
Hui Neng
,/,/ .

zen tan 1iásai

Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó



A" The Sutra of Hui Neng"
című könyv felhasználásával

magyarra átültette
© Szigeti György

A Kőrösi Csoma Sándor Buddhista Egyetem
jegyzete

Korábban megjelent
A Hatodik Pátriárka szútrája

címmel

1. JIN ( 7 1 487

1. II II In r Könyvkiadó 2001
1 Ir 1.Nyomda Kft.

l lmegjelenését ~
(liliI •nt! r Buddhista Alapitvány támogatta

1. Önéletrajz

Egyszer, amikor a Pátriárka a Pao-lin kolostorba
érkezett, Sao-csou elöljárója, Vej más hivatalnokok

társaságában meglátogatta, és arra kérte, tartson nyilvá-
nos beszédet a buddhizmus ról a Ta-fan templom csarno-
kában, Kanton városban.

A hallgatóság kellő időben egybegyűlt, így Vejelöljáró,
kormányzati hivatalnokok és konfuciánus tudósok körül-
belül harminc-harmincan, szerzetesek, szerzetesnők,
taoisták és világiak körülbelül ezren. Miután a Pátriárka
elfoglalta a helyét, a gyülekezet mély tisztelettel köszön-
tötte, és arra kérte, tartson beszédet a buddhizmus alap-
vető tanairól. A Pátriárka a következő beszédet intézte a
hallgatósághoz:

- Tanult hallgatóság, tudatunk igazi lényege, mely a
megvilágosodás csírája, természeténél fogva tiszta, és
csupán ennek közvetlen megtapaszta1ásával érhetjük el a
buddhaságot. Engedjék meg nekem, hogy most a saját éle-
temről meséljek, és arról, hogyan váltam a meditációs is-
kola titkos tanának birtokosává.

Édesapámat, aki Fan-jangban született, egy napon el-
bocsátották hivatalából és a kuangtungbeli Hszin-csouba
száműzték közembernek. Sajnos édesapám gyermekko-
romban meghalt, így édesanyámmal szegénységben és
nyomorúságban magunkra maradtunk. Nemsokára Kan-
tonba költöztünk elég mostoha körülmények közé.

Akkoriban tűzifát árultam a piacon. Egyszer az egyik
vásárlóm arra kért, hogy bizonyos mennyiséget vigyek el
a boltjába. Leszállítottam a tűzifát és megkaptam fizetsé-
gemet, s miután kiléptem a boltból, összetalálkoztam
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valakivel, aki éppen egy szútrát recitált. Abban a pillanat-
ban, ahogy meghallottam aszútra szövegét, megvilágo-
sodtam. Ezután megkérdeztem tőle, mi annak a könyvnek
a címe, amelynek szövegét recitálja. 6 azt válaszolta, hogy
a Gyémánt szúirát' recitálja. Majd tovább kérdezősködtem,
honnét jött és miért recitálja a Gyémánt szútrát. 6 erre azt
válaszolta, hogya Huang-mej tartományb eli Csi-cs.~)Uból,
a Tung-san kolostorból jött; ahol Hung-zsen, az Otödik
Pátriárka az apát, aki körülbelül ezer tanítvány mestere.
Alkalmi ismerősöm elmesélte, hogy amikor ott járt és
tiszteletét tette az ötödik Pátriárka színe előtt, alkalma
volt végighallgatni annak tanítását a Gyémánt szútráról.
Ezután elmondta azt is, hogy Hung-zsen gyakran arra
inspirálja a világiakat és a szerzeteseket, hogy eme szútra
szövegét recitálják, mert ezáltal megtapasztalhatják tuda-
tuk igazi lényegét és így elérhetik a buddhaságot.

Nem kétséges, hogy a korábbi életek jó karmájának kö-
szönhetően találkoztam ezekkel a szavakkal, s hogy vala-
ki tíz pénzt adott nekem édesanyám létfenntartásá~a. Ez
az illető adta nékem azt a tanácsot is, hogy menjek el
Huang-mejbe és kérjek tanítást az ötödik Pátriárká~ól.
Miután édesanyám részére a legszükségesebbeket előte-
remtettem, elindultam Huang-mej felé, ahová kevesebb
mint harminc nap múlva megérkeztem.

Mikor tiszteletemet tettem az ötödik Pátriárka színe
előtt, az megkérdezte tőlem, honnan jövök és mit akarok
tőle. Akkor én így válaszoltam:

_ A kuangtungbeli Hszin-csouból származom, és az~rt
jöttem ilyen messzire, hogy tiszteletemet tegyem on elott.
Egyedül azt kérem, hogy buddha váljori b~lőlem!

_ Valóban Kuangtung szülöttc vagy, fiam? Ebben az
esetben hogyan is remélted azt, h gy buddha leszel?
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- Csakugyan vannak északi és déli emberek, de az
észak és a dél nem teszi különbözővé Buddha-természe-
tüket'. Az igaz, hogy egy hétköznapi ember testi felépíté-
sében különbözhet Öntől, de Buddha-természetében nem.

Az ötödik Pátriárka úgy tűnt, mondani akart még va-
lamit, de a jelen levő tanítványok miatt letett szándékáról.
Majd megparancsolta nekem, hogy csatlakozzak a mun-
kásokhoz. Ekkor így szóltam:

- A bölcsesség gyakorta felötlik bennem. Ha valaki a
tudatának igazi lényegét tapasztalja, akkor azt az illetőt az
érdemek szántóföldjének' nevezhetjük. Nem világos, hogy
minő munkát szán nekem?!

- Lám, ez a fiú nagyon bölcs - jegyezte meg az ötödik
Pátriárka. - Most pedig vonulj vissza az istállóba, és ne
szólj többet!

Ahogy visszavonultam, az egyik világi testvérem el-
mondta, mi lesz a dolgom. Tűzifát kellett aprítanom, és
rizst kellett hántolnom.

Több mint nyolc hónap telt el. Egy napon az ötödik
Pátriárka meglátott, és így szólt hozzám:

- Jól tudom, hogy mélyen átláttad a buddhizmust, de
nem beszélhetek veled, nehogy a rosszakaróid ártsanak
neked. Megértesz, ugye?

- Igen - feleltem. - Azért, hogy elkerüljem azokat, akik-
ről szólt, még csak közelébe sem megyek a csarnoknak.

Egy napon az ötödik Pátriárka összehívta tanítványait,
és így szólt hozzájuk:

- A folytonos újraszületés kérdése nagyon fontos kér-
dés. Napról napra, ahelyett, hogy megpróbálnátok kisza-
badulni az élet és halál eme sötét tengeréből, csak az újra-
születéseket okozó érdemeket hajszoljátok. Még az érde-
mek sem segítenek rajtatok, ha tudatotok igazi lényege
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ismeretlen előttetek. A bölcsességet a tudatotok mélyén
keressétek, és aki megvilágította azt, írjon nekem egy
négysoros verset róla! Aki átlátta tudatának igazi lénye-
gét, az lesz eme köpeny birtokosa, és az kapja meg tőlem
a Tant. Az lesz a Hatodik Pátriárka.

Most pedig vonuljatok vissza, és ne késlekedjetek a
négysoros vers megírásában, hiszen a mérlegelés teljesen
szükségtelen és hasznavehetetlen. Ugyanis, aki megta-
pasztaita tudatának igazi lényegét, az bármikor képes róla
beszélni. És még akkor sem veszíti el a belátást, amikor
harcba bocsátkozik valakivel.

A tanítványok, ahogy megkapták ezt az útmutatást,
visszavonultak, és így tanakodtak egymás között:

"Minek mélyedjünk el a tudatunkban, és írjuk meg a
négysoros verset, s vigyük oda a Tiszteletreméltó színe
elé, hiszen úgyis tanítónk, Sen-hsziu lesz a következő pát-
riárka. Ha pedig összecsapjuk a négy sorost, csak erőnket
pazaroljuk el."

A tanítványok megállapodtak abban, hogy nem írnak
verset, majd így folytatták:

"Miért is fáradoznánk? Mostantól fogva tanítónkat,
Sen-hsziut követjük mindenhová, és tőle várunk útmu-
tatást."

Ez idő alatt Sen-hsziu így gondolkodott magában:
"Tekintettel arra, hogy én vagyok a tanítójuk, egyikő-

jük sem fog a pátriárkaságra törekedni. Vajon írjak egy
négysoros verset és odavigyem a Tiszteletreméltó színe
elé? Ha nem teszem meg, akkor a Pátriárka honnan tudja
meg, hogy a bölcsességem elmélyült-é, vagy felszínes? Ha
a szándékom a Tan átvétele, akkor az irányvételem tiszta.
De ha minden vágyam a pátriárkaság, akkor nem, hiszen
ebben az esetben a tudatom még mindig világias, és rabló

~ódjára tör a Pátriárka szentséges helyének elfoglalására.
VIszont ha nem írom meg a négysoros verset, akkor esé-
lyem se lesz a Tan átvételére. Ajjaj!Valóban nehéz döntés
szakadt rám!"

