökösseL A terv
bcvillt, és késöbb az örökös megbuktatta a gonosz miniszterl és folytatta
a Csao Házat. Cs'eng Jing czuti\n elmondta nz eseml!nyt Cs'u Csiu sír
jánál i!s öngyilkosságot követcll cl.

Su

18 Po l és Su Cs'i: Két testvér, akik a jin-dinasztia (k.c.:1766-"1122)
utolsó napjniban éltek. Abban <IZ idóbcn n Csou Vu király megölni ké
S7.i.ilt jin utolsó csiiszárát. A testvérek figyclmcztctlék, mondviin, hely
telen, hogy egy alattvaló megölje királyát, Vu király nzonb:m ezt fi
gyelmen kivül hngyv:� keresztülville tervét, hogy mcg:�lnpílsn n Cson
dinasztiát. A tcstvl!rck szégycnn�k érezve, ha Csou i\rpáját clfoga,lnilk,
a Soujnng hegybe mcntck l!s csak saspáfrány t ettek V\!gül éhen h:�ltak.
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nek megtartani ezt az arckifejezést, és szitkokban törnek

�i. Szavaik célpo�lját gyakran megalázzák, és az kész az
_
_
el�tét -�� felaldozm
megtorlásként Ez az ember nem csu
pan hiJan van a becsüleb1ek, de sugárzik a vágytól.

Azt gondolni, hogy kellemetlenséget okozhatok
.
valakmek anélkül, hogy ne sze1wedném el szitk"
" I· t, nen1
.
.
1egnyilvánulása. Ez olyan szenvedély,
m� s, mi�� a vágy �
nunt amikor valak1 egy darab követ ad, és ha az illető ezt

arann��l viszonozza, barátok lesznek, de ha a másik is
csa kovet ad cserébe, ez levágja annak fejét. Amikor va
laki elr�gadtatva beszél egy másik emberről, valószínü,

�

�

h?gy Vlszonozzá szavait. De amikor rágalmakba kezd,
almakat kap VIssza, s ezért levágja a másik fejét, majd
�a?
IS meghal - ez vágyakozás. Ez a becsületesség ellentéte
, netovábbja.
es az ostobasag

�

Ráa�lásul � alame1myi szamurájnak van mestere;
_
,
ha felred
�bja eletet, amiről pedig urának javára kellene
lemondanlél, vngy meghal egy szóváltás miatt, az egyenlő
_
a 1el�es es a he ytelen közötti különbség ismeretének a
_
.
htanyaval. Ez elsosorban a becsület érteln1ének nem-isme

�

�

rete.

Amit vágyakozásnak neveznek, az nem pusztán a

vagyonhoz való kötődés vagy az ezüst és arany utáni vá
gyakozás.
Amikor a szem színeket lát, az vágyakozás.
Amikor a fül hangokat hall, az vágyakozás.
Amikor az orr illatokat érez, az vágyakozás.
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Amikor csak egyetlen gondolat is kicsírázik, azt
vágyakozásnak nevezik.

Az akarata test müködtetése; érzésen és érzékelé
sen alapul. Ez irtózás a fájdalomtól, az öröm elérése, il
letve a rossz dolgoktól való irtózás, és olyan dolgok cse

Ezt a vágyakból álló testet vágyak hozták létre, és

�

�

e�� �de ember �róse�
érzi. Létezik ugyan egy vágy nelküh termeszet a vagyak

a dolgok természetéból adódóa

kal terhelt és vágy-teremtette test határai között, ezt azon

�

ban a forróvérűség mindig elfedi, értékérpedig n hé� fe 
�
színre hozni. Ezt a természetet nem könnyú megovm: m•

á

vel v laszol a külsó világ Tízezer Dolgára, a Hat Vágy19

lekvése, melyek jók a személynek.
A tudat a fenti formában, érzésben, gondolatban,
és akaratban szerepló jó és rossz, helyes és helytelen, fáj
dalom és öröm, vidámság és bánat n�egkülönböztetése. A
tudat által tudjuk a rosszról, hogy rossz, a jóról hogy jó, a
fájdalomról hogy fá
jdalom, az örömról pedig hogy öröm.
Mivel a tudat megkülönböztet és előítéleteket

visszahúzza, és elmerül alattuk.
Ez a test az Öt SkandábóJ2° áll: forma, érz�s, mér
legelés, akarat és tudat.

formál, ezért irtózik a csúftól és ragaszkodik a széphez, és
ragaszkodása szerint mozog az érzéki test.
Az érzéki test létezése miatt létezik az érzés

A forma az érzéki test.

skandája.

Az érzés az, ahogyan az érzéki test érzékeli a jót
és a rosszat, a helyeset és a helytelent, a bánatot és a vi
dámságot, a fájdalmat és az örömöt.
A médegelés részrehajlásokat foglal magában.

�

�
.

rossz dolgok gyűlöletét, a jó iránti vágyakozást, me�e 
�
lést a bánattól, a vidámság igényét, a fájdalom elkeruleset
és az öröm utáni vágyat.

Az érzések skandájának létezése miatt létezik a
mérlegelés skandája.
A mérlegelés skandájának létezése bírja cselek
vésre az akarat skandáját.
Mivel az akarat skandája cselekvést hajtott végre,
ezért létezik a tudat skandája.
A tudat skandája miatt teszü nk különbséget jó és
rossz, helyes és helytelen, csúf és szép között; ezért kelet
keznek az elfogadásnak és elutasításnak megfelelő gon

19 Hat

�

Vágy: a hat érzékszerv - látvány, hang, illat, íz, t�pintás, s

ondolai - által felkorbácsolt/felkeltett vágy; illetve a hat testi vonzero,

�1elyet a szín, forma, testtartás, hang, selymes bór és gyönyörű vonások

dolatok, és amint ezek felmerülnek, megszületik az érzéki
test. Olyan ez, núnt a nap és a hold tü�rözódése a pocso-

keltenek
20

öt Skanda: a testet - illetve amil az emberek általában "én"-nek

tekintenek -, fclópíló összetevő elemek.
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Iyákban. Buddha elmagyarázta, hogy "a forma megjele
"
nése az anyagi világban olyan, ·mint hold a vízen. 21
Forma, érzés, mérlegelés, akarat, tudat - aztán a

tudattól vissza a formáig -; ha ezeket újra és újra tömö

ríljük, akkor az Öt Skanda rendszere a Létezés Láncolatá
nak Ti·zenkét Kapcsolatának áramlása 'szerint, ezzel a
rendelkezvén, tudatunk egyetlen gondolatával

testtel

kezdődik. 22

A tudat tehát vágyakozás. Ez a vágyakozás, ez a

tudat okozza az Öt Skandában megnevezett testet. Mivel

az egész testet a vágy szilárdította meg, amint egyetlen

hajszálat kitépnek a fejről, vágyak keletkeznek. Amikor

megérintenek egyetlen ujjal, vágyak keletkeznek. Még ha

csak egy lábujjköröm is érint meg vágyak keletkeznek. Az

egész test vágyakból áll össze.

Ebben a vágyak által megszilárdított testben rej

hatatlanu l helyes, teljesen egyenes, becsületes. Ha ezt az

. elmét függőónként használjuk, bármit teszünk, az helyes
lesz. Ez a teljesen egyenes dolog a becsületesség lényege.

A becsületesség egy olyan megnevezés, amelyet

ideiglenesen akkor adunk, amikor az külsó dolgokban

nyilvánul meg. Úgy is nevezzük: jószívűség, s jóindulat

ban 111utatkozik meg. Ha a lényegére mutatunk, · azt

mondjuk, jószívűség"; a jóindulat egy olyan megjelölés,
"
amit átmenetileg adunk. Jószívűség, becsületesség, he

lyénvalóság, bölcsesség - a lényeg azonos, a megnevezés

változik.

Úgy kell felfognunk, hogy ezek a dolgok képezik

az elme lényegét. Ezért mondják Konfucius ú ljára, hogy

őszinteségen és együttérzésen alapul. Az őszinteség meg

egyezik "az elme magjával." Az együttérzés ugyanaz,
mint a "hasonló elme" vagy az egység." Ha valaki meg
"
valósítja az elme lényegét és a hasonló elmét, akkor tíz
ezer dolog közi.il egyetlen egy sem fog rosszul sikerü!J1i.

tőzik az elme teljesen vágyaktól mentes, egyenes, becsü

De ha valaki úgy is beszél, de mégsem megvilá

nincs színe, sem formája, és nem vágyakozás. Megingat-

száz napig hallgaqa, nagyon valószerűtlen, hogy megra
.
gadja az Ut lényegét.

letes lényege. Ez az elme nem az Öt Skanda testében van,

21 Az Arnny F�ny szutrából: ,.Buddha Valódi Teste olynn. mint nz
Üresség. A (orntil mcbrjclenésc nz nnyagi világban olyan, mint hold il
vízen."

gosodott, akkor száz napig is magyarázhatsz neki, ó pedig

Ha ily módon beszélünk, és vannak, akik tagad

ják, amit mondunk, a legjobb, ha bepillantunk azon embe
rek legbensőbb gondolataiba, akik Konfucius Klassziku

22 A Létezés Lnncolntának Tizenkét Kapcsolata: tudatlanság. cse
lekvés, tudat, név és (orma, a hat érzéksz.cr\', kapcsolat, érzés, \'ágy, ra
gaszkod;is, létezés, születés, öregkor, és halál. A. tudatlansággal kezdve,
mindegyik a következőt okozza a láncban, tehát ha kiküszöböljük a tu
datlanságot, akkor az öregkor és a halál nem következik be. Ez Oksági
Lánc néven is ismeretes.

sail hallgalják, és előadásokat tartanak róluk. Ugyanez a
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helyzet azokkal, akik a buddhista szövegeket hallgalják,

és előadásokat tartanak róluk. Ez nem csupán·a konfucia

nizmus kritikája. Valaki beszélhet olyan ékesszólóan, mint

egy sebes folyású patak, de ha elméje nem megvilágoso-

•

dott, és ha nem látott bele saját igazi természetébe, akkor
rá nem lehet számítani. Ezt gyorsan észre kell tudnunk
venni a személy viselkedéséből.
Valaki így fejezte ki kétségeit: "Ha még a látás és
a hallás is vágy, akkor hogyan fogjuk tudni elérni a be
csületességet? Az egyetlen gondolatra való összpo"ntosítás

és annak megfelelöen cselekszik, a siker és a kudarc még
mindig ettől az erőtől függ.
De ha az ember nem távolodik el ettől a függö
óntól, akkor nem vágynak nevezik, hanem becsületesség
nek. A .becsületesség nem más, mint erény.

olyan, mint egy szikla vagy egy fa. Sziklaként vagy faként

Tekintsd elméd magját szek�rnek, melyben aka

nem valószínű, hogy valaki becsületesen fog cselekedni

raterőt szállítasz. Vidd oda, ahol kudarc történhet, és az

mestere kedvéért. Ha valaki nincs óriási akaraterő birto
"

be is fog következni. Vidd oda, ahol siker történhet, és a

' kában, akkor nehéz lesz ezt megvalósítania.