A Pát,riárka csarnokával szemben három folyosó nyílt,
ezek falára az egyik udvari festőművésznek, Lu-csennek
kellett volna jeleneteket festenie a Lankimatára szűtrdbét'
bemutatván tanításképpen a gyülekezet számára az ö~
pátriárka leszánnazási rendjét",

Miután Sen-hsziu elkészült a négysoros versévei több
ízben megkísérelte azt bemutatni az ötödik Pátriárkának
de amint a csarnok közelébe ért, úgy összezavarodott'
hogy egész testét kiverte a veríték. Képtelen volt össze-
szedni ~ bátorságát, hogy bemutassa a négysoros versét,
noha negy napon keresztül tizenhárom ízben kísérelte
meg azt.

Akkor így szólt önmagához:
"Jobban teszem, ha a négysoros versemet a folyosó fa-

~r~ írom, hogya Pátriárka elolvashassa. Ha megelégedés
tölti el versemet olvasva, akkor elébe járulok, hogy tisz-
teletemet tegyem, s bejelentsem, én írtam a verset. Ha
esetleg nem nyemé el a tetszését, akkor hiábavalóan vesz-
tegettem el időmet ezen a hegyen, és nem érdemlem má-
sok tiszteletét sem! Ebben az esetben, haladtam-e előre
bánnit is a buddhizmus tanulmányozásában?"

Sen-hsziu aznap éjfélkor titokban kiment, kezében lám-
pással, hogy felírja a déli folyosó falára négysoros versét,
tudatva az ötödik Pátriárkával, milyen szellemi belátásra
tett szert. A négysoros verse így szólt:

Testünk bédhi-fa'.
Tudatunk tiszta tükör,
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Amit tisztogassunk gondosan óráról órára!
Ne rakódhasson rá a por!

Ezután az Ötödik Pátriárka tanítványait arra kérte,
hogy gyújtsanak tömjént. Azután tegyék tiszteletüket a
négysoros vers előtt, és recitálják azt, hogy megtapasztal-
ják tudatuk igazi lényegét. Miután a tanítványok elrecitál-
ták a négysoros verset, így kiáltottak fel:

- Valóban nagyszerű!
Éjfélkor az Ötödik Pátriárka a csarnokba hívatta Sen-

hsziut, és megkérdezte tőle, hogy ő írta-e a verset.
- Igen, én írtam - felelte Sen-hsziu. - De távol álljon

tőlem az ábránd, hogy én legyek a következő pátriárka.
Ellenben arra kémém Szentségedet, mondja el nékem,
hogy a négysoros versem minő bölcsességről tanúskodik.

- A te négysoros versed arról tanúskodik, hogy még
nem tapasztaltad meg a tudatod igazi lényegét. Közel
jársz ugyan a megvilágosodás kapujához, de még nem
léptél át azon. A tökéletes megvilágosodás nehezen érhető
el azzal a megértéssel, amellyel te rendelkezel.

A tökéletes megvilágosodás eléréséhez hirtelen kell rá-
ébredned a tudat igazi lényegére, amely nem teremtett és
nem semmisül meg. Ahogy pillanatról pillanatra érzé-
kelsz, úgy folyamatosan képesnek kell lenned felismerni a
tudat igazi lényegét. Akkor minden dolog akadálytalanná
válik. Amint az olyanság', a tudat igazi lényege felismer-
tetett, örökre megszabadulsz az érzékcsalódástóI. A tuda-
tod minden körülmények között az olyanság állapotában
fog időzni. A tudatnak ez az állapota a teljes igazság. Ha
képes vagy a világot ebből az állapotból szemlélni, akkor
elmondható, hogy valóban tapasztalod a tudat igazi lé-
nyegét, amely maga a tökéletes megvilágosodás.

Jobban teszed, ha most visszavonulsz, hogy néhány
napon át egy újabb vers megírásán dolgozz. Ha elké-
szültél, mutasd meg nékem a négysorost. Ha az arról ta-

Mihelyt elkészült, azonnal visszatért a szobájába, így
senki sem tudhatta meg, hogy ő írta fel a verset. Ahogy
visszatért, így tűnődött magában:

"Tételezzük fel, hogy holnap a Pátriárka megelégedés-
sei olvassa el a négysoros versemet. Ebben az esetben
csakugyan kész vagyok arra, hogy a Tant átvegyem. De ha
mégsem elégedne meg, akkor az azt jelentené, hogy alkal-
matlan vagyok a Tan átvételére, köszönhetően az előző
életeimben elkövetett gaztetteknek, amelyek homályba
borítják a tudatomat. Fogalmam sincs, mit fog szólni hol-
nap a Pátriárka versemet olvasva!" Sen-hsziut másnap
hajnalig ily gondolatok ejtették rabul, s így képtelen volt
lefeküdni aludni, vagy egy helyben ülni.

Oe az Ötödik Pátriárka jól tudta, hogy Sen-hsziu még
nem lépett át a megvilágosodás kapuján, mivel nem látta
meg tudatának igazi lényegét.

Reggel az Ötödik Pátriárka magához hívatta Lu-csent,
az udvari festőművészt, és kiment vele a déli folyosóra,
amelynek falát képekkel kívánta befestetni. Ahogy meg-
pillantotta a négysoros verset, így szólt:

- Sajnálom, hogy oly messziről idefárasztottam. A falra
már nem kell festenie, ugyanis a szútra azt mondja:
"Minden forma illetve jelenség mulandó éscsalóka." Jobb
lesz, ha a négysoros verset a falon hagyjuk, hogy a tanít-
ványok tanulmányozhassák és recitálhassák. Ha annak ta-
nítását a mindennapi gyakorlatokban megvalósítják, ak-
kor megszabadulnak a létezés gonosz birodalmaiban való
újraszületés szenvedésétől. A gyakorlók érdeme valóban
nagy lesz!

10 11



núskodik, hogy beléptél a megvilágosodás kapuján, akkor
átadom néked a köpenyt és a Tant.

Sen-hsziu meghajolt a Pátriárka előtt és eltávozott. Né-
hány napon át sikertelenül próbálkozott egy másik négy-
soros vers megírás ával. Ez olyannyira felzaklatta, hogy li-
dércnyomásától gyötörve nem tudott egy helyben ülni,
sem sétálni.

Két nap múlva egy fiatalember hangosan recitálva Sen-
hsziu versét épp ama helység mellett haladt el, ahol én a
rizst hántoltam. Mihelyt meghallottam, rögtön tudtam,
hogy ennek a versnek az írója még nem tapasztalta meg a
tudat igazi lényegét. Noha én nem kaptam semmiféle út-
mutatást erre vonatkozóan, mégis önmagamban már meg-
fogalmaztam a lényeget.

- Minő vers ez? - kérdeztem a fiútól.
- Tebolond, hát nem hallottál erról a versről? - kérdez-

te tőlem, majd így folytatta:
- A Pátriárka azt mondta tanítványainak, hogya foly-

tonos újraszületés kérdése nagyon fontos kérdés. Annak,
aki a köpeny és a Tan örökösévé akar válni, egy négysoros
verset kell írnia, amely bizonyítja, hogy felismerte a tudat
igazi lényegét. Aki sikeresen megírja a verset, az kapja
meg a köpenyt és a Tant, az lesz a Hatodik Pátriárka. Eme
kötetlen négy sorost pedig az idősebb Sen-hsziu írta a déli
folyosó falára, s a Pátriárka arra kért bennünket, recitáljuk
azt. Valamint azt is mondta, hogy aki annak tanítását a
mindennapi gyakorlatban megvalósítja, az nagy érdemet
nyer el, és megszabadul a létezés gonosz birodalmaiban
való újraszületés szenvedésétől.

Akkor azt mondtam a fiúnak, hogy én is szeretném ezt
a verset recitálni, hátha elkövetkezendő életem során kap-
csolatba kerülök annak tanításával. Majd azt mondtam

neki, hogy noha nyolc hónapja rizst hántolok a kolos-
torban, még nem jártam a csarnokban. Megkértem, hogy
mutassa meg nékem Sen-hsziu négysorosát, hogy kifejez-
hessem tiszteletemet.

A fiú odavezetett, és én megkértem, hogy olvassa fel
nekem, mivel jómagam írástudatlan vagyok. Éppen ott
tartózkodott egy jelentéktelen kishivatalnok Csiang-csou
tartományból, s az olvasta fel a verset. Amikor a végére
ért, közöltem, hogy közben én is írtam egyet. Megkértem,
hogy úja fel nékem a falra.

- Igazán különös, hogy te is írtál egy verset! - kiáltott
fel a hivatalnok.

- Kérem, ne vesse meg a kezdőt! - mondtam. - Hiszen
a tökéletes megvilágosodás keresője vagyok. Különben is,
az alacsony osztály gyermekei agyafúrtabb ak, míg a ma-
gasabb osztálybeliek az eszükben bíznak. Ha pedig meg-
vet másokat, nagy bűnt követ el.

- Jól van, mondjad hát a négysorosodat - kérte a hiva-
talnok. - Felírom neked a falra. De ne feledkezz meg arról,
hogy engem is megszabadíts, ha te jutsz a Tan birtokába!

A négysoros versem így szólt:

Nincs bódhi-fa.
Nincs tiszta tükör.
Valójában minden üresség.
Hol van a por?

Amikor a hivatalnok befejezte az írást, a tanítványok és
mindazok, akik éppen jelen voltak, nagyon meglepődtek.
Csodálattal telve így szóltak egymáshoz:

- Milyen csodálatos! Kétségtelen, nem ítélhetünk meg
senkit sem a külseje szerint. Hogyan is lehet az, hogy ilyen
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hosszú időn át szolgaként dolgoztattunk egy újraszületett
bódhiszattvát'?

Az ötödik Pátriárka, látva a tömeg csodálatát, saruja-
valletörölte a falról a versem, nehogy irigyeim támad-
janak. Majd azon véleményének adott hangot, amit tanít-
ványai nyomban igaznak véltek, hogy eme vers szerzője
sem ismerte fel a tudatának igazi lényegét.

Másnap a Pátriárka titokban ama helységbe jött, ahol a
rizst hántoltam. Látva, hogy éppen egy mozsártörővel baj-
lódom, így szólt hozzám:

- Az Ösvény keresője kockára teszi az életét a Tanért,
ugye? Vajon helyesen teszi? - Majd tovább kérdezett:

- Elkészültél a rizzsel?
- Már régen - feleltem. - Csak a szitálása van hátra.
Ekkor az ötödik Pátriárka háromszor a mozsárra ütött

a botjával és elment.
Mivel tisztában voltam ennek a jelentésével, ezért az éj-

szaka harmadik órájában fölkerestem a szobájában. A Pát-
riárka, köntösét elénk téve, hogy senki ne láthasson ben-
nünket, beavatott engem a Gyémánt szútrába. "Mindenki
oly módon használja tudatát, hogy az szabad legyen a kö-
tötlségektől" - amint eme sorokat olvasta, hirtelen elértem
a megvilágosodást, és felismertem, hogy a világminden-
ség a tudat igazi lényege.

- Ki gondolta volna, hogy a tudat igazi lényege valójá-
ban tiszta! Ki hitte volna, hogy a tudat igazi lényege való-
jában mentes a keletkezéstől illetve az elmúlástól! Ki gon-
dolta volna, hogy a tudat igazi lényege valójában önma-
gában is megáll! Ki hitte volna, hogy a tudat igazi lényege
valójában mentes a változástól! Ki gondolta volna, hogy a
világmindenség a tudat igazi lényegének megnyilvánu-
lása.
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Az ötödik Pátriárka tisztán látta, hogy felismertem a
tudat igazi lényegét, és így szólt hozzám:

- Aki nem ébred rá a saját tudatára, az hiába tanulmá-
nyozza a buddhizmust. De aki ráébred a tudatra és egy
pillanat alatt átlátja saját igazi természetét, azt hősnek,
istenek és emberek tanítój ának, buddhának nevezzük.

A Pátriárka ekképpen adta át titokban a Tant nékem, és
így váltam a hirtelen megvilágosodás iskolája tanainak
örökösévé, s kaptam meg a köpenyt és az alamizsnás
csészét.

- Mostantól fogva te vagy a Hatodik Pátriárka - jelen-
tette ki. - Vigyázz magadra, és szabadíts meg annyi érző
lényt, amennyit csak lehet! Terjeszd és védelmezd a Tant,
ne hagyd, hogy feledésbe merüljön! Hallgass csak ide!

Az érző lények, kik a megvilágosadás magvait
az okozatok foldjébe elvetik,
learatják a buddhaság gyümölcsét.
Ami élettelen, amiben nincsen Buddha-természet,
az nem vet és nem arat.

Majd így folytatta:
- Amikor Bódhidharma" először érkezett Kínába, a

legtöbb kínai bizalmatlanul fogadta. Ez a köpeny, mint a
buddhaság tanúsága, egyik pátriárkáról a másikra száll. A
Tan pedig szívről szívre öröklődik, s az örökösnek saját
erejéből kell azt megvalósítania. A buddhák időtlen idők
)ta a Tanítás lényegét adják át az örököseiknek. A pát-
riárkák a titkos Tant szívről szívre hagyományozzák to-
vább. Mivel a köpeny civódás ra adhat okot, ezért te vagy
c Z utolsó, aki öröklöd azt. Ha át akarod adni az örökösöd-
nek, akkor az életedet veszély fenyegeti. Most pedig



amilyen gyorsan csak lehet, hagyd el ezt a helyet, nehogy
valaki ártson neked!

- Hová is mehetnék? - kérdeztem tőle.
- Midőn megálltál Huajban, vonulj el Hujban!
Ahogy éjjel a köpenyt és az alamizsnás csészét átvet-

tem, közöltem a Pátriárkával, hogy mivel délről szárma-
zom, ezért nem ismerem a hegyi ösvényeket. Lehetetlen
így elémern a folyó torkolatát, ahol csónakra lelhetek.

- Ne aggódj! Veled megyek - mondta.
Az Ötödik Pátriárka elkísért Kiukiangig, ott szerzett

egy csónakot. Mivel evezni kezdett, ezért megkértem,
hogy üljön le és adja át nékem az evezőt.

- Nekem kell téged átjuttatni* - mondta.
- Mindaddig, amíg az érzékcsalódás rabja vagyok, Ön-

nek kell átjuttatnia engem. De ahogy elérem a megvilágo-
sodást, önmagamtóI kelek át. Mivel a határvidék fia va-
gyok, ezért kiejtés em helytelen. Ennek ellenére abban a
:r:negtiszteltetésben volt részem, hogya Tant megkaptam
Öntó1. Mivel most már jómagam is megvilágosodott va-
gyok, ezért egyedül szelern át az élet és halál tengerét, fo-
lyamatosan tapasztalva tudatom igazi lényegét.

- Teljesen egyetértek. Igazságod van! - örvendezett a
Pátriárka. - Tanításodat követően a buddhizmus medítá-
ciós ága nagyon elterjedt lesz. Fiam, távozásod után há-
rom évvel elhagyom ezt a világot. Most pedig indulj
útnak! Amilyen gyorsan csak lehet menj dél felé! Ne
feledd azonban, hogy a tanításnak nem jött még el az
ideje, mert a buddhizmus meditációs ága nem terjed el
egyhamar.

.• Utalás a bódhiszattvák azon fogadalmára, hogy az élet és
halál tengerén mindenkit át kell juttatni, hogy a nirvána" part-
ját elérje.
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Miután elbúcsúztunk egymástól, elindultam dél felé.
Körülbelül két hónap múlva elértem a Ta-jü hegyet. ott
észrevettem, hogy néhány száz ember azzal a szándékkal
követ engem, hogy elrabolja tőlem a köpenyt és az ala-
mizsnás csészét.

Volt közöttük egy Huj-tning nevű szerzetes. Világi ne-
ve Csen volt. Ez az illető a világi életben negyedrangú
hadvezér volt. Nagyon durva modorú és indulatos ember.
Üldözőim közül legéberebben ő keresett engem. Amikor
már majdnem utolért, letettem a köpenyt és az alamizsnás
csészét egy sziklára, és így szóltam hozzá:

- Ez a köpeny csupán jelkép. Mi értelme annak, hogy
erőszakkal szerezd meg magadnak?

Majd e1rejtőztem. Ahogy Huj-ming a sziklához ért,
megpróbálta elvenni a köpenyt és az alamizsnás csészét,
de nem tudta. Majd így kiáltott felém:

- Világi testvérem! A Tanért jöttem, nem a köpenyért!
Erre előjöttem a rejtekhelyemről és felültem a sziklára.

Huj-ruing tisztelettel meghajolt előttem és így szólt:
- Kérlek, taníts engem!
- Mivel a Tanért jöttél, ezért uralkodj a gondolataid fe-

lett és tartsd meg a tiszta tudatot! Akkor majd tanítalak
téged.

Amikor láttam, hogy hosszú időn át követi a tanácso-
mat, így szóltam hozzá:

- Ha nem gondolsz se jót, se rosszat, akkor mi ebben a
pillanatban Huj-ming szerzetes igazi arca?

Huj-ming, amint meghallotta ezt, hirtelen elérte a meg-
világosodást. Majd így kérdezett:

- Azokon a titkos tanításokon kívül, amelyeket a
pátriárkák egymásnak adnak át nemzedékek óta, van-e
más, mélyebb tanítás?
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- Amit elmondhatok néked, az egyáltalán nem titkos.
Ha mélyen önmagad bensőjébe nézel, akkor ott megtalá-
lod a titkot.

- Annak ellenére, hogy Huang-mejben éltem, mégsem
láttam meg az igazi arcomat. Most, hogy tanításodat meg-
kaptam, tudom, a víz csak annak hideg vagy meleg, aki
tapasztalja. Világi testvérem, mostantól fogva te vagy a
mesterem!

- Ha te ezt így gondolod, akkor legyünk inkább mind-
ketten az ötödik Pátriárka tanítványai! Vigyázz magadra!

Kérdésére, hogy hová is menjen azután, azt tanácsol-
tam neki, hogy álljon meg Juanban és telepedjen le Meng-
ben. Ezek után tisztelettel elköszönt tőlem és eltávozott.

Nem sokkal később elértem Cao-csit. ott gonosz ala-
kok újra üldőzőbe vettek és így kénytelen voltam Szu-
hujban elrejtőzni. ott vadászok között éltem vagy tizenöt
évenát.