Azt mondtam: "Ez jogos gondolat. Ha az elmében
nincsenek gondolatok, akkor az ember nem rohan el sem
jobbra, sem balra, i1em mászik se fel, se le, hanem egyene
sen előre n1egy. Ha egy gondolat éppen csak felbukkan,
az ember jobbra vagy balra rohan, felfelé vagy lefelé má
szik, és végül megérkezik oda, ahová a vágya hajlja. Ezért
nevezik vágynak

siker bekövetkezik. De akár siker történik, akár kudarc, ha
az ember rábízza magát elméje magja szekeréne� egye
nességére, mindkét esetben megvalósítja a becsületessé
get. Ha valaki elhatárolja magát a vágyaktól, és olyan lesz,
mint egy szikla vagy egy fa, semmit nem fog elérni. Nem
elhatárolódni a vágyaktól, hanem megvalósítani a vágy

nélküli becsületességet - ebben rejlik az Út lényege."

Az istenek között vannak híresek és ismeretlenek.

A megingathatatlanul helyes értéke rejtett. Ha ez
a vágy nem valósul meg cselekedetben, akkor az ember
nem valósít meg sem jót, sem rosszat. Még ha az ember
meg is sieretne mentene valakit, aki egy szakadékba zu
hant, ha nem lennének karjai, nem lenne képes rá. To
vábbá, ha egy ember le akarna lökni valakit egy szaka
dékba, ha nem lennének karjai, nem lenne képes rá. Így,
legyen szó sikerről vagy kudarcról, amint van kar, ami
léh·ehozza a sikert vagy a kudarcot, megtörtént a dolgok
természetétől való eltávolodás.
Az ember kölcsönveszi a vágy erejét, miközben
sikert ér el vagy kudarcot vall, és ahlikor a megingatha
tatlanul helyes és egyenes elmét függőónjaként válaszlja,
.
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Szumijosi, Tamatszusima, Kitano és Hirano mind híres
istenek. Amikor istenekről beszélünk, akkor azokról be
i
Amikor az istenek tiszte
szélünk, akiket nem smerünk.
letéről és nagyrabecsüléséről beszélünk, nem teszünk kü
lönbséget Szumijosi, Tamatszusin1a, Hirano és Kitano kö
zött. Az isteneket személyüktől függetlenül tiszteljük és
nagyra becsüljük.
·
Amikor Kitano istent tiszteljük, nem foglalkozunk
Hirano istennel. Ha Hirano istent tiszteljük, nem foglalko
zunk Kitana istennel.
· Ha egy istent egy helyhez kötünk, akkor nem be
csüljük a többit. Ez nem az Istenek Úljának megalapozása.
Az Istenek Útját akkor alapozzuk meg, ha minden istent
, · tisztelünk, függetlenül attól, hol vagyunk vagy melyik is-
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tennel állunk szemben. Ezzel kapcsolatban nézzük meg az
Úr és a Csatlós Ú lját.
Az úr a ésászárt jelenti, a csatlós pedig a császár
szolgálóit. Az úr és a CSe? t/ás nem olyan szavak, amelyek

úr Ú lja ezáltal megalapozódik. Még ha klánról ldánra is
szolgál, akkor is úgy kell gondoljon az egyik úrra, mint
"
"nz úr", és n másikra is, mint az úr. Így nagy odaadással
"
fog gondolni urára, és bár lehet hogy a klán változik, el

kel e rang és társadalmi osztály alatt állókat megnevez

méje nem. Az úr így az egyedüli lesz a kezdettől a végéig.

nénk, de most így használjuk.

Ha egy ember azt gondolja: Az én uram Deva
" "
Macui, de ő igazából egy bugris... , bár megkapja járan

Az urak között vannak híresek és névtelenek. A
csatlósok között is vannak olyanok, akik híresek, és olya
nok, akik nem. Egy híres úrról beszélve az ember valami
ilyesmit mond: " A mi urunk Deva Macui," vagy

Az én
"
uram Tajima Jamamoto." Ha valaki egy i�meretlen urat

említ, egyszerűen azt mondja: "az úr," anélkül, hogy ne
vét kimondaná.
Egy csatlós számára az a gondolat, hogy "az úr",
megalapozza az Uralkodó Ú tját. Az úr számára pedi g, az
_
a gondolat, hogy "a csatlós", megalapozza a Csatlós Uját.
t
Réges-rég az a mondás járta, hogy a bölcs csatlós
"
nem szaigál két urat". Ez azt jelentette, hogy azt gondol
ták, a csatlósnak soha nem lehet ké� ura. Mivel a világ ha

dóságát vagy hübérbirtokát, és felemelkedik, elméjében
fel sem merül "az úr" gondolata. Amikor ped.ig legköze
lebb Tajima Jamamoto úr alatt szolgál, ugyanez a gondo
lat fogja követni őt. Így, mindegy hová megy, soha nem
fogja megérteni az úr szó jelentését, és nem valószínü,
hogy gyarapodni fog.
Ezért jobb nem vizsgálni, hogy ki is lehet ez vagy
az az úr, csak egyszerűen azt kell gondolni, "az úr" , és be
csületesen viseltetni iránta, nevének említése nélkül. Ha

az ember így tesz, és olyan gondolatokkal szolgálja ezt az
urat, hogy soha nem áll az útjába, és még csak az árnyé
kára sem lép, mialatt annak támogatását élvezi, akkor le
gyen az egy hónap, egy év vagy akár tíz, és szalgáljon bár

nyatlik, a csatlósok mindenféle urat szolgálnak. Végül

több családot, az úr ugyanaz marad.

demeiket hirdetik. Ilyen időket élünk.

Az úrnak, még ha a csatlósok változnak is, nem
szabad beleavatkoznia a Csatlós Ú l
jába. Szíve mélyéből

egyfajta vándorszaiga képét mulalják, miközben saját ér
Ha egy úr azt mondja, hogy nincs megelégedve
egyik vagy másik emberével, és elküldi a háztól, ezzel
szégyent hoz rá. Ez is zürzavart terem� az Úr és a Csatlós,
a Gazela és a Szolgáló Ú tján.

Még ha egy csatlós számos klánt is szolgál, gaz
dájára mint az egyes-egyedülire kell gondolnia. Azt jelenti
ez, hogy az úr ismeretlen marad, mivel ha ismeretlen, az
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jövő szeretettel és együltérzéssel kell viseltel11ie, nem te
het különbséget újak és régebb óta szolgálók között, és
mindegyikkel szemben jóindulatúnak kell lennie. Ily mó
don a csatlósok név nélkül m ar"a dnak, az úr név nélkül

maracl, az Ú r és a Csatlós, a Gazda és a Szolgáló Ú tja pe

dig megalapozottá válik. Nem szabad különbséget tenni
aközött a csatlós között, aki csak ma lépett szolgálatba, és
aközött, aki már liz, húsz éve szolgál. Mindenkivel szere-
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tettel és együttérzéssel kell bánni, mindegyikre úgy kell
"
gondolni: "az én csatlósom.

nyár, ősz és tél fokozatos múlása pedig változatlan száz
nemzedék óta.

Valószínű, hogy járandóság és hűbérbirtok tekin
tetében meglehetős különbségek lesznek, de a jóindulat és
az emberszeretet tekintetében nem szabad különbségek
nek lenniük. Még ha egy csatlós aznap is lépett alkalma
zásba, "az úr" gondolat nem jelenik meg a " mai úr" _felfo
gásban.

A test olyan, mint egy álom. Amikor ezt meglát
juk és felébredünk, semmi nyoma nem marad. Mennyi
.
idó marad a vizsgálódásra?

Nem ez-e az Úr és a Csatlós Útja?
Li Po mondta:
A út vándorának a Tízezer Dolog között ég és
föld c1 szci/Jáshef.ye. Az elröppenő időszáz
nemzedék utasc1. Ez a gyorsan elmúló élet
olyc1n, mJi1t egy álom. 23 /V/eddig tart boldogsá
gunk? Az ősök éJ/el lámpást gyújtottak és szó
rakoztc1k. Ennek bizonyára jó oka volt.

A dolog nemcsak értelem nélküli tárgyakat jelöl;
azt mondják, az ember is egy dolog2�. Az ég és a föld kö
zötti tér a szállása mind embernek, mind pedig a dolgok
nak, melyek ég és föld között járnak. Végül is sem az em
ber, sem a dolgok nem állnak egy helyben. Az idő múlása
olyan, mint a vég nélküli utazás a vándornak, a tavasz,
23 Li Po (Li Tai Po, 701-762} a Tnng korszak egyik legnagyobb

költője volt. Ez a bekezdés .,Díszvacsora n billnekligetben egy tavaszi

A mondnt Csufing-ce-tól
szármiiZik: .,Olyan ez az élet, mint egy álom; n halál pedig mint eg
y

éjszakán" címú költeményének bevezetője.
sodrás."

2� A dologszó il t jelenségként értelmezendő.
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Nem volt minden ok �élkül való, hogy az ősök
éjjel lámpást gyújtottak és reggelig szórakozással töltötték
az időt a sötét órákban.
Ennél a pontnál az ember hibát követhet el. A szó
rakozást is mértékkel kell űzni. Ha így teszünk, nincs
benne semmi rossz. Az az ember azonban, aki nem mér
tékletes, elveszíti józan eszét. Ha az ember nem követ el
hibát, rniközben szórakozik, nem lép túl a mérték-szabta
hatr\rokon. A mértéken alatt a dolgokra vonatkozó általá
llOSan megszabott határokat értjük. Mint bambuszon a
b.i.ityköknek, a legtöbb szórakozásnak is határok között
kell maradnia. Nem helyes túllépni ezeket.
Az udvari· nemesség az udvari nemesség időtöl

tését mondhatja magáénak. A szamuráj-osztály a szamu

ráj-osztály időtöltését mondhatja magáénak, a papság pe
dig a papság idötöltését mo'ndhatja· magáénak. Mindegyi
kük ennek megfelelöen kell, hogy kikapcsalódását
élvezze.
Azt mondhatjuk, ha valaki nem saját szerepéhez
illó szórakozásban vesz részt, akkor a rá vonatkozó mér
ték szerint hibát követ el. Az udvari nemesség kinai és ja
pán költészettel, fúvós és húros hangszerek hallgatásával
tölti idejét. Ezzel estétől reggelig múlathatják az időt,
semmi rossz nincs benne. Indokolt, hogy a szamuráj-
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osztálynak és a papságnak · is meglegyen a maga saját,

álom , lámpásokat gyújtottak, és az egész éjszakát szóra
kozással töltötték.

Szigorúan véve nem szabadna, hogy a papság
szórakozással töltse idejét. Azonban van egy mondás:
"Nyilvánosság előtt még egy túnek sincs hely, de bizal
mas körben még egy lovas kocsi is elfér."23 Azt jelenti ez,

Vannak, akik azt mondják: " Minden olyan, mint
egy álom! Csak azt teheted, hogy játszol!" Az ilyen embe

hivatalához illő szórakozása.

hogy amennyiben együtt érzünk az emberi elmével, és
felismerjük, hogy a világ elromlott, talán megengedhető,
hogy nekik is legyen saját szórakozásuk. A magányos éj
szakában találkozva megengedhető, hogy kínai és japán

verseket költsenek. Még közös költeményt26 is szerezhet

nek. Másfelől, nem illik hozzájuk a hold és a cseresznyevi

rek elméjüket határtalanul felpörgetik, elmerülnek az él
vezetekben, a fényűzésben pedig a végletekig mennek el.
Bár a régi korok embereinek szavait idézik, elméjük olyan

távol áll az ősökétől, mint hó a pernyétől.
Amikor

találkozott

Kokusi

Kokusi azt mondta - "Halljuk."

Sonin elkezdett szavalni:

Amikor kántálok,
Buddha és az én is
Megszünnek létezni
Eg)'edül a hang mondja:
Namu Amida Bucu.29

velük. Egy kis darab tintakő, valamint írópapír azonban
egyáltalán nem vallana rossz ízlésre.

De még ezeket sem tekinthetjük helyénvalónak
egy vallásos szellemlí pap esetében. A többi közönséges
Nem meglepő, hogy amikor a nemesség és a sza

Ippen27

Hottóv!lJ2S, a Kokoku-dzsi alapítójával, a Kii tartomány
beli Jura faluban, azt mondta: "Írtam egy verset. "

rágok iránti vonzódás, sem az, hogy tizennégy-tizenöt
éves fiatalok társaságában olyan helyre menjenek, ahon
nan a holdat lehet csodálni a cseresznyevirágok alól, hogy
ízléses szakés-korsót tartsanak kezükben, és iddogáljanak

mtt!ato;ágot pedig sokkal kevésbé.

Sonin

Kokusi azt mondta erre: "Valami nem stimmel az
utolsó sorokkal, nem gondolod?"

muráj-osztály felismerte, hogy ez a sodródó világ csak egy

27 Sonin lppen (1239-89): A Buddhizmus Tiszta Földje (dzsódó)
nevezetú szekta.alapítója.
!8 Kokusi Hottó (1207-98) a rindzai szekta egyik
12-!9-ben Kínába utazott.

25 T'ang kori közmomlás

szerzetese,

aki

26 közös kültem6ny: japán költészeli forma, melyben három soros
versszakok és két soros versszakok vál ják
t egymást. Felváltva két vagy
három kölló szcrzcményc. Rengának is nevezik.

Namu Amida Ducu, ,.Tisztelet Amilábba Buddhának," szer
hitvallás, különösen a Buddhizmus Tiszta Földje
ncvú vallási felckezctben.
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29

-

tartásos és meditatív

•

Sonin ezután elzárkózott Kumanóban, és huszon
egy éven keresztül meditált. Amikor ismételten }urában
járt, azt mondta: "Íme, a következőket írtam" :

Amikor kántálok,
Buddha és az én s
i
Megszúnnek létezni.
Namu Amida Bucu,
Namu Amida Bucu.

véve, a Pokol, az Éhség, az Állatok, a Düh, az Emberiség,

a Mennyország Világaitól a Tanulás, a Felismerés, a

Bodhiszattvaság és a Buddhaság Vi
l ágáig mindenki birto
kolja a Tíz Alapvető Tulajdonságot33.
Szabály, hogy Forma nélkül nem születhet meg

semmi, így hát a Forma Alapvető Tulajdonságáról beszé

lünk. Bár a Forma tömegesen ·változhat, mint Forma
ugyanaz marad. Amikor a Forma változik, még dalának

csengése is változik: a kakukk a kakukk dalát énekli, a

Kokusi lelkes bólogatással fejezte ki elismerését,

fülemüle a fülemüle dalát.

Ezt Oso Kogaku jegyezte le3o. Mi pedig újra és

megváltoztatják alakjukat, hogy még a daluk is megválto
zik? Az ·biztos, hogy a kakukk a hegyekben, és a fülemüle

és a következőket mondta: Ez az! Sikerült!"

újra át kell gondoljuk a leírtakat

Eze�, hogy kifejezzék saját formájukat, olyannyira

a völgyben saját dalukat éneklik. De ez nem jelenti azt,

hogy ha megváltozik a forma, akkor a hang is megválto

Most a Tíz Alapvető Tulajdonságról fogok be
sz$lnPt. Ezek a Forma, a Természet, a Megtestesülés, a
Hatalom, a Funkció, a Rejtett Ok, a Külső Ok, a Rejtett
Hatás,

a

Megnyilvánult Hatás, és a másoktól való Teljes

Elválaszthatatlanság. A Tíz Világ32 a Pokol, az Éhség, az

Állatok, a Düh, az Emberiség, a Mennyország, a Tanulás,

a Felismerés, a Bodhiszattvaság és a Buddhaság. A Tíz

Ala vető Tulajdo nság hasonló ezekhez. Általánosságban
p
_

30 Oso Kogaku (1465-1548): Rin<lzili szerzetes, aki Go-Nara csá
szár zen mcstere volt.
31 A Tíz Alapvető Tulajdonság a Lótusz szuITa alapján "igy"-re és
"ilyen"-rc is fordítl1ató, más szavakkal egy dolqg "olyanságára".
n

A Tíz

Világ ólyan állandó állapotnak is tekinthető, mely közös
mindcn élő esetében.
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zik. A dal olyasvalami, ami az összefüggést finomabbá te
szi, a szavak összefüggése pedig olyasvalami, amit a be

csületességgel kombinálunk, és így felismerjük azt.

Ha valaminek Formája van, akkor Természete is

van. Bár a. buddha-természet mindig ugyanaz, a Forma
mindent követ, és ennek megfelelően változik.

Minden érző lény buddha-természetű, még azok

is, akik a Pokolban vagy az Éhség és az Állatok Világai

ban vannak. Még a szutrákban is így magyarázzák ezt.

Ha egy talapzat köré tükröket helyeznek, és lám
pást tesznek középre, a lámpa nlindegyik tükörben lát-

33 Az alacsonyapb rendű hát megmarad az illúziók világában, a
magasabb rendű négy pedig a megvilágosodás bizonyos fokát éri el.
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ható lesz. Egyetlen lámpa van ott,

de mindegyík tükör

vísszatükrözí. Ez azt példázza, hogy bár a buddha-termé
szet is egy, mégis, a Tíz Világ mínden lénye rendelkezik
vele, még az éhesek és az állatok is. Ezt példázza a tükör
és a lámpa a Virágfüzér szutrában3.J.
A Megtestesülés a Törvény megtestesülését je

lenti. A Tízezer Dolog mindegyikében van Megtestesülés,
és van Funkció. A Forma a Megtestesülésből származik;

míután teljes kört ir le, elenyészik. Maga a Megtestesülés

soha ki nem merül.

Mondjuk, hogy a hó és a jég a Funkció, a víz pe
dig a Megtestesülés. Míkor a viz megdermed, jéggé válik,
de aztán újra elolvad, és az eredeti víz lesz smét.
Tekintsd
i

a vizet Megtestesülésnek.

Ez a Megtestesülés megnyilvánulását példázza,
amíkor a tízezer Forma megszi.iletík a Törvény Megteste
süléséből, aztán pedig elenyészik.

A közönséges ember képtelen a Forma mögé látni.
Képtelen meglátni a Megtestesülést Amíkor valamí kelet

kezik, akkor azt mondja róla, az önmaga. A megvilágoso
dás nézőpontjából viszont azt mondjuk, hogy akkor mu
tatta meg magát, amikor visszatért a Megtestesüléshez, és

ettől kezdve nem látható többé.

A bó a csúcsokon
A jég a hegyi völg
y ekben
Eloh,ad és felszökik
A

hang a hegy lábánál:

Tavaszi ví
z.

Ez a Megtestesülésről szól.
Ha egy dolog Formával, Természettel és Megtes

tesüléssei bír, akkor Hatalommal is kell rendelkezzen. A
Hatalom az az erő, ami eredményessé teszi a Funkciót. A

Hatalom az az erő, amí minden jelenség megvalósítása
mögött rejlik. Míndent figyelembe véve, a Hatalom az,
amí hatást fejt ki.

Különösen jól ismert a dalokból a tündöklő zöld
levelekkel borított örökzöld fenyő állandósága nyáron a
hegyen. Azért van ez, mert nem változtatja színét sem

fagyban, sem a késő őszi zívatarokban. Állandó marad
még az év leghidegebb szakában is, ezért dalokat énekel

nek róla, és a Hatalom Alapvető Tulajdonságának tekin
tik.
A Hatalom létezése teszi lehetövé, hogy a Funkció

teljesítőképességgel lássa el a dolgokat. Ha valaki csak
megy tovább, anélkül, hogy erőfeszítésein lazítana, meg
tanul egy kínai írásjelet ma, egyet holnap, akkor képesnek
kell lennie elérni bármit. A Funkció jelentését megvilágítja

a következő mondás: "Az ezer mérföldes út is egyetlen
lépéssei kezdődik. "
Forma, Természet, Megtestesülés, Erő és Funkció

3-l Szanszkrit: Avatamasaka. Japán: Kegon Kjo.
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jelenlétében bármi tetszés szerint keresztülvihetö. Ez Rej
_
tett Ok. Ha valaki elmulaszt megtenni valamit, az saját

kárára van, és senuni olyan nincs, amit ne lehetne meg-
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4
tenni. Rejtett Ok és Kü lső Ok nélkül 1�em valószínü, 11o
gy
az ember eléri a buddhaság állapotát.
A Rejtett Okot jelölő kínai írásjel úgy is olvasható

�

�

"f ,g�i : ' Azt jelenti ez, hogy egy
_
_
..
.
" fuggoen ku lo nfele mas d olgoka t lehet elérni

m ��t

Í

dologtó

A he?tás szóban

benne rejlik a gyümölcs jelentése.
tavaszi elhintésétöl függöen jut az ember
gyümölcshöz ősszel. Ez a buddhaság álla_potát példázza.
A Rejtett Ok
/

A fenti jegyzetek

A triforM alatti hajó
Bzonyára
i
áthaladt

Ha �avasszal eiül tetünk egy magot a földbe, az a
Rejtett Ok. Es, bár az jól lett elültetve, ha nem segít az esö

fog kinőni. Az. eső és a
harmat a Külső Ok. Az eső és a harmat segítségétől füg
göen fog nőni a növény, őszre pedig gyümölcsöt hoz. Ez a
Rejtett Ok.

Vada kikőtőjén,
A mukoi heg)'l· szelek által

és a harmat, akkor semmi nem

Ha túlcsordul a szív
és n_vughatc?tlan

Remén)'eim valóra válnak
c? Jonesző/ő ezer ágc? után.35
Azt jelenti ez, hogy a Ioneszölő kiakasztása a há
zasulás Rejtett Oka. Továbbá, a közvetítés a Külsö Ok.
Végül, a pár férj-feleséggé válik és gyermekáldásban lesz
részük, amiről az monclható, hogy a Rejtett Hatás példája .