Alkalomadtán tanítottam őket, mégpedig úgy, hogy
könnyen megértsék. Többször arra kértek, figyeljem ke-
lepcéjüket, de amikor úgy találtam, hogy élőlény került a
hálóba, szabadon engedtem. Az étkezések idején zöldsé-
get tettem abba a lábasba, amelyben húst főztek. Közülük
néhányan kérdőre vontak, és én elmagyaráztam nekik,
hogy csak olyan zöldséget eszem, amely húsos-lábasban
készült.

Egy napon rádöbbentem arra, hogy nem kellene visz-
szavonultan élnem tovább, s eljött az ideje a tanításnak.
Ezért aztán elhagytam Szu-hujt, és egyenest Kantonba, a
Fa-hszin templomba mentem.

Akkoriban ott Jin-cung szerzetes, a Tan mestere tartott
előadásokat a Maháparinirvána szútrárólll. Egy nap, amikor
szél lobogtatta a zászlót, két szerzetes azon kezdett el
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vitatkozni, hogy a szél mozog-e vagy pedig a lobogó.
Mivel nem tudtak megegyezésre jutni, ezért azt mondtam
nekik, hogy nem a szél, nem a zászló az, ami mozog,
hanem a tudatuk. Az egész gyülekezet elképedt azon,
amit mondtam, majd Jin-cung szerzetes tisztelettel hellyel
kínált és kikérdezett a szútra nehezebb részeiből.

Mivel látta, hogy a válaszaim helyesek és az igazság-
nak megfelelőek, s azok olyan bölcsességről ta~úsk?dn~k,
amelyet könyvekből nem lehet megszerezru, ezert Igy
szólt hozzám:

_ Világi testvérem, te igazán ~ü~ö~ege~ ~~ber v.~gy.
Régen azt hallottam, hogy az ötodik Patnarka köpe-
nyének és tanításának örököse délre jött. Te volnál ez az
ember?

Szavaira udvariasan igennel válaszoltam. Erre ő meg-
hajolt előttem, és arra kért, hogy mutass~ ,fel a ~l:-
kezet előtt a köpenyt és az alamizsnás cseszet, amit oro-
költem.

Majd megkérdezte, hogy milyen tanítást kaptam akkor,
amikor az ötödik Pátriárka átadta nékem a Tant.

_ A tudat igazi lényegének megtapasztalásán kív~
nem adott más tanítást. Nem beszélt nékem sem a medi-
tációról, sem a megszabadulásról- válaszoltam.

_ Miért nem? - kérdezte Jin-cung szerzetes.
_ Mert az két utat jelentene - mondtam. - A buddhiz-

musban nem lehet két út, csak egy.
Majd Jin-cung szerzetes megkérdez~e, m~az egy út.
_ A Maháparinirvána szútra, melyet Ön reszletesen ma-

gyaráz, azt mondja, hogy a Buddha-te~ész~ ,az egyetl~n
út. Például, ebben a szútrában Kao Kue)-tekirály, az egyIk
bódhiszattva megkérdezte Buddhától, hogy azok az em-
berek, akik elkövetik a négy gaztettee vagy az öt halálos
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bűnt", akik megszegik a fogadalmakat és elutasítják a
búnbánatot, kiirtják-e magukból a jóság elemét és a Bud-
dha-természetet. Buddha így válaszolt: "A jóság elemének
két fajtája van: az örökkévaló és a nem-örökkévaló. Mivel
a Buddha-természet sem örökkévaló, sem nem-örökkéva-
ló, ezért a jóság eleme kiirthatatlan. A buddhizmus, mint
köztudott, nem ismer két utat. Noha vannak jó utak és go-
nosz utak, de a Buddha-természet egyik sem az. A bud-
dhizmusban ezért nincs két út. A hétköznapi emberek
szemszögéből a személyiség alkotóelemei" és a tudat-té-
nyezők két különálló dolog. De a megvilágosodott embe-
rek látják, hogy azok valójában egyek. A Buddha-termé-
szet a nem-kettősség."

Jin-cung szerzetes nagyon örült a válaszomnak.
Miközben két tenyerét összetette, hogy kifejezze tiszte-
letét, így szólt hozzám:

- Az én szútra magyarázatom olyan értéktelen, mint a
törött cserép, míg az Ön tanítása aranyat ér.

Ezek után szertartásosan levágta a hajam (felvett a bud-
dhista rendbe), s arra kért, fogadjam el tanítványomnak.

Ettől az időtől kezdve a bódhi-fa alatt ülve tanítottam a
Tung-san iskola" tanait.

Mióta Tung-sanban átadták nékem a Tant, számos vi-
szontagságon kellett keresztül mennem, s az életem gyak-
ran csak egy hajszálon múlott. Ma abban a megtisztelte-
tésben volt részem, hogy találkozhattam Önökkel ebben a
gyülekezetben Ezt az előző kalpák" alatti bensőséges
kapcsolatunknak tulajdonítom, valamint annak, hogy
együtt áldoztunk a különféle buddháknak a múltbeli éle-

* Eza Negyedikés az ÖtödikPátriárka Iskolája,akikTung-san-
ban éltek.
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teink során. Másképpen nem volna lehetséges, hogy a hir-
telen megviIágosodás iskolájának tanairól halljunk, s így
megalapozzuk a jövőben a Tan tökéletes megértését.

Ezt a tanítást a múlt pátriárkái hagyományozták utó-
daikra, s én nem tettem semmit hozzá. Azok, akik hallani
akarják ezt a tanítást, tisztítsák meg a tudatukat! Míután
végighallgatták, szabaduljanak meg a kétségeiktól, aho-
gyan a múlt bölcsei tették!

A Hatodik Pátriárka beszéde után a gyülekezet bol-
dogsággal telve tisztelettel meghajolt és eltávozott a
csarnokból.
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II. A bölcsességró1

A következő napon Vej elöljáró arra kérte a Hatodik
.l'"'\. Pátriárkát, hogy tartson újabb beszédet. A Pátriárka
~u:m: elfoglalta helyét, arra kérte a gyülekezetet, hog;
tisztltsak meg a tudatukat, és recitálják el együtt a Mahá-
pradzsnyápáramitá szútrát", Ezután a következő beszédet
intézte a hallgatósághoz:

. - Ta~ult hallgatóság, a megvilágosodás bölcsessége
míndnyájunkban ott rejlik. Az érzékcsalódásunk miatt,
mely homályba borítja tiszta tudatunkat, képtelenek va-
gyunk ezt felismerni. Ezért keresnünk kell egy megvi1á-
gosodottat, hogy kikérjük az útmutatását mindaddig,
amíg tudatunk igazi lényegét meg nem látjuk. Tudniuk
kell, hogy ami a Buddha-természetet illeti, nincs különb-
ség egy megvilágosodott és egy tudatlan között. Egyedül
abban különböznek, hogy a megvilágosodott látja a Bud-
dha-természetét, míg a tudatlan nem. Kérem, engedjék
meg nekem, hogy most a Mahápradzsnyápáramitá szútráról
beszéljek, hogy mindnyájan megvalósíthassák a bölcses-
séget.

Tanult hallgatóság, azok az emberek, akik egész áldott
nap a »pradzsnyá" szót recitálják, nem látják be, hogy a
bölcsesség az igazi természetükben rejlik. Hiába beszélnek
az ételről, mert a beszéd nem csillapítja az éhséget, s ezek-
kel az emberekkel pontosan ez a helyzet. Beszélhetünk az
ürességről kalpák milliárdjain át, de ha csak beszélünk,
képtelenek leszünk felismerni a tudatunk igazi lényegét.

A "mahápradzsnyápáramitá" kifejezés szanszkrit ere-
detű, s a következő jelentéssei bír: (a létezés tengerének) túl-
partjára juttató nagy bölcsesség. Ki kell művelnünk a böl-
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csességet, s nem számít, recitáljuk-e a szútrát vagy sem.
Ugyanis aszútra recitálása a tudat művelése nélkül illú-
zióhoz, érzékcsalódáshoz, villámláshoz vagy harmat-
csepphez hasonlítható. Ellenben, ha a tudat művelése és a
szútra recitálása egyidejűleg zajlik, akkor a recitálás áthat-
ja a tudatunkat. Az igazi természetünk a buddha, s ezen
az igazi természeten kívül nincs másik buddha.

Mi a "mahá" szó jelentése? Ez a szó a "meghaladó, a
nagy, a hatalmas" jelentéssei bír. Tudatunk olyan hatal-
mas, akár a tér. Végtelen s határtalan, nem kerek vagy
szögletes, nem nagy vagy kicsi, nem zöld vagy sárga, nem
piros vagy fehér, nem mély vagy magas, nem hosszú vagy
rövid, nem szomorú vagy boldog, nem jó vagy rossz, nem
első vagy utolsó. Valamennyi Buddha-birodalom olyan
üres, mint a tér. Valójában transzcendentális természetünk
az üresség, s nincs semmiféle Dharma, amit el lehet érni.
Tudatunk igazi lényegével ugyanez a helyzet, hiszen az a
mindent átható üresség állapota.

Tanult hallgatóság, amikor engem az ürességró1 halla-
nak beszélni, ne essenek abba a hibába, hogy itt szó szerint
üress égről van szó, mert ez az eretnekek nihilista néző-
pontját vonhatná maga után. A legfontosabb az, hogy ne
váljunk eme nézőpont rabjaivá, hiszen amikor valaki leül
csendben és tapasztalja a tudat üresség természetét, akkor
a rendíthetetlen nyugalom állapotában időzik.

Tanult hallgatóság, a világmindenség határtalan üres-
ége bizony milliárdnyi alakot és formát rejt magában, így

a napot, a holdat, a csillagokat, a hegyeket, a folyókat, a
világokat, a forrásokat, a patakokat, a bokrokat, a fákat, a
jó embereket, a gonosz embereket, a jóságra illetve a go-
noszságra vonatkozó tanokat, az istenségek birodalmait, a
poklokat, a hatalmas óceánokat, valamint a Maháméru
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valamennyi hegységét. A tér mindezeket magába foglalja,
csakúgy, mint az igazi természetünk üressége. Azt
tanítjuk, hogy a tudat igazi lényege hatalmas, mert ma-
gában foglalja az összes létezőket, mivel azok az igazi ter-
mészetünkben vannak. Amikor mások jóságát vagy go-
noszságát látjuk, s nem ragaszkodunk a vonza1omhoz
illetve az ellenszenvhez, akkor azt tapasztaljuk, hogy a tu-
datunk olyan tiszta, akár a tér. Ezért mondjuk azt, hogy a
tudatunk hatalmas, s ezért nevezzük "mahának".

Tanult hallgatóság, amiről a tudatlanok beszélnek, azt
a bölcsek a gyakorlatban megvalósítják. Sőt vannak olyan
bolond emberek, akik csendben ülve azon fáradoznak ,
hogy kiürítsék a tudatukat. Elutasítják a gondolkodást, s
önmagukat "hatalmasnak" nevezik. Bizony mondom, az
eretnek nézeteik miatt nehéz velük szót érteni.

Tanult hallgatóság, bizonyára tudják, hogy a tudat be-
fogadóképessége hatalmas, mivel áthatja a világ jelensé-
geinek birodalmát (avagy a oilágmindenséget). Ahogy elmé-
lyülünk a tudatunkban, kapiskálni kezdjük a lényeget, de
ahogy a tudatunk legmélyére hatolunk, az egész világ-
mindenséget átIátjuk. A világmindenség a tudat, a tudat a
világmindenség. Amikor a tudatunk akadály nélkül mű-
ködik, szabadon jön-megy, akkor a bölcsesség állapotában
van.

Tanult hallgatóság, valamennyi bölcsesség a tudat igazi
lényegéből jön létre, s nem egy külső forrás-világból. Ne
hagyják magukat félrevezetni! Ezt az "igazi természet
kiművelésének" nevezzük. Amint az olyanságot, a tudat
igazi lényegét meglátjuk, örökre megszabadulunk az ér-
zékcsalódástóI.

Mivel a tudatunk nagyra hivatott, ezért nem kellene
olyan lényegtelen gyakorlatot végeznünk, mint üres tu-

dattal csendben ülni. Ha nem mélyülsz el az üresség meg-
tapaszta1ásában, akkor ne beszélj róla egész áldott nap.
Az, aki mégis így tesz, önmagát kikiáltó királyhoz hason-
lít, de valójában közönséges ember. A bölcsességet ezen az
úton nem lehet elérni, s azok, akik így viselkednek, nem a
tanítványaim.

Tanult hallgatóság! Mi a pradzsnyá? Ez a szó , bölcses-
,séget" jelent. Ha mindenkor s mindenhol szilárdan meg-
tartjuk a balga vágyaktól mentes tudatot, és minden élet-
helyzetben bölcsen cselekszünk, akkor valóban gyakorol-
juk a pradzsnyát. Egyetlen balga gondolat elég a bölcses-
ség elvágásához, de egyetlen bölcs gondolat elég ahhoz,
hogy újból megjelenjen. Azok, akik tudatlanságban vagy
érzékcsalódás közepette élnek, nem látják ezt, csak beszél-
nek s beszélnek a pradzsnyáról, de mégis tudatlanok ma-
radnak. Azt mondják, hogy a pradzsnyát gyakorolják, s
folytonosan az ürességről beszélnek, de a mindent átható
ürességről nincs tudomásuk. A bölcsesség szíve a pradzs-
nyá, amelynek nincs formája, nincs jellemző tulajdonsága.
Ha ezt így magyarázzuk, akkor az valóban a pradzsnyá
bölcsessége.

Mi a páramitá? Ez a szanszkrit szó azt jelenti: "a túlsó
partra". Átvitt értelemben azt jelenti: "túl a létezésen és a
nem-Iétezésen". Ha az érzéki tárgyakhoz ragaszkodunk,
akkor a létezés és a nem-létezés úgy jelenik meg, mint a
tenger hullámhegye és hullámvölgye, s az ilyen állapotot
képletesen "innenső partnak" nevezzük. A nem-ragasz-
kodás állapota azonban túl van a létezésen és a nem-léte-
zésen, s olyan, mint az akadály nélkül tovafutó vÍZ.Midőn
megtapasztaltuk a nem-ragaszkodás állapotát, azt nevez-
zük " túlsó partnak". Ezért nevezik "páramitának" - ma-
gyarázta a Hatodik Pátriárka, majd így folytatta:
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- Tanult hallgatóság, vannak olyan emberek, akik ér-
zékcsalódás közepette recitálják a Mahápradzsnyápárami-
tát, s közben téves és gonosz gondolatok kelnek életre
bennük. De ha fáradhatatlanul gyakorolják a Mahápradzs-
nyápáramitát, akkor felismerhetik annak igazi természetét.
Aki felismeri ezt a Tant, az belátja a bölcsesség Tanát, s aki
ezt gyakorolja, az a pradzsnyát műveli. Aki nem gyako-
rolja ezt, az közönséges ember. De aki a gyakorlatában,
még ha egyetlen egy pillanatra is, megtapasztalja ezt, az a
Buddhával azonos.

Tanult hallgatóság, a hétköznapi ember a buddha, s a
tisztátalanság a megvilágosodás. Egyetlen balga gondolat
hétköznapi emberré tehet bennünket, míg egy megvilá-
gosodott gondolat buddhává. Az a gondolat, amely az
érzéki tárgyakhoz köt bennünket, tisztátalanságot okoz,
de az, amely megszabadít bennünket a ragaszkodástól,
megvilágosodást hoz létre.

Tanult hallgatóság, a Mahápradzsnyápáramitá a legma-
gasztosabb, a mindenek fölött való és a legfóbb. Nincs itt
vagy ott, nem jön és nem távozik. A múlt, a jelen és a jövő
összes buddhája ennek megtapasztalásával éri el a bud-
dhaságot. Ezt a magas rendű bölcsességet kell gyakorol-
nunk ahhoz, hogy meghaladhassuk a személyiség alko-
tóelemeit. Aki ezt a gyakorlatot követi, az minden bizony-
nyal eléri a buddhaságot. Ahárom méreg, a vágyakozás, a
gyúlölet és a tudatlanság akkor erénnyé, elmélyüléssé és
bölcsességgé válik.

Tanult hallgatóság, az én tanításomban egy pradzsnyá
a bölcsességnek nyolcvannégyezer útját hozza létre, mivel
ennyi tisztátalanságot kell leküzdenünk. Aki megszaba-
dul a tisztátalanságoktói, az megvalósítja a bölcsességet,
és eggyé válik tudatának igazi lényegével. Azok, akik

megértik ezt a tanítást, megszabadulnak a hiábavaló
gondolatoktól. Midőn megszabadulunk az elfogult gon-
dolatoktól, a vágyakozáshoz való ragaszkodástól és a
valóLlanságtól, midőn megéljük az olyanság lényegét,
elmélyülésünk során a bölcsességet műveljük, s létszem-
léletünkben mentesek maradunk a ragaszkodástól illetve
a nem-ragaszkodástól a világ dolgai iránt, akkor valóban
a tudatunk igazi lényegét tapasztaljuk, és így elérjük a
buddhaságot.

Tanult hallgatóság, ha a világ jelenségei birodalmának
és a pradzsnyá szamádhijának legmélyebb titkában akar-
nak elmélyülni, akkor a pradzsnyát a Gyémánt szútra reci-
tálásával és tanulmányozásával kell gyakorolniuk, mivel
az lehetővé teszi a tudat igazi lényegének megtapaszta-
lását. Tudniuk kell, hogy eme szútra tanulmányozása,
amint a szöveg világosan kifejti,mérhetetlen, határtalan és
számtalan érdemmel jár. Ez a szútra a buddhizmus leg-
magasabb rendű iskolájához tartozik, és a Buddha a leg-
bölcsebbeknek és az eleven észjárásúaknak mondotta el.
r liszen, ha egy kevésbé bölcs vagy egy lassú észjárású
mber hallja, akkor meglehet, hogy kételkedni fog annak

hitelességében. Miért? Például, ha a mennyei Nága csodá-
ja révén eső hullna Dzsambudvipára (a déli kontinensre),
akkor a városok és a falvak úgy úsznának az áradatban,
miként egy datolyapálma levelei. De ha az eső cseppjei a
hatalmas óceánba hullanának, akkor a tenger szintjén mit

m változtatnának. Amikor a maháiána" követői hallják
a Gyémánt szútrát, akkor megvilágoso~k. B~l~tják,h?gy
a pradzsnyá a tudatuk iga.zi lényeg~ben reJI~, s nm~s
zükségük arra, hogy szentiratokra támaszkodjanak. nu-

vel bölcsességük mindenkor a meditáció gyakorlatából
fakad.