Ugyanígy, ha valaki a buddhaság felé törekszik,
és először is nem a Rejtett Ok szerint cselekszik, akkor
nem éri el a buddhaságot. Gyakorold a Rejtett Okot, és
aztán leszakíthatod a nnak gyümölcsét .

a Külsö Okot példázzák.

Vezetve.
A hajó a Rejtett Ok. A szél a Külsö Ok. A megér
kezés a másik partra a Rejtett Hatás. A hajó nélkül az em
ber nem érh eti el a másik partot. De még ha létezik is a
hajó, az ember nem lehet meg a szél Külsö Oka nélkül. Ez
a Rejtett Ok és a Külső Ok harmóniája. Muko hegyi szeleit
a Külsö Oknak tekinljük. Ha valaki a buddhaság felé tö
rekszik, nem juthat előre a Rejtett Ok gyakorlása nélkül.

Én ültettem,
Ezért láthatom őket beérni.
Az ágak végén

.

Erős ágak és körte nő
az !ki őbölben.
. Ez Rejtett Hatás.
A

buddhaság elérése

olya n,

mint körtefákat ül-

tebli, aztán figyelni, amint növekednek.
')' olyan szoköls,
J.lpöln északkeleli részében \"Olt valamikor C!,
hogy a kén:• jövendóbclije hölzölnak bejárillához kitcll egy loncszóló
. 35

ilgnt. Ha

az egyetérlelt il tilh\lkoz:issal. ilkkor bevitte il h:izbil ilZ :igilt. Ha
pedig nem, ilkkor il kérő ki tcll még egyet, majd még egyel, núg - ahogy
mondjt1k - ezer össze nem gyúlt.

7-l

Az !ki őbőlben
Erőságakan

Érett kőrtéve!,

és éretlenekkel;
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Hátnem hűségesek
/v/ég éjjel is?
Ez az eredeti vers. Az Iki öböl Isében van.
Megnyilvánult Hatás.

Várj és lásd meg!
.
lviikor te, aki oly kegyetlenül bánsz másokkal,
Próbálj meg szeretni
/v/eg fogod tudni
(Hogyan is éJzek én.)
Ez a szerelmes vers azt jelenti, " Még ha oly ke
gyetlenül is bánsz velem, te magad bizonyára nem nél
külözöd a szerelem érzését. Egy nap talán megtudod, mi a
szerelem. Akkor majd bűnhődni fogsz."

Ha jót cselekszel ebben az életben, akkor jó lesz a

jutalmad a következőben. Ha rossz dolgokat cselekszel,
akkor rossz lesz a jutalmad." Ez a Megnyilvánult Hatás.

Ha a Rejtett Ok jó, a Rejtett Hatás is jó lesz. Ha a Rejtett
Ok rossz, a Rejtett Hatás is rossz lesz. Olyan ez, mint a
hangra válaszoló visszhang, vagy mint a formát kísérö ár
nyék.
Az, hogy· az ember az egyik életében fegyelmezi
magát a Rejtett Ok által és a következőben elnyeri ennek
jutalmát, természetes. De van olyan, amikor a jelenlegi
Rejtett Ok a jelenlegi Megnyilvánult Hatással társul, egy
múltbeli Rejtett Okot egy jelenbeli Megnyilvánult Hatás
kisér, és egy jelenlegi Rejtett Okot egy Megnyilvánult
Hatás fog követni a jövőben. Egyik világból a másikba
megy, előbb vagy utóbb megnyilvánul, és nem lehet elke

rülni. Olyan is van, mint az egyidejű Rejtett Ok és Hatás.
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Nézzünk meg egy példát: a virágot mint Rejtett
Okot, a ·gyümölcsöt pedig mint Megnyilvánult Okot. A
dinnyén a virág és a gyümölCs egyidejűleg növekszik. A
rizs esetében a gyümölcs - vagy in�ább a termés - növek

szik, a virágok pedig a koronáján virágzanak. Ilyen
példákat l€7het mondani.
Teljes Elválasztl1atatlanság. A Forma Lényegi Mi
nöségétöl a Megnyilvánult Hatás Lényegi Minőségéig
semmi nem szegi ezt meg a Kezdettől a Végig. Körbe
körbe mennek, a Gyökértől a Szárig, a nevük Tíz Pont. A

Nagyon Szélsőséges jelentése: a végsőkig elmenni. Ez
természetesen a Tíz Világ. Minden élőlény - még a kis
férgek is - birtokolják ezt a Tíz Lényegi Minőséget. Még
az élettelen sem különbözik ebben·.
Vegyük például a gesztenye és a datolyaszilva vi
rágait. Azt mondani, hogy ezek nem éreznek sem fájdal
mat, sem bánatot, emberi nézőpontból történő ítélkezés.
Látl1atjuk, hogy ezek természettől fogva mind fájdalmat,
mind bánatot képesek érezni.
A fájdalom megjelenése a f
üvekben és a fákban
nem különbözik az emberi lények szenvedésének megje
lenésétől. Amikor például öntözik öket, akkor növeked
nek és boldognak látszanak. Amikor levágják öket és le
esnek, leveleik hervadása nem különbözik az emberi lé
nyek halálától.
Fájdalmuk és bánatuk nem ismert az emberi lé
nyek előtt. És amikor a füvek és a fák az emberi lények
bánatára figyelnek, ez olyan, mint amikor az emberi lé
nyek figyelik öket, és valószínűleg azt gondolják: nekünk

nincsenek fájdalmaink és bánatunk. Egyszerűen úgy tű-
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nik, hogy nem ismerjük a füvek és a fák dolgait, és ök sem
a mieinket. Ez a konfuciánusok könyveiben olvasható.

mészete. Nem mondhaljuk, hogy bármi is lenne, amí ter
mészet nélkül való.
Ha gondosan megvizsgáljuk a jelenségeket, nem

Ha kedtés v·agy fal keríti be a növényeket észak
ról, akkor ezek a növények délre hajlanak. Ha ezt megfi

gondolhatjuk. azt, hogy bármi is lenne ég és föld között,

gyeljük, láthatjuk, hogy a növények - bár nincs szemi.ik -

amí valóban ki.ilönböző. Ha láhmk különbségeket, akkor

tudják, mi ártalmas nekik.

az azért van, mert töredékes a látásunk .

Az éjj�l alvó, nappal pedig kinyíló liliom példáját

Olyan ez, mintha azért nem látnám a Fuji hegyet,

szintén vehetjük. Ez azonban nemcsak a liliom sajátja:

mert egy vastag f a ágai és levelei eltakarnák De hogyan

minden fű és fa birtokolja ezt a természetet.

tudja elrejteni a Fují hegyet egyetlen fa? Csak úgy, hogy

'

Azért megyünk el emellett a.nélki.il, hogy észre
vennénk, níert nem figyelünk eléggé. Azok, akik teljes
mértékben ismerik a füveket és a fákat, bölcsek. Durva és
hétköznapi elménk nem teszi lehetövé, hogy megértsük
ezeket a dolgokat.
Azt, hogy valami élő vagy élettelen, hasúnkra

ütve döntjük el. Valószínűleg semmi nem létezik, ami ne
lenne érző. Nemcsak azért mondjuk, hogy élettelen, mert

töredékes a látásom, és mert a fa utamban áll, eltakarja a

hegyet. Azt gondoljuk, hogy a fa rejti el a ·hegyet, pedig
csak töredékes a látásunk.
Azok, akik nem látnak a dolgok mélyére, gyakran

úgy tesznek, núntha inindent értenének, és azokat kríti
zálják, akik valóban világosan látnak. És bár úgy tűnik,
másokat nevetnek ki, valójában magukon neveh1ek. Azok
legalábbis, akik világosan lát11ak, ezt kell hogy gondolják.
Nézd valódi figyelemmel a világ jelenlegi állapo

nem olyar1, mínt az élő?
Azt mondják, ha egy csirke fázik, felszáll a fára;
ha egy kacsa fázik, úszik a vízben. Nem olyan ez, míntha
azt gondolnánk: rhert a kacsa a vízben úszik, amikor fá

zik, az azt jelenti, hogy nem érez hideget; vagy ha egy
csirke felrepül a fára, ha fázik, akkor az sem érez hideget?

A víz hideg, és azt mondják, ez a természete. A

t
üz forró, s ezt te�íntík természetének. A tüz nézőJ.iontjá

ból a víznek nincs természete; a víz nézőpontjából a tűz
nek nincs természete. Bár valóban lehetne így gondol

tát. A föld az anya, az ég az apa. Ha szállást adunk a föld

ben a gesztenye vagy a datolyaszilva magvának, az kicsí
rázik, és az ültetett növény: a gesztenye vagy a datolya

szilva gyümölcsei fognak megjelenni. Így ezt a növényt
egy anya és egy apa nevelte fel. Az, hogy szállást kap, azt
jelöli, hogy egy másik helyről érkezett.
Az emberi lény számára is a föld az anya, az ég az

apa; az a jelenség pedig, amí a gyermek lesz, egy másik
helyről érkezett dolog, ami itt szállást kapott.

kodni erről, valójában 111índkettőnek megvan a saját ter-
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A meta-létezés36 a legkevésbé sem különbözik a
jelenlegi létezéstőL Ezért ezt a jelenlegi létezést " az egyik

el azok bölcsességét, akik ezeket a dolgokat lejegyezték,

Amikor ennek a jelenJegi létezésnek vége szakad,

bár nem azzal a szemünkkel látjuk, és nem azzal a fü

elkövetkezik az, amit meta-létezésnek nevezünk. Aztán a

lünkkel halljuk öket, melyeket születésünkkor kaptunk,

meta-létezés is megváltozik, és jön a következő-létezés,

de határozottan találkozunk emberekkel, beszélünk, hal

illetve reinkarnáció37. Ezek egyike sem változtatja meg azt

lunk, látunk színeket, sőt még szecetkezünk is. Olyan dol

az elmét, mely ebben a jelenlegi testben van.

gokkal birkózunk, amelyek nap mint nap aggasztanak, és

akkor meg kell értenünk, hogy bizony kétségeink vannak.

létezés"-ként is emütjük.

Amikor egy álom kellős közepén látunk dolgokat,

Még a meta-létben is létezik test, ez azonban em
beri szemmel nem látható, mivel olyan halvány. Azok,
akik mélyen ragaszkodtak ehhez a világhoz, meta-létezé
sük közben néhány esetben láthatóak mások számára.
Mivel ez különbözik a megszekott dolgoktól, az emberek
kételkednek ezekben az eseményekben, és vagy a rókák és
a mosómedvék átváltozására fogják a dolgot, vagy pedig
mint káprázatot magyarázzák.