•
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A pradzsnyá a tudatunk igazi lényegében rejlik, s
olyan, mint az eső, amely minden élőt felfrissít, így a fákat
és a növényeket, valamint az érző lényeket. Amikor a
folyók és az áradatok elérik a tengert, vizük egyetlen
mederben egyesül- bizony ezzel a hasonlattal is élhetünk.
Tanult hallgatóság, amikor záporoznak a felhők, az áradás
a nem mélyen gyökeredző növényeket elmossa, s végül
azok elpusztulnak. Ugyanez történik a lassú észjárásnak-
kal is, amikor a hirtelen megvilágosodás iskolájának tanai-
ról hallanak. Noha a bennük rejlő bölcsesség nem külön-
bözik a legbölcsebbekétől, mégsem érik el a megvilá-
gosodást, amikor a Tanról hallanak. Miért? Azért, mert
egész lényüket homályba borítják a hibás nézetek és a
mélyen gyökeredző tisztátalanságok. Ez történik a Nappal
is: amikor felhő takarja el, a Nap világossága nem tud
megmutatkozni addig, amíg a szél el nem kergeti a felhőt.

A pradzsnyá nem különbözik ez egyes emberekben. Az
egyedüli különbség az, hogy a tudat megvilágosodott-e
vagy pedig érzékcsalódásba felejtkező. Aki nem látja
tudatának igazi lényegét, és abban a tévhitben él, hogy a
buddhaság a kifelé irányuló vallási szertartásokon keresz-
tül valósítható meg, azt bizony lassú észjárásúnak nevez-
zük. De aki belátja a hirtelen megvilágosodás iskolájának
tanítását, aki a szertartásoknak nem tulajdonít jelentő-
séget, akinek tudata mindenkor a helyes nézetek szerint
működik oly módon, hogy tökéletesen mentes marad a
tévedésektől és a tisztátalanságoktói, arról elmondhatjuk,
hogy felismerte a tudat igazi lényegét.

Tanult hallgatóság, a tudatot úgy kell alakítanunk,
hogy független legyen a külső vagy belső dolgoktól, sza-
badon jöhessen-mehessen, mentes legyen a ragaszkodás-
tól, tökéletesen megvilágosodott legyen, és mentes legyen

a legkisebb homály tóI. Aki képes a tudatát ily módon ta-
pasztalni, az azt a (szellemi) szintet éri el, amit a pradzsnyá
iskola szútrái megkívánnak.

Tanult hallgatóság, a mahájána és a hínajána" iskola
valamennyi szútrája és szentirata, beleértve a kánoni ira-
tok tizenkét részét", arra szolgál, hogy a különféle szük-
ségletú és vérmérsékletú emberek igényét kielégítse. A
szentiratokban kifejtett tanítások mind azon az elven ala-
pulnak, hogy a bölcsesség mindenkiben ott rejlik. Ha nem
volnának emberi lények, akkor nem volna Tan sem.
Ennélfogva beláthatjuk azt, hogy valamennyi Tant az
emberiség alkotta meg, s valamennyi szútra a tanítóknak
köszönheti meglétét. Vannak bölcs emberek, az úgyne-
vezett magas szellemi szinten lévők, s vannak tudatlan
emberek, az úgynevezett alacsony szellemi szinten lévők.
A bölcsek tanítják a tudatlanokat, amikor arra felkérik
őket. Azon a tanításon keresztül a tudatlanok elérhetik a
hirtelen megvilágosodást, s tudatuk ezáltal tisztává vál-
hat. Akkor soha többé nem különböznek a bölcsektől.

Tanult hallgatóság, megvilágosodás nélkül nem lenne
különbség egy buddha és a többi érző lény között, mivel a
megvilágosodás egyetlen szikrája elegendő ahhoz, hogy
bármely érző lény azonos legyen egy buddhával. Mivel
valamennyi Tan a tudatunkban rejlik, ezért semmi sem
gátolhat meg bennünket az olyanság igazi természetének
intuitív belátásában. A Bódhiszattva erkölcs szútrája azt
mondja: "Tudatunk igazi lényege valójában tiszta. Ha rá-
ébredünk a tudatunkra és megtapaszta1juk igazi termé-
szetünket, akkor minden bizonnyal elérjük a buddhasá-
got." Mint ahogy a Vimalakírti-nirdésa szúira" mondja:
"Abban a pillanatban hirtelen megvilágosodnak és meg-
látják a tudatukat."

28 29



Tanult hallgatóság, amikor az ötödik Pátriárka beava-
tott engem a Tanba, hirtelen elértem a megvilágosodást, s
megtapasztaltam az olyanság igazi természetét. Emiatt
hirdetem a hirtelen megvilágosodás iskolájának tanítását,
hogy a tanítványok hirtelen elérhessék a megvilágosodást,
és midőn elmélyülnek a tudatukban, megtapasztalhassák
az igazi természetüket.

Abban az esetben, ha valaki nem éri el a megvilá-
gosodást, akkor kérjen meg egy jámbor és bölcs bud-
dhistát, aki átlátta a legmagasabb rendű iskola tanait,
hogy mutassa meg számára a helyes utat. Annak a jámbor
és bölcs buddhistának, aki másokat a tudat igazi lénye-
gének megtapaszta1ásához vezet, magasrendű hivatása
van. Segítségével bárki beavatottá válhat valamennyi ér-
demleges tanításba. A múlt, a jelen és a jövő valamennyi
buddhájának bölcsessége, csakúgy mint a kánon tizenkét
részének tanítása a tudatunkban rejlik. oe ha nem sikerül
elémünk a megvilágosodást, akkor keresnünk kell egy
jámbor és bölcs szellemi vezetőt, Másrészről, azoknak,
akik képesek a megvilágosodást elérni egyedül, nincs
szükségük más segítségére. Hiba lenne ahhoz az elkép-
zeléshez ragaszkodni, hogy egy jámbor és bölcs tanító út-
mutatása nélkül nem volnánk képesek megszabadulni.
Miért? Azért, mert a bennünk rejlő bölcsesség az, amely a
megvilágosodáshoz vezet bennünket. S mert még egy
jámbor és bölcs barátunk segítsége és útmutatása sem
használ akkor, ha hibás tanok és helytelen nézetek rabjai
vagyunk. Ha a tudatunkat az igazi bölcsességgel vizsgál-
juk, akkor valamennyi helytelen nézetünk egyetlen pilla-
nat alatt szertefoszlik, s mihelyt felismerjük a tudat igazi
Iényegét, nyomban elérjük a buddhaságot.

Tanult hallgatóság, midőn befelé fordulunk és a

pradzsnyát műveljük, megviláglik a külvilág és a benső,
'8 ebben az állapotban ráébredünk saját tudatunkra.
Midőn ráébredünk saját tudatunkra, elérjük a megszaba-
dulást. A megszabadulás elérése a pradzsnyá szamádhija,
tm ly mentes a gondolkodástól. Mi a mentesség a gon-
d lkodástól? Nem más, mint olyan tudattal látni és felis-
m irni a létezőket, amely mentes a ragaszkodástól. Ez a
tudat áthat mindent, és semmihez sem kötődik. Nekünk
.lZ a dolgunk, hogy megtisztítsuk a tudatunkat, nehogy a
he l tudatosság-aspektus", áthaladván a hat kapun (avagy
a hat érzékszeroen), bemocskolódjon a hat érzéki-tárgyhoz"
való ragaszkodás által. Amikor a tudatunk akadály nélkül
működik, s szabadon jön és megy, akkor elérjük a pradzs-
nyá szamádhiját, avagy a megszabadulást. Ezt az állapo-
lot úgy nevezzük: "mentes a gondolkodástól". De a gon-
lolkodás elnyomása, a gondolatok elfojtása, a Tan eluta-

sítá át jelenti, s ezért ez hibás nézet.
Tanult hallgatóság, azok, akik megértik a gondolkodás-

tól való mentesség útját, átlátják az egész világminden-
s ' get, ugyanazt tapasztalják, amit az összes buddha, s
1 rik a megvilágosodást. Ha a jövőben iskolám egy kö-

v lője oly fogadalmat tenne tanítvány-társaival, miszerint
'gész életét maradéktalanul a hirtelen megvilágosodás
iskolája tanainak gyakorlására áldozza, akkor minden bi-
zonnyal elémé a szentek ösvényét. A Tant szívtől szívig
kapná meg, s részesülne azokból az útmutatásokból is,
melyeket a pátriárkák egymásnak adtak áto Akkor min-

den bizonnyal nem tenne kísérletet arra, hogy az ortodox
lanokat elhallgassa. Azoknak, akik más iskolákat követ-
nek, akiknek a nézetei különböznek a miénktől, a Tan át
nem adható, mivel meg nem értenék. Ez azért fontos,
hogy a tudatlan emberek, akik nem értik a tanításomat,
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neh gy r galm. z nwgl( n 1'1',I'~ • ldl., 1', száltal el-
pusztítsák Buddh t .rrne '1 'Iti 1 11011,11.1 kov -tkező száz
kalpára és ez r újra zü] ,t .. I "