éppen akkor ébredünk fel, amint azt gondoljuk, megol
dást találtunk vágyainkra.
Csupán az ébredéskor ismerjük fel, hogy álom
volt az egész. Az álomban soha nem gondoljuk azt, hogy
"
"
" Ez egy álom vagy "Ez nem a valóság .
Álmunkban a test még élő és határokhoz kötött,
nem tud oda menni, ahová akarna. De saját gondolatai
erejével képes lál11i azokat a helyeket úgy, hogy önmagá

A fenti két változat is előfordul. Ez azonban nem

hoz húzza öket.

azt jelenti, hogy minden egyes esetet ezek valamelyike
ként kell elbírálnunk. Valóságos dolgok is léteznek ebben
a világban. Az ilyen dolgok nem csak a szóbeszédben él
nek. Azok is lejegyeztek ilyesmiket, akik az út Világa sze
rint éltek, és akik maguk voltak az Út. Amikor nem érjük

Amikor valaki valóban meghal és elhagyja saját
testét, oda megy, ahová csak akar, mint egy macska, amit
nem tart többé fogva a póráz. Bár az ember gondolatai
olyanok, mint az álombeli gondolatok, most már szaba
don mehet oda, ahová csak akar.
A teljes sötétség kellős közepén, vagy amikor az
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ajtók és ablakok zárva vannak, ő mégis a szabadság álla
a mela-létezés: szó szcrint: ami a létezésen túl

met.1 ('át, túl') nyomán.

Takuan kétségtelenül a

van. A

görög

testhez kötött letezésen

potát birtokolja, mert nincsen formája.

túli létezést jelöli ezzel a szóval; mondhatnánk azt is: testen kivüli vagy

Ebben az esetben, bár létezik egyfajta forma, testi

test nélküli létezés; amikor a személy elhagyja a te.stét és azon kívül van;

valóság nincsen, ami olyan, mint amikor egy lámpa vagy

köztes-lét - a ford.
37

a

hold fényét látjuk tükröződni a vízben. Nincsenek aka

dályok.

reinkarnáció: újjászületés
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lvi ivel tes tünk akadályt képez, az ember nem tud
belépni a legbensőbb szentélybe, az elme azonban alapo
san ismeri az odabenn valót - éppen úgy, ahogy a gon
dolatok képesek áthatolni az Ezüsthegyen vagy a Vasfa
lon38. Nem valószínű azonban, hogy a hétköznapi ember
megérti e misztériumot.
Buddha és a patriarchák értették, a hétköznapi
ember azonban mit sem tud erről. lviivel nem értik, kétsé
geik vannak, a tudatlanság pedig csak halmozódik.
Számtalan dolog van, amit nem ismerek. lviivel

pedig nem ismerem őket, egyszerűen azt mondom, hogy

nem is léteznek. Mondjuk, száz dologból ismerek hetet

vagy nyokat. Amikor a maradékról szólva azt mondom,

nem léteznek, kilencven dolog megszű n t létezni. De ha

ismerek mondjuk tizenötöt, akkor azok közüL amelyek

korábban nem léteztek, még öt vagy hat hirtelen létezni

valaki ezt teszi, az azért van, mert nincs tudon1ása a do
logról.
Egy végtelenü! buta ember is

harcművészet alapozza meg a nagy sérüléseket?"

Azt gondolom, hogy az Öt Gyökér nem él túl a
meta-létben39. Ekkor ugyanis jelenlegi létünk Öt Gyökere

áthelyezőrlik a Tudatba, a hatodik érzékszervbe. Az Öt
Gyökér ezzel elveszti formáját, de funkciói megmaradnak.

Az érzékelés hatodik érzéke a tu dat és mint ilyen,
,

nem rendelkezik formával. De

Ha valaki százból hatvanat vagy hetvenet ismer, a mara

dék harminc vagy negyven olyan lesz, mint amit éppen
i meri, és azt
említettünk. És amikor az ember mindezeket s
gondolja, már semmi sincs, amit nem ismerne, az azért
van, mert még mindig tudatlan.
Ha egy ember halad, és az egyik dolgot a másik

után tisztázza, képessé kell hogy váljon mjnden dolog

megismerésére. Nem valószín ű, hogy bárki is azt mon

daná valamiről, amit ismer, hogy az nem létezik. De ha
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mivel rendelkezik a látás

és a hallr1s képességével, egy álom közben, míg a fizikai

szem és fül nem segí the t addig egy másfajta forma lép fel,
,

és megtörténik a látás és a hallás. Azért nevezzük Tudat
nak, mert bár mint forma nem létezik, a funkciója igen.

kezd. Azoknál, akik húsz, harminc dolgot ismernek, a

nem létező dolgok száma mindössze hetverne csökkent.

Ha a forma neni létezik - ezt pedig nem ismer

hetjük meg - a kkor jobb e gyszerűen azt mondani, hogy
"
"látás vagy " hallás" . lviivel a látás és a hallás áthelyezö
,

dik a Tudatba, és egy második szintre kerül, az Öt Gyökér

formáját félretesszük, funkcióikat pedig a Tudat viszi to
vább.
Bár az Öt Gyökér nem létezik a meta-létben, az öt
érzékszerv általi különbségtétel nem különbözik attól,
mcly jelenlegi létezésünk során történik. A z ember ezt,
mint kívülálló, egyszerűen nem képes megérteni. Az a

személy, akivel ez történik, úgy érzékeli mindezt, mint

:19 Az Öl Gyökér az öl fizikai érzékszerv:

hegyek Kiniibiln

nyelv és a lest.
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tu dhat valamit,

meg

ha van hite. Másfelől, nem azt mondják-e, hogy "A nyers
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a

szem,

il

fül, az orr, il

ahogyan a jelen világot. Továbbá, még ha nem is tagadjuk

egy test létét, az annyira halvány, hogy nehéz észrevenni.

Amikor egy madár repül keresztül az üres égbol
ton, am_1ál kevésbé látszik tisztán, minél távolabb kerül, és

Mivel én rendelkezem formával, látható vagyok.

Az ó formájuk azonban halvány, ezért nem látom öket. A
tvling-i Csi-ben az árpamag szaigál erre példaként-ID.

Egyetlen árpamagból bújik e/ó" a csíra, és bár

egyszer csak arra gondolunk, hogy eltűnt. Bár szem elől
vesztettük a formát, nem arról van szó, hogy a ma dá r

ug)'flnazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint
az eredeti árpa, ha a víz és a föld nem egyesül,
. 1ává.
soha nem válik áq

formája eltűnt és megszűnt volna létezni. Azért nem lát

juk, mert elhalványult.

Mivel a fo rm ája gyengébb és nem látható tisztán,
ezért nem látjuk a személyt a meta-létben. A személy eb

ben az állapotban ugyanúgy lát min ket, mint mikor élt, az
emberek azonban nem tudnak erről.

Az emberi tudat és a tárgyi világ egyesül, külön. féle gondolatok születnek, és ezekból sorjában sok más
gondolat lát napvilágot Ezen gondolatok által befolyá

solva keletkezik és jön létre testünk formája. Ez nem egy

Amikor olyan emberek vannak a meta-létben,

szerűen egy égből alászállt furcsaság.

akik súlyos bűnöket követtek el, formájuk szenunel lát

ható. Az emberek ezt természetszerűen látják, és például
kísérteteknek nevezik őket. Ismét leszögezem, ez nem

olyasvalami, ami nem létezik. Ha valaki erősen ragaszko
dik ehhez a világhoz, a formája egyáltalán nem gyenge.

Olyan ez, mint amikor különböző összetevökből

A kezdet nélküli egyszerű gondolattal jön létre a

változatos dolgok sokasága. Amikor gondosan keresni

kezded eredetét, mely egy kezdet nélküli egyszerű gon
dolat, azt találod, hogy nem rendelkezik ilyennel. És mi�

vel semmiféle eredettel nem bír, a dolgok végtelen válto

zatának születéséről azt mondhatjuk, misztérium.

erős főzetet készíten ek, hogy orvosságot állítsanak elő. Ha
az alkotóelemek gyengék, a főzet is gyenge lesz. Ha azon
ban az alkotóelemek sürük, a főzet is súrü lesz. Világosan
lehet majd tudni, mit használtak fel a főzet elkészítéséhez.

A nagyon híg főzet pontosan olyan lesz, mint a víz. Ha vi
szont olyan, mint a víz, az emberek nem fogják tudni,

hogy főzet, hanem egyszerűen víznek tekintik.

A meta-létben annak a személynek a formája, aki

erősen kötődik,. nyilvánvaló. Az a személy azonban, aki
nek a formája gyenge, olyan, mint a ritka levegő, és nem
vesszük észre. Nem látha tju k őt, de ö láthat minket.
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Fan-i Mi
ng-i Csi Szung-dinasztiabeli, hét fejezetból álló

Szankszrit-kínai szótár.
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TAlA KARDJÁNAK
KÖNYVE

...

A budo gyakorlójaként feltehetően nem a győ
zelem vagy a vereség n1Íatt harcolok_ nem
foglalkoztat az erő vagy a gyengeséggondo
lata/ nem lépek sem előre sem hátra. Az ellen
fél nem lát engem. Én nem látom az ellenfelet.
Arra a helyre eljutya/ ahol a mennJ' és a föld
még egyek/ ahovájin ésjang még nem érkezett
meg azonnal hatástgyakorlok..fl

A feltehetően valami olyasmit jelöl, amiben nem
vagyok biztos.
Ennek az írásjelnek az olvasata eredetileg a
"fedő" jelentést adta. Például amikor egy fedöt tesznek
. egy sor dobozra, bár nem tudjuk biztosan, mi van bennük,
ha képzelőerőnket használjuk, tízből hat vagy hét alka
lommal eltaláljuk azt. Itt szintén nem vagyok biztos a dol
gomban, de kísérletképpen úgy tekintem, hogy ez így
van. Valójában ez egy olyan írott forma, amit akkor is
használunk, amikor biztosak vagyunk a dologban. Azért
tesszük ezt, hogy magunkat egyszerűnek mutassuk, és így
ne keltsük azt a benyomást, mintha bennfentesek lennénk.
A budo �2 gyakorlója az,· amit a karakterek is

jelöl-

nek .

�1 A tömör kínai stílusban fogalmazott bekezdések - dólt betúvel
szcdve - alkoiják a Taiakit. A közöttiik lévó hosszabb részek adják a
szöveg magyarázatát.

�2 A budo szó meglehetősen pontatlan fordításban harcművészet
ként honosodott meg. A bu írásjel pontos jelentése: megállítani a hábo-
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Nem a győzelem t'agy a vereség matt
i
harcolok,

nem foglalkoztc1t az erő vagy a gyengeség gondol� ta: ez
azt jelenti, hogy nem a győzelemre �e t.. reked t vagy

y

�
!'
aggódni a vereség miatt, és nem kell törodm az ero vagy a

gyengeség szerepével sem.