Tanult hallgat á, v n 'gy (l 'tim WI -m az önök
számára, s arra kérem önök 'l, r ~dl.\II.\k.\zt. 1\ vii giaknak
és a szerzeteseknek a vers tanít S~ l m 'g k -II v. I sítaniuk,
mertanélkülhasztalanaszavaimra iml 'k 'znLllaUgassák
csak a versemet:

akkor nincs félnivalónk az akadályoktól.
Ha mindenkor éberen tekintünk hibáinkm.
akkor le nem térünk a helyes útról.
Minden létformának megvan a maga üdvözülés-útja,
az egyik a másiknak ellent nem mond.
Ha letérünk a saját ösvényünkről, hogy másikat kövessünk,
akkor bizony rá nem lelünk.
Még ha kitartóan haladunk, míg a halál el nem ragad,
akkor is csak bűnbánatot tarthatunk az utolsó pillanatban.
Ha meg akarod lelni az igaz utat,
akkor a helyes cselekedetek elvezetnek oda.
Ha nem törekedsz a buddhaságra,
akkor sötétben tapogatózol, s sosem lelsz a megvilágosodásra.
Aki szilárdan követi az ösvényt,
az nem a világ bűneit tartja szem előtt.
Ha másokban hibát találunk,
akkor mi magunk is hibázunk.
Amikor mások hibáit látjuk, ne törődjünk vele,
hiszen helytelen mások hibája után kutatni.
Ha megszabadulunk ettől a szokásunktói,
akkor elvágjuk a tisztátalanság egyik gyökerét.
Amikor gyűlölettó1 és szeretettől mentes a tudatunk,
akkor nyugodtan alszunk.
Ahhoz, hogy másokat taníthassunk,
jártasnak kell lennünk azokban a gyakorlatokban,
amelyek a megvilágosodáshoz eltiezeinek.
Ha egy tanítvány megszabadul a kétségeitó1,
akkor minden bizonnyal meglátta tudatának igazi lényegét.
A Buddha Királysága ebben a világban van,
a megvilágosodás ezért itt keresendő.
Aki nem ebben a világban keresi a megvilágosodást,
az a nyúl szarva után kutat.

Delelőjén álló, tűző nap,
lám, ilyen a buddhista kánon és a meditációs iskola mestere,
aki semmi mást nem tanít, kizárólag a Tant:
A tudat igazi lényegének megtapasztalását.
Csak azért jön erre a világra,
hogy az eretnek tanokat gyökerestül kiirtsa.
A Tant nehéz hirtelen ésfokozatos iskolákra osztani.
De egyesek hamarább érik el a megvilágosodást.
A tudat igazi lényegének megtapasztalásáról szóló Tan
a tudatlanok képességeit meghaladja.
Noha tízezer módon magyarázzuk,
mégis valamennyi egyetlen alapelvre vezethető vissza:
Megvilágítani homályos, tisztátalan tudatunkat
a bölcsesség világosságával.
A hibás nézetek tisztátalanságban tartanak minket,
a helyénvaló nézetek megszabadítanak.
Midőn meghaladjuk a hibás és a helyénvaló nézeteket,
elérjük a tökéletes tisztaság állapotát.
A megvilágosodás tudatunk igazi lényegében rejlik,
s bizony botorság lenne azt máshol keresni.
Tisztátalan tudatunkban rejlik a tisztaság, samint
megbékülünk, megszabadulunk a három homálytói23•

Ha a megvilágosodás ösvényére lépünk,
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A helyes nézeteket tranezcendentálientú neoezzuk,
a helytelen nézeteket világiaknak.
Midőn valamennyi nézettől, helyestől és helytelentől,
megszabadulunk, elérjük a megvilágosodást.
Ez a vers a hirtelen megvilágosodás iskolájának verse,
ezért a Tan hatalmas hajójának is nevezzük.
Élhetünk érzékcsalódás közepette kalpákon keresztül,
de amint elérjük a megvilágosodást, csupán egyetlen pillanat,
s lám, megvalósítjuk a buddhaságot.

Ill. Kérdések és válaszok

Miután a Pátriárka befejezte a versét, még hozzáfűzte:
- Most, itt a Ta-fan templom csarnokában valamény-

nyiüket beavattam a hirtelen megvilágosodás iskolája ta-
naiba. Bárcsak a világ jelenségeinek birodalmában vala-
mennyi érző lényepillanatban átlátná a Törvényt és elér-
né a buddhaságot!

Midőn a Pátriárka e szavakat mondotta, Vej elöljáró,
kormányzati hivatalnokok, taoisták és világiak mind elér-
ték a megvilágosodást. Tisztelettel meghajoltak és így kiál-
tottak fel együtt:

- Valóban nagyszerű! Valóban nagyszerű! Ki gondolta
volna, hogy Kuangtungban egy buddha látott napvilágot?

Egy napon Vejelöljáró vendégül látta a Hatodik Pátri-
árkát, és arra kérte, hogy tartson beszédet egy nagy

létszámú gyülekezet előtt. A lakoma végén az elöljáró
megkérte a Pátriárkát, hogy foglaljon helyet aszószékben.
A Hatodik Pátriárka elfogadta a felkérést. Miután Vejelöl-
járó más hivatalnokokkal, tudósokkal és tanítványokkal
együtt tiszteletteljesen kétszer meghajolt, így szólt:

- Jómagam is fültanúja voltam minap adott beszédé-
nek. Az ön tanítása olyan mély értelmű volt, hogy csak
bizonyos dolgokat értettünk meg belőle. Bennem kétségek
merü ltek föl, s remélem, hogy Ön eloszlatja azokat.

- Ha kétségei vannak, kérem, kérdezzen, s én megvála-
szolom - felelte a Hatodik Pátriárka.

- Amiről ön beszélt, azok Bódhidharma tanításának
alapelvei?

- Úgy van.
- Nekem azt mondották, hogy amikor Bódhidharrna

először látogatta meg a Liang-dinasztia Vu császárát", az
megkérdezte tőle, minő érdemeket szerzett élete során
templomok építtetésével, szerzeteseket felavatásával*,
alamizsnák adományozásával és a Rend támogatásával.
Bódhidharma azt válaszolta a császárnak, hogy eme cse-
lekedeteivel egyáltalán nem szerzett érdemeket. Ajjaj!
Nem értem Bódhidharma válaszát. Lenne szíves elma-
gyarázni nekem?

- Ezek a cselekedetek nem hoznak érdemeket. Ne ké-
telkedjen a bölcs Bódhidharma szavaiban! Vu császár

•.Akkoribancsászáriengedélykellettehhez.
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hibás nézetek rabja volt, s nem i m rt' az rtodox tanokat.
Az olyan cselekedetek, mint a templomok építtetése, a
szerzetesek felvétele a Rendbe, az alamizsna adományo-
zása és a Rend támogatása, legfeljebb csak jóleső érzést
okoznak, de érdemeket nem. Az érdemek a Dharma-test-
ben" lelhetők fel, s mihaszna oly gyakorlatot végezni,
amely csak jóleső érzést hoz.

A Hatodik Pátriárka így folytatta:
- A tudat igazi lényegének megtapasztalása a legfőbb

érdem. A tudat igazi lényegével eggyé válni a legmagasz-
tosabb képesség. Amikor tudatunk akadály nélkül mű-
ködik, s folyamatosan tapasztaljuk annak igazi lényegét,
és felismerjük annak titokzatos működését, akkor el-
mondhatjuk, hogy az érdemek birtokába jutottunk. Mi-
dőn befelé fordulunk, és elmélyülünk, az a legfőbb érdem.
Midőn a világra tekintünk, s tisztán cselekszünk, az a leg-
magasztosabb képesség. Midőn megtapasztaljuk, hogy
valamennyi létező a tudat igazi lényegének megnyil-
vánulása, az a legfőbb érdem. Midőn meglátjuk, hogy a
tudat lényege mentes a haszontalan gondolatoktól, az a
legmagasztosabb képesség. Amikor nem távolodunk el a
tudat igazi lényegétől, az a legfőbb érdem. Amikor nem
mocskoljuk be a tudatot, az a legmagasztosabb képesség.
Ha az érdemeket a Dharma-testben keresik, s úgy cselek-
szenek, ahogyan mondtam, akkor bizonyosan birtokába
jutnak az igazi érdemeknek. Aki az érdemek meg-
valósitására törekszik, az nem veti meg embertársait, s
minden élethelyzetben tisztelettel bánik velük. Aki vi-
szont úgy törekszik az érdemek megvalósítására, hogy
közben embertársait lenézi, az még nem szabadult meg
attól a téves elképzelésétől, hogy létezik egy személyiség,
amely azt bizonyítja, hogy híján van a legfőbb érdemnek.

Mivel önző egyén és megvet másokat, ezért nem látja a
tudat igazi lényegét, s ez azt bizonyítja, hogy híján van a
legmagasztosabb képességnek. Tanult hallgatóság, ami-
kor tudatunk megszakítás nélkül működik, az a legfőbb
érdem. Amikor nyíltak és őszinték vagyunk, az a legma-
gasztosabb képesség. Tudatunk művelése a legfőbb ér-
dem, testünk művelése a legmagasztosabb képesség.
Tanult hallgatóság, az érdemek a tudat igazi lényegében
keresendők, s nem lehet azokra szert tenni oly cselekede-
tekkel, mint alamizsna adományozása, szerzetesek fel-
vétele a Rendbe ... Ezért kell különbséget tennünk a jóleső
érzés és az érdem között. Ezért nincs hiba abban, amit
mesterünk, Bódhidharma mondott. Vu császár az, aki
nem ismerte az igaz utat.