Nos, az Igazi É n az, amely létezett már a menny
és n föld elkülönülése előtt, és mielőtt az illető apja és

an)rya megszülettek volna. Ez az én a benső énem, a mada
rak és a vadállatok, a fú és a fák,· és minden jelenség. Ez
pontosan az, amit buddha-termés�eb1ek hívnak.

Nem lépek sem elöre, sem hátra: ez azt jelenti,

nem lépek sem előre, sem hátra. A győzelmet anélkül éred
el, hogy elmozdulnál onnan, ahol vagy.
Az " ellenfél nem lát engem"-ból az engem Igazi
Énemre utal, s .nem az érzékszervekkel felfogott énemet

Ennek az énnek nincs sem alakja, sem formája,

sem születése,. sem halála. Ez nem olyan én, ami a jelen
Iegi fizikai szemeddel látható lenne. Csak a megvilágoso
dott ember képes azt meglámi. Arról, aki látja ezt, azt
mondják, belelátott saját természetébe, és Buddhává vált.

jelenti.

Az emberek könnyen meglátják az érzékszervek

kel felfogott ént, azonban ritka, hogy észleljék az Igazi
Ént. Ezért mondom, hogy " Az ellenfél nem lát engem. "
Nem látom c1Z ellenfelet. Mivel nem alkotok sze

mélyes képet!� az érzékszervekkel felfogott lényről, �1em
.
látom az ellenfél érzékszervekkel felfogott lenyenek
harcmüvészetét. Bár azt mondom: "Nem látom az ellen

felet", ez nem azt jelenti, hogy nem látom az ellenfelet a
szemeim elŐ tt. Meglepő, hogy képesek vagyunk láb1i az
egyiket anélkül, hogy a másikat is Járnánk.

�

fcgy\:erck puszti�ás tól. A �zövegb�n a lo
. .
.
\'ábbiakban az egysz!!rúség kedveert
a harcmuv�szet szot hasznalJuk,
a
fenti mcghilláro7..íS szem elölt tartásával - a ford.

rúl, megóvni az embereket a

�J A sz,•méln�s kLip buddhista terminus, mely azt az egyéni néze
tet, v.!lcményt jclÓii, ami azon a téves elképzelésen alapul, hogy �z ego
. m�
(az az én-tudat, ahogy a valódi én a lesttól befolyásollan azonos1�a
gát és véleketlik - a ford.) tényleg létezik, és hogy képes a dolgokat rea
lisan érzékelni.

9()

Hajdanában a Magasztos-H a Havas Hegyekbe45

ment, és hat szenvedéssel eltöltött év után megvilágoso
dott Ez az Igazi Én megvilágosadása volt. A közönséges
embernek nincs hít-ereje, és nem ismer kitartást, még há
rom vagy öt évig sem. De azok, akik az Utat tanulmá

nyozzák, tíz vagy húsz évet, naponta huszonnégy órát is
szargalmasan töltenek. Erős hitet építenek, a bölcsekkel
beszélnek, és semmibe veszik a viszontagságat és a szen

vedést. Mint a szülő, aki elvesztette gyermekét, tapodtat
sem mozdulnak kitűzött céljuktóL Alaposan átgondolnak
mindent, kitartóan vizsgálódva. Végül megérkeznek oda,
ahol még a buddhista tan és a buddhista törvény is leom
lik, és képesek természetesen megJámi "Ezt."

Arra a helyre eljutva, ahol a menny és a föld még
egxek- ahová jin és jang még nem érkezett meg, azonnal

H A l\ lagasztos Sákjamuni, a történelmi Buddha tíz. megnevezése
küzül az egyik.
45

Himalája
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-

ez azt jelenti, hogy szemeid �rra a
_
o , az eg· eg lett'
helyre szegezed, mely létezett aze1o·· tt, 110o
)
..
.
es a f''old fold , mielöttj'in és jang kialakult. Sem gondola�ot,
.
sem okfejtést nem használsz, és egyenesen e1o. .':� neze
· 1 . Ig)'
_
az az 1'd.
o, llogy ered mén)'es leszel, biztosan elJOn.
uv
/)a
'
<
=>
" list
.! akorlok:

Nos, a kivci/ó ember használja a k�rdot, de .
kol. Haszná/jc1 a kardot, eletet ad. .
nem •rvi
l
A m �r ölni kell, öl. Amikor életet kell adm,

/
k

életet ad. Amikor ö" n1inden figyelme azon

,·an. A mikor életet ad, n1inden figyel ne azon

�
.
meuvizsuá/ná,
nu he�1·es es
J<. ..J hocrJ'
van. A 11él.,,u
o
o
o
.
mi nem, képes meglátni azt Anélkü" hog_v .
_
különbséget tenne, képes különb�eget
en�I -�
helyesen. A l'ízen jámi o�va�1, mm: a folfon A
�_
földön járni pedig O�J'c1n, mmt a I'Jzen. Jfa � e
pes szert tenni erre ,1 szabadsa_gra, �zen a {
�J
dön senki sem képes za,·arba hozm. Semrmben
/

�

nem akad páqa.

A kiváló ember a harcművészetekben kiválóságat
szerzett embert jelenli.
ez azt jelenti,
'�
' a "
}
'·
J
a i·dot, de nem o
"''iikol:
-aszna'r;a
.1
J
,
hog ' még ha nem is nyúl a kardhoz, hogy ''asokat le. :_
. � , amikor mások ezzel az alapelvvel talalJak
�zemb_e
vag)On
retteani
és
saját
elhatározasukbol
magu k·at, ell·ezdellek
'
'
o
.. . ,. .
halnak meg. Nem szükséges megalm oket.
·

J-1,1szmíljc1 a kaJ'dot, életet ad: ez azt jeleJ:ti, hogy
amikor kardjával az ellenféllel van lefoglalva, mmdent a
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másik mozdulataira hagy, és képes őt saját kedve szerint
megfigyelni.
Amikor ölni kell, öl. Amikor életet kell adm� életet
ad. Amikor öl, minden figyelme azon van. Amikor életet
ad, núnden figyelme c1ZOn !'an: Ez azt jelenti, hogy mind
az élet adását, mind pedig az élet kioltását szabadon teszi,
meditativ állapotban, a teljes szellemi elmélyedés állapo
tában, ahol eggyé válik meditációja tárgyával.
Anélkül, hog_v megn'zsgcilná mi helxes és mi nem,
.
képes meglátni azt Anélkül, hogr kiil
önbséget tenne, ké

Ez azt jelenti, hogy
harcművészetére nem mondja azt, hogy " ez helyes", sem
azt, hogy "ez nem helyes", hanern képes meglátni melyik
melyik. Nem ítél, de képes helyesen ítélni .
pes különbséget tenni - he�vesen.

Ha valaki felállít egy tükröt, bnrmilyen forma is
legyen odatéve, a tükör visszaadja azt, és láthatóvá válik.
Ahogyan a tükör gondolkodás nélkül teszi ezt, a különféle
formák tisztán tükröződnek, a megkülönböztetés minden
féle szándéka nélkül. Elméjét tükörként használva, a
harcművészeteket alkalmazó ember nem sznndékozik
megkülönböztetni helyest és helytelent, de elméje tükré
nek fényessége által a helyes és a helytelen feletti ítélet
eljut a megfelelő helyre, anélkül, hogy ö bármiféle gon
dolalot hozzátenne.
A

ví
zen járni o�van, m1i1t a földön. A f
öldön járni

Ennek jelentését senki nem
tudja megérteni, aki nincs megvilágosadva az ember
tényleges eredetét illetően.

pedig olyan, mint a vízen.

Ha a bolond ember ügy lép rá a földre, ahogyan a
vízre, amikor a földön jár, arcra bukik. Ha ügy lép a vízre,
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den szokványos/ mégis mli
1den természetfe
letti. Úgy nevezem ezt: T
aia.

ahogyan a földre lép, amikor a vízre lép rá esetleg azt hi
:
szi, járhat rajta. E tekintetben azt mondhatjuk, hogy az az
ember, aki megfeledkezik mind a földről, mind pedig a
vízről, az első, aki eljut ehhez az alapelvhez.

·

Ha képes szert tenni erre a szabadságra/ ezen a
földön senki sem hozlm/ja zavarba. Vagyis az a harcmú
vész, aki képes szabaddá válni, nem kerül szorult hely
zetbe, hogy mit kell tennie, függetlenül attól, hogy kivel
kerül szembe.

·

Semmiben nem akad párja. Ez azt jelenti, hogy
mivel nem akad párja az egész világon� éppen olyan lesz,
mint Sákjamuni, aki azt mondta: " A világon én vagyok a

Leghatalmasabb."�6

JI;Jeg akarod ezt valósítani?járva/ állva/ ülve és

fekve/ beszécJ. és hallgatás közben teázás és

ri
zsevés ktJzben soha nem sz,1bacl hogy erőfe
sz/tésed lankadjon. Tekinteted soha ne 11edd le
a célróL alaposan vizsgálj meg mindent ami
jön és mindent ami megy. Egyenesen a dol
gok mélyére kell hatolnod. Ahogy a hónapok
és évek telnek úg;r fog túnn� hog
y fény kelet

kezik a söt�tségben. Tanító nélkül válsz bölcs
csé/ és csodálatos képességekre teszel ma;d
·szert anélküL hogypróbálnád. Il;renkor min-

46 A legenda szcrinl nmikor Sákjamuni megszülctetl, hét lépést
tett mind a négy iránybn, jobb kezével az égre mulatott, és a fenti sza
vaknt mondla.
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Meg akarod ezt valósítani
? Az "ezt'' arra utal,
.
anme az előzóek en utaltam
; a kérdés tehát az, hogy
meg
akarod-e ragadm annak
értelmét, amiról az előzőek
ben
már szó esett.

?

járva, á lva, ül
és fek1;e, beszéd és half
gatéfs
,.
� yet ':� _
köz
ben. Ezt a neg
- Jaras, áilás, ülés, fekvés
- a Négy
Méltóságn�k�7 nevezik. Min
den ember végzi ezeket .

Beszéd és hallgatás közben
: ez azt jelenti, hogy
.
m1alatt beszél valaki, és mia
latt csendben van.

T á ,fs és rizsevés közben
� �
: ez azt az időt jelenti,
.
nualatt tea t Iszol és rizst esz
el-.

Soha nem szabad_ hogy
erőfeszftésed lankc7djon.
.
Tekmteted sohc1 ne vedd
Ie a célról, alaposan vizstr
álj me&
mindent ami jön és min
dent ami megy. E
g
y nesen
dolgokba kelJ hatolnod. Ez
azt jelenti, hogy soha nem
sza
bad gondatlannak vagy
felületesnek lenned erófesz
íté
�:dben, és á landóan viss
za kell térned önmagadho
z.
Te
ku teted a celon kell legy
en, és folyamatosan és mél
:
ysé
geiben meg kell vizsgáln
od ezeket az alapelveket.
Min
dig
_
e�enesen elore haladj, a
jót jónak, a rosszat rosszn
ak
te
kmtve, miközben ezt az
alapelvet vizsgálod a dolgok
ban.

:

�

�

�7 Ez a buddhista lernlinu
s olyan helyzeteket jelöl, ame
lyekben nz
ember magatartásával tiszlelele
t·sugall.
·
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hogy fény keletkezik ,1 sötétségben. Ez azt jelenti, hogy

Annak a jelentése, hogy. núnden olyan, mint ren
desen mégis mincJen természetfeletti az, hogy ez a nem

Ahogy telnek-múJnak a hónapok és az évek, amit önma

életre.

mint amikor hirtelen egy lámpás fényét pillantod meg a

remtetté, amelyek tulajdonságaikban teljesen hétközna

Ahog;' a hónapok

és

évek telnek, úgy log tünni,

teremtett misztikus képesség nem rendkívüli módon kelt

éppen így, fáradhatatlanul kell erőfeszítéseidet folytatnod.

gad viszel végbe ezzel a misztikus48 alapelvvel, olyan lesz,

tvlivel csak azok a cselekedetek válnak nem-te

sötét éjszakában.

piak, ez az alapelv sosem különül el a szokványostól. Ez-

A tanító nélkül l'<ilsz bölccsé azt jelenti, hogy eh

hez az alapvető bölcsességhez anélkül fogsz elérkezni,

hogy azt valaha is tanító átadta volna neked.

Csodálatos képességekre teszel ma;d szert anél

kül hOfi..l' próbiilnád. Mivel a hétköznapi ember munkiija

tudatából f«kad, ezek mind « teremtett jelenségek-19 vilá

gának cselekedetei, és szenvedést foglaln«k magukba.

Ugyanakkor, tn ivel a nem-teremtett cselekedetek ebből az

alapvető bölcsességböJ származnak, csak ezek természetesek és békések.

·

Az i�venf::or pontosan azt az időt jelöli. Azt az

időpontot jelöli, «mikor az ember tanító nélkül ér el « böl

csességhez, és misztikus képességek birtokába jut anélkül,
hogy próbálneL

•

zel együtt, a teremtett jelenségek világában a hétköznapi,

szokványos emberek szokványos cselekedetei

teljesen

különböznek ettől. Ezért áll ott, hogy minden szokvá
"
nyos, mégis núnden természetfeletti" .
Úgy nel 'ezem ezt: Taia Taía egy [ősi kínai) kard,
.

melyhez fogható nincs a világon. Ez a drágakövekkel éke

sített kard szabadon vág mindent, a merev fémtől a meg
munkált acélon át a sürü és csiszolt drágakövekig. Semmi

nincs a világon, ami hárítnni tudná pengéjét. Azt a sze

mélyt, aki megszerzi ezt a nem-teremtett misztikus képes

séget, nem ingatha ja
l meg hatalmas hadseregek parancs
noka, de még százezres túlerő sem. Ugyanúgy, ahogy

semmi sem képes útját iillni e híres kard pengéjének. Ezért
hívom e misztikus erejű képességet Taia Kardjának.

Mindenki rendelkezik Ta1�1 eme éles kc1rdj<ival

48 miszlikus: a miszlikiin alapuló, rá jellemzó. Miszlika: oly;;m
rendszer és eszmeáramlat, amdybcn titokzatos, ésszel fölfoghatatlan
crúkrl\1 és l?ljiiriisokról esik szó, s amely az embert va!amifde külünlcges
képcsségek

és

lehelliségek

birlokiiba

juttatja.

A

görög

müsztész

('beavatott') 11)'0miin - Lendvai L. Ferenc: Filozófiai Vademecum
49 A teremlett jelcnségck

il

karma törvényének követkczmo.!nyci. A

nem-tcrcmtcllcl' függetlenek csclckcdcllól, szólól vagy nkamtlól.
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és ez núndenkiben teljességgel megl'an. Akik
nek ez viMgos, azoktól még a Márcik is félnek,

de akiknek homálvos, azokat méu
az eretnekek
o
J

is megtévesztik. Eg_vlelól ha két eg;'forma

g)'akorlattal rendelkezó ember találkozik,

karddal a kezében az összecsápásnak nincs

kimenetele_- o�van ez, mnt
i amikor S,ikjamuni a
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virágot tartja, és KasjapaSO rejtelmesen elmo
solyodik. Másfelől, felemelni az egyiket és
megérteni a másik hármat, vagy finom súlybeli
különbségeketszabadszemmel észrevenni, a
szokványos ügyesség példái Ha a fentieket
valaki elsaiitította, azon nyomban háromfelé
vág, még mielőtt az egyiket felemelnéd és a
három felől megértésre jutnál lviennyire in
kább így van ez, amikor szemtől szembe talá
lod vele magad?

Akiknek ez viJáaos,
azoktól mé0a a !11arák
52 s
i félo
.
nek, de ilkiknek ez homályos, azokc1l még az eretnekek is
megtévesztik. Ami azt a személyt illeti, aki tiszta megvi
láCJosodással
bír Eredeti Arcát illetően, számára semmi
C>
nincs ebben a világegyetemben, ami elhomályosítja vagy
akadályozza látását. Így nincs rá mód, hogy a Marák ter
mészetfeletti erejükhöz nyúljanak. Mivel egy ilyen sze
mély keresztüllát saját szándékain, a Marák félnek tőle és
elkerülik; vonakodnak a közelébe kerülni. Ellenben az, aki
homályosan lát, és nem tudja hová tenni Eredeti Arcát,
rengeteg zavaros gondolatot és téveszmét halmoz fel,
melyektől aztán nem tud megszabadulni. Az ereh1ekek

Nlindenki rendelkezik Taia eme éles kardjával, és
ez mindenkiben teljességgel megvan. Ez azt jelenti, hogy
Taia híres kardja, amelyet a világon semmilyen penge
nem képes hárítani, nem csak másoknak adatott meg. Ki
vétel nélkül mindenki, birtokolja, nincs, aki ne rendel
kezne vele, és akinek ne lenne meg a maga teljességében.
Ez az elme kérdése. Ez az elme nem a világrajö
veteledkor született veled, és nem fog megszúnni" halá
loddal. Mivel ez az igazság, az Eredeti Arcnak51 nevezik.
Az ég nem képes befedni. A föld nem tudja megtartani. A
tűz nem tudja megégetni, sem a víz benedvesíteni. Még a
szél sem tud beléhatolni. A világon semmi nincs, ami ké

pes lenne útját állni.

so Kasjapa:

könnyen meg tudják téveszteni és be tudják csapni ezt az
embert.

Ha két egyforma gyakorlattal rendelkező ember
találkozi'k, karddal a kezében, az összecsapásnak nincs
kimenetele. Ennek jelentése a következő: ha két olyan em
ber találkozna, akik mindketten felismerték Eredeti Arcu
kat, és szemtól szemben állva előrántanák Taia Kardját,
lehetetlen lenne dülöre jutni. Ha valaki erre rákérdezne,

akkor ezt Sákjamuni és Kasjapa találkozásához lehetne

hasonlítani.

Sákjamuni a l'irágot tartja és Kasjapa rejtelmesen
elmosolyodik. A Gridrakuta ormon történt gyűlés alkal

m ával, Sákjamuni

eltávozása előtt egy szál vörös lótuszvi
rágot mutatott fel. Nyolcvanezer szerzetesnek mutatta,

Buddha halála után a tanítványok vezetóje.

51 Eredeti Arc: az elme ősi, eredeti természete, melyet még nem
szennyeztek be e1Í1bcri szándékok és cselekedetek.
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52 Mára (szankszrit és pá
l i mára, szó sz.crint megölö, mcgscmmi
sítö") istenség a buddhisli! mitológiában, ilki n gonoszságot testesiti
meg, és minden mást, i!mil61 nz �!lólényck holálukat lclik Mitológiai
"

Enciklopédia
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-

akik mindannyian csendben maradtak. Egyedül Kasíapa
mosolyodott el. Tudván, hogy Kasíapa megvilágosoclott,
Sákíamuni átadta neki a Helyes Tanít, mely nem írott sza
vakon alapul, melyet tanítás nélkül adnak . át,53 és megerő
sítette rajta a Buddha-pecsétet.
Azóta huszonnyolc utádon keresztül adták át a
Helyes Tant Indiában, egészen Bodhiclharmáig5·1• Kínában
Bodhidharmától hat átörökítés történt a Hatodik Pab·iar
cháig, Ta Csien55 zen mesterig.
Mivel ez a zen mester bodiliszattva volt, a Budd
hista Tan ettől kezdve virágozni kezdett Kínában, s külön
féle hajtásokat eresztett. Gyorsan eltetiedt az Öt I-láz és a
Hét Szekta,56 és végül Nai Csic I-Isi.i T'ang57 pap által el
íutott a japán Daio�s és Daito59 papokhoz. Ez mind a mai
napig szi.inteleni.il folytatódik, mesterről tanítványra.

SJ

Nem az iwlt szavakril támaszkodni, és ., tanit<is nélküli .\trtd<is

két olyan

pont, mclyct különösen

rt

zenben

nyomatékosi1.1nak. 1-bng

y az ember inkább sajiil Icmlészelébe
súlyozzák nzt az rtl,1pclvct, hog

nézzen, ahelyett, hogy irásokrn \'agy mások tanításoírn tiimaszkodnn.

A "virágot tartja . .. sejtelmesen elmosolyodik': ta�
nitilsához nehéz megérkezni, és nem könnyü megf Jtet l
�
:
találgatássaL Az embernek meg kell innia a buddhak le
Iegzetét, mialatt saját hangját nyeli.
Bár nincs rá mód, hogy kifejezzük ezt az alapel
muszáj, elöhozha�uk a kö vetkező példél t:
nagyon
vet, ha
.
ma
öntjü . t
úgy veszünk vizet egy tálból, é�
sikba, hogy a víz összekeveredik es �negku�ot� bozte�h�
tetlenné válik. Ez az a pillanat, anukor Sak)amunt es
Kasjapa szemei találkoztak és egyesültek. Megszúnt a vi-

Ú�'

� � �?Y

szonylagosság.

Egyetlen harcrnűvész-tanitvány sincs százezer
.
. lmesen
köz ül, aki megértette volna a " virágot tarlJa ... sejte
.
"
elmosolyodik jelentését. Mindazonáltal, ha vala Jt meg

�

ingathatatlan szándék vezérel, és tényleg megért� sre kar
� .
jub1i, ak�or
l
fegyelmeznie kell magát még hanntnc :" t?.
. .
Ha ettől eltér, nemcsak annyi történik, hogy nem SaJ ahtja
el a harcmüvészeteket, de a pokolba kerül, mint az íjból
kilőtt nyil. Ez igazán rémisztő dolog.
Felemelniaz eu)'iket és megérteni a másik hármat:

i

ez azt jelenti, hogy am nt egy rész feltárul, a másik három

5� l3odhídh,mnn: A zen buddhizmus clsú patriarchája Kin.1ban.

is azonnal világossá válik.

55 Ta Csicn (637-713): Ismertebb nevén Hui Neng. A zen fcjlódé

eket szabad szemmel
kiilönbséu
Finom súh'beli
o
.
szrevenni. Kiilönbségeket szabad szemmel észrevenm:
é
ez a szem szerepére utal, illetve szemmel való becslésre.

Azt mondják,

i. u. .J70-bcn vagy 520-ban érkezcll Indiából Kinábn.

sének középpontí alakja.

56 At. ,.Öt Ház és a Hét Szcklu"
57

n

zen kiilünfélc iskol;\i t jelenti.

Nai Csi Hsü T'ang (1185-1169): Hsü T'ang Csíh Jü m
h·cn is is

meretes. A Jinesi buddhizmus kínai szcrzctcsc volt.
SH

Oaío Kokusi (1234-1308): A rindzaí szekta egyik szcrzetcsc; Ki

náb,1n lnnult buddhizmust.
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59 Óaito Ko kusi (1282-'1337):

bnio

Oniloku-dzsíban alap ítolt zen iskolát.
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Kokusi egyik kövl"!tójc, aki

az

tűnt mielőtt a viharos szél megérkezett volna.

A súlybeli különbségek rendkívül finomak6D. Az

ember,

aki

szabad

szemmel

képes

Ha az ember nem rendelkezik ilyen taktikával

megmondani,

s végül összeza varodik, saját pengéjét vagy

mennyit nyom bármely darab arany és ezüst, és a legcse

kezét sérti meg, ügyességének végére ér. Ezt

kélyebb mértékben sem téved, ügyes és nagy gyakorlattal

nem lehet benyomások vagy tudás alapján

'

rendelkezik.

megjósolni. Nem sza vak vagy beszéd útján ke

Az ezek a szokványos ügyesség példái azt jelenti,

rül átadasra, szigorú alapelvek sincsenek. Ez a

hogy sok ilyen ügyes ember van, és semmi különleges

tanításokon túlmutató rendkívüli átadás tör

nincs bennük.

vénye.

Ha c1 fentieket valaki elsajátítolta, aZ0/,1 nyomban

háromfelé vcig, még mielőlt az egyik
et felemelnéd és a hé
rom felő
l megértésre jutnál Ez a rra a személvre vonatko
zik, aki ':1egérti, miért jelenik meg a Buddh� ebben a vi
lá ban. O a�, aki azon nyomban háromfelé vág, még mi
�
elott az egyrket felemelnéd, és a három felől megértésre

Végül s
i egy ilyen ember sohasem mutogatja

kardja hegyét: ez azt jelenti, hogy egy mester a kezdetek

től fogva soha nem mutalja kardja hegyét.

G;rors - még a villám sem képes immot tartani

jutnál, vagy mielőtt bármiféle jelzés megjelenne. Ezért hát

vele. Tömör - már ott sncs,
i
eltűnt mielőtt a viharos szél

leheb1e tenni.

azt jelenti, hogy még a villám sem - mely már elment, mi

feltételezem, ha ilyen emberrel találkoznál, semmit nem

Menn;rire így van ez
, mikor szemtől szembe talá

lod vele magad? Aki ekkora gyorsaságra és megér�ésre

tesz szert, egy másik emberrel szembetalálkozva olyan

megérkezett volna. Ami a technika gyorsaságát illeti, ez

előtt azt gondolod, láttad - képes átvágni az ő mozdulatai
között. Ami a tömörségét illeti, az sebesebben tovatünik,

mint ahogy a vihar előtt szálló finom homokszemesék

könnyedséggel vág, hogy ellenfele még észbe sem kapott,
már levágtcik a fejét.

Ha az ernber nem rendelkezik ilyen taktikával 61, s

k: ez azt fejezi ki, hogy ha valaki ilyen
ül összeza varodi

l'ég

képességek nélkül csak egy kicsit is ragaszkodik ahhoz,
Végül is egy il;ren ember sohasem mutoaatja

�

kard
ja hegyét. Gyors - még a vi/Mm sen képes

hogy felemelje kardját, vagy ahhoz, hogy elméjét hasz

nálja, ...

iramot tartani vele. T
ömör - már ott sincs, el-

60 Az credeli szövcgben itt nz Edo korszakbeli súlymértékek sze
repelnek példnkén t.
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61 laktikn: harcmód. Bakos Ferenc - Idegen szav<lk és kifejezések
szálára
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Saját pengéjét vag;' kezét sérti me� ügyességének

azt jelenti, hogy egészen biztosan saját kardja
hegyét fogja letörni, saját kezét fogja megvágni, és való
színűtlen, hogy valaha is gyakorlottnak lehet majd mon
dani.
végére ér: ez

r

z á

Nincs /:fektetett s ab l)' e nag;' képesség
megnyllvánulására. Szabályos cselekvés, el
lentmo�dás�s �selekvés - még az ég sem hatá
roz err J�J hat ennek természete? A régiek
ezt m�nd�ak: "Ha eg;' házban nincs egyPm·
Cse-t abrazo/ó festmény, c1kkor szellemek sin
csenek benne. " Ha Falaki meaedzette n1'1aa't
o
"
..
,
c.o
es megerkezett ehhez az alapeit ·hez, akkor
eg_y etle kard segítségével mnden
i
az i ny 
tasa ala kerül e világon.

ol

Ezt nem lehet ben)'omások vag)' tudás alapján
megjósolni. A " benyomások vagy tudás" az emberi lélek

tudására,
illetve
ítélőképességére vonatkozik.
A
" becslésekre és számításokra utal. Ez c_tzt je
megjósolni
"
len ti, hogy nem számít, mennyire próbálod benyomások
és tudás alapján kiszámítani vagy megjósolni, az ered
mény a legkevésbé sem lesz használható. Ezért határold el
magad a dolgok kiszámítás alapján történő megítélésétől.

v

Nem sza a k vagy beszéd útján kerül átadásra,
szigoní alc1pe!t'ek sincsenek. Az igazi harcművész szá

mára ezt nem lehet szavakkal átadni. Továbbá alapelvek
ú�án sem tanítani, sem tanulni nem lehet hogy milyen ál
lást vegyen fel valaki, vagy hová üssön.

y

vén

Ez a tanításokon túlmutató rendkívüli átadás tör
. Nem lehet szavakkal átadni, és a módszertöl füg

e

getlenül nem lehet tanítani. Ezért ezt a " tanításokon túl
mutató rendkívüli átadás" alaP.elvének nevezzük. Ez
o lyan alapelv, ami a mester tanításain kivül áll; olyan elv,
melyben kiemelkedő fontossága van az egyéni megvilá
gosodásnak és az egyén saját felismeréseinek

�

N� engedd, hog_v c'1Zok, akik ezt tamrlmányoz
zak, meggondolatlanok legyenek.

.

. N�
n�s ��fektetett szabály

10�

e

y

nag

képesség meg

öv n
k
k r
bály nélkül.

nyilvcm lasara.o� Ha e rendkívüli átadás t r é yéne
�
"nagy kepess ge" meg megnyilvánul előtted, a k o azt

�

sz�b�don teszi m�g, míndenfé le lefektetett sza
�fegJs a :' n�gy' kepesség" nevet viseli, mivel mind a tíz
.
Ir - J�Y �e�e kJteqed, és sehonnan sem hiányzik, még egy
.
�
n� ul f�lenek hegyéről sem . A lefektetett szabályok a sza
.
baly�z s :!ve� alapu�nak; nincsenek olyan előírások vagy
szabai)�ok, mmt amilyenek mancijuk mintába öntenék
azo�a t a dolgokat, melyek e nagy• képesség megnyilvá
.
nulasaval
kapcsolatosak .

6� P.i

..

rá í

�

Je•: u-tól: "Nincs meghatározott módjn e Ilii>;)" kt!pessé••
o
o
megnytlvnnulnsnnak "
.
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Szabályos cselekvés, ellentmondásos cselekvés még az ég sem határoz erróJ.63 Az, aki kinyilvánítja ezt a
nagy képességet - cselekedjen .akár szabályosan, akár el

lentmondásosan - szabad, semmi nem korlátozza.

ez arra utal, hogy
t
lv/i hát ennek természee?:
i
ls
kivel, és megkérdezed, miró
szemtól szemben állsz vala

van szó valójában.·

egy házban nincs egy
A régiek ezt mondták: "Ha
k
;r, akkor szellemek sincsene
Pai Cse-t ábrázoló festn1én
kérdésre.
benne. "Ez válasz az előbbi
ember feje, olyan ál
Pai Cse-nak tehén-teste van,
en
s még egy. Álmokat és szer
lat, amelyhez fogható ninc
y
hog
,
róla
rajzot készítenek
csétlenségeket eszik, Kínában
z
akas
vagy a belső pillérekre
a ház bejáratához tegyék,
ek
sztráció a szerencsétlenség
-illu
szák. Röviden, a Pai Cse
elkerülését szolgálja.

Akinek soha nem volt dolga szellemekkel a házá

méje nem fog Pai Cse kép után sóvárogni, saját világa
pedig maga a gyönyörűség.

Ha !'alaki megedzette magát, és megérkezett eh

í
tséu
ével
hez az alapelvhez, akkor egyetlen kard seu
minden az irán;rítása alá kerül e Iri!ágon. Ez

�

szer csak megszabadul, mint egy hüvelyéból kirántott
kard, s a Han-dinasztia alapítójához lesz hasonlatos, és

egyetlen kard segítségével minden az irányítása alá kerül
e világon.

Ne engedel hogy azok akik ezt tanulm,inyozzák,

meggondolatlanok legyenek. Azok, akik e kard misztéri
umát tanulmányozzák, nem szabad, hogy könnyedén

meggondolatlan véleményekre jussanak, és törekedniük

kell saját fényük erősítésére. Céltudatosan folytatva erőfe
. _ .
sztteseiket,
nem szabad gondatlannak lenniük, még egy
pillanatra sem.

ban, még csak nem is gondolna arra, hogy Pai Cse-képet
készítsen, és hogy felakassza a falra. Azt akarom ezzel
mondani, hogy az, aki képes alkalmazni akár a szabályost,

akár az ellentmondásost, mivel még az ég sem tudja

megmondani, mi van elméjében, teljes mértékben felül

emelkedik fájdaimon és örömön. Testi szerencsétlenségek

nem érik, és otthonában sem fordul elő ilyesmi. Ezért el-

a Cseng Tao Ko, a másik
Kél korni zep értekezésból (az egyik
ak: .,Ellentmondásos
szóln
igy
sok
forrá
feltehctócn a 1-lsin Hsin Ming): A
..Ha
még az ég scm határoz erról," és
cselekvés, szabályos cselekvés tmonellen
vagy
kban
ályo
szab
ne
át,
birtokolni akarod megnyilvánulás
dásokban gondolkozz.''
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:Zr jelenti,

l�o� amet:Oy ben v�laki eszerint fegyelmezi magát, kime
ntoen edzi e tiszta femet ezerszer is, újra meg újra, és egy