Ezután Vejelöljáró így szólt:
- Megfigyeltem, hogy a világiak és a szerzetesek Ami-

tábha Buddha" nevét recitáljak abban a reményben, hogy
majdan a Nyugati Tiszta Főldön" születnek újra. Kérem,
oszlassa el a kétségemet, s magyarázza el nekem, valóban
lehetséges-e, hogy ott szülessenek újra?

- Hallgasson rám figyelmesen, uram! - szólt a Pátriár-
ka. - Elmagyarázom Önnek. Ama szútra szerint, amelyet
Bhagavat Shrávasti városában közölt, hogy az érző lénye-
ket a Nyugati Tiszta Földre elvezesse, világos, a Tiszta
Föld nincs nagyon messze innen: a távolság csupán
108.000mérföld. Ez valójában a bennünk lakozó tíz go-
noszságot és nyolc tévhitet jelenti. Azoknak, akiknek
szellemi képességeik középszerűek, minden bizonnyal
messzi van. Viszont azoknak, akik magas szellemi szinten
állnak, minden bizonnyal közel van. Bár a Tan minden-
kiben ott rejlik, mégis az emberek szellemileg különbö-
zőek. Ami őket megkülönbözteti egymástól, az a megvilá-
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gosodásuk mélysége vagy a tudatlanságuk mértéke. Ezért
van az, hogy egyesek hamarább látják be a Törvényt, mint
mások. A tudatlanok Amitábha Buddha nevét recitálják
abban a reményben, hogy majdan a Tiszta Földön szület-
nek újra. A megvilágosodottak tudatukat tisztítják, aho-
gyan Buddha mondotta: "Amikor tiszta a tudat, a Buddha
Föld is tiszta."

Meglehet, hogy van Önök között olyan, aki keletró1
származik, de tudata mégis tiszta, bűntelen. Viszont az is
meglehet, hogy akad Önök között olyan, aki nyugatról
származik, de tisztátalan tudata bűnökkel teli Amikor a
keleti emberek bűnt követnek el, akkor Amitábha Buddha
nevét recitálják abban a reményben, hogy majdan nyuga-
ton születnek újra. De abban az esetben, ha a bűn elkö-
vetője nyugatról származik, akkor minő újraszületésért
fohászkodjon? A hétköznapi és a tudatlan emberek nem
látják a tudatuk igazi lényegét, és azt sem, hogy a Tiszta
Föld bennük rejlik, ezért keleti vagy nyugati újraszüle-
tések után áhítoznak. A megvilágosodottak számára a
világ minden szeglete ugyanolyan. Ahogyan a Buddha
mondotta: "Nem számít hol jelennek meg a világban,
mindenhol s mindenkor boldogok és békések."

Tiszteletreméltó uram, ha az ön tudata mentes a go-
nosztól, akkor a Nyugati Tiszta Föld nincs messze innen.
De a tisztátalan szívű embemek bizonyosan nehéz ott új-
raszületni, még akkor is, ha Amitábha Buddha nevét re-
citálja.

Tanult hallgatóság, azt tanácsolom Önöknek, hogy leg-
először a tíz gonoszságot haladják meg. Ezzel a cseleke-
dettel százezer mérföldet haladhatnak előre. Ezt követően
haladják meg a nyolc tévhitet, s akkor a hátralévő nyolc-
ezer mérföldet is maguk mögött hagyhatják. Ha minden
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pillanatban tapasztalják a tudat igazi lényegét és minden
élethelyzetben tisztán, őszintén cselekszenek, akkor
egyetlen szempillantás alatt elérhetik a Tiszta Földet és ott
megláthatják Amitábha Buddhát.

Ha a tíz jótettet" gyakorolják, akkor nincs szükségük
arra, hogya Tiszta Földön szülessenek újra. De ha nem ha-
ladják meg a tíz gonoszságot, akkor vajon melyik Buddha
viszi el Önöket a Nyugati Tiszta Földre? Ha belátják a
hirtelen megvilágosodás iskolája meg nem születés tanát,
amely véget vet a születés és halál körforgásának, akkor
egyetlen pillanat alatt megláthatják a Nyugati Tiszta Föl-
det. Ha viszont nem látják be a tanítást, akkor hogyan is
érhetnének el oda Amitábha Buddha nevének recitálásá-
val, hisz az oly messze van?

Ha ebben a pillanatban az Önök jelenlétében megvilá-
gítanám a Tiszta Földet, akkor képesek lennének azt meg-
látni?

A gyülekezet meghajolt és így válaszolt:
- Ha itt megláthatnánk a Tiszta Földet, akkor nem

vágynánk arra, hogy ott szülessünk újra. Kérjük Szentsé-
gedet, világítsa meg számunkra a Tiszta Földet itt és most!

A Hatodik Pátriárka így felelt:
- Tanult hallgatóság, a testünk a várunk. Szemünk,

fü lünk, orrunk, nyelvünk alkotják a kapukat. ot külső
kapu van, és egy belső, a fogalomalkotás (a gondolkodás). A
tudat a föld. A tudat igazi lényege a Király, aki a tudat
birodalmában él. Mindaddig, amíg a tudat igazi lényege,
a Király bennünk rejlik, testünk és tudatunk létezik. Mi-
dőn a tudat igazi lényege ellobban, nincs Király, testünk és
tudatunk nem létezik. A tudat igazi lényegében keressük
a buddhaságot, és ne magunkon kívül! Aki nem látja
tudatának igazi lényegét, az közönséges ember. De aki
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tudatának igazi lényegét meglátja, s megvilágosodik, az
buddha. Együttérzőnek lenni annyi, mint Avalókitésva-
rának" lenni. Alamizsnát osztogatni annyi, mint Ma-
hászthamának'" lenni. A tiszta életre törekedni annyi,
mint Sákjamuninak*** lenni. Legyünk tiszta szívűek és
őszinték, miként Amitábha. Az énség képzete a Méru-
hegy. Aháborgó tudat az óceán. A tisztátalanság a hullám.
A rosszindulat a gonosz sárkány. A valótlanság az ördög.
Az untató érzéki tárgyak a víziállatok. A mohóság és a
gyúlölet a pokol. A tudatlanság és az elvakultság a ke-
gyetlen állatok.

Tanult hallgatóság, ha folyamatosan a tíz jó cselekedet
szerint élnek, akkor a Tiszta Föld nyomban megjelenik.
Amint megszabadulnak attól az elképzelésüktől, hogy
létezik egy személyiség, a Méru-hegy azon nyomban
összedől. Amint megnyugszik a tudat, a létezés óceánja
kiszárad. Amint meghaladják a tisztátalanságokat, a
létezés óceánjának hullámai lecsendesednek. Amint a
rosszindulat megszűnik, a halak és a gonosz sárkányok
elpusztulnak.

Tudatunk birodalmán belül van a megvilágosodott tat-
hágata, akinek határtalan világossága az érzéki világ hat
kapuját bevilágítja. Oly erős fénnyel ragyog, hogy áthatol
a hat vágy mennyországán, és amint a tudat igazi lénye-
gébe hatol, azonnal elpusztítja a három mérgező elemet".
Megtisztít bűneinktől, amelyek a poklok világába vagy
más gonosz birodalmakba űznének bennünket. Teljesen
megvilágítja számunkra a bensőt és a küI l, s így nem

* Egyike a két legfontosabb bódhi zatrvr nak il 1,zta Földön.
••••A másik legfontosabb bódhíszattva.
••••••Gótama Buddha egyik nev .
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különbözünk azoktól, akik a Nyugati Tiszta Földön szü-
letnek újra. Ha nem eszerint műveljük tudatunkat, akkor
hogyan érhetnénk el a Tiszta Földet?

Midőn a gyülekezet végighallgatta a Pátriárka beszé-
dét, tisztán meglátta tudatának igazi lényegét. Meghajol-
tak és így kiáltottak fel együtt:

- Valóban csodálatos!
Majd a következő fohászt énekelték:
- Bárcsak a világmindenség valamennyi érző lénye hal-

lotta volna ezt a tanítást, és belátta volna annak igazságát!
A Hatodik Pátriárka még hozzáfűzte:
- Tanult hallgatóság, akik szellemi gyakorlatokat akar-

nak végezni, tegyék azt otthonukban! Teljesen szükségte-
len kolostorokban tartózkodniuk. Azok, akik otthonukban
lelkiismeretesen gyakorolnak, tiszta szívű keleti emberek-
hez hasonlatosak. Azok, akik kolostorban gyakorolnak
ugyan, de felületesek, nem különböznek a gonosz szívű
nyugati emberektől. Amennyiben a tudat tiszta, az a tuda-
tunk igazi lényegének Nyugati Tiszta Földje.

- Hogyan gyakoroljunk otthon? Kérjük, tanítsa meg
nekünk! - szólt Vejelöljáró.

A Hatodik Pátriárka így válaszolt:
- Elmondok Önöknek egy kötetlen verset. Ha annak

tanítását gyakorolják, akkor ugyanolyan helyzetben lesz-
nek, mint azok, akik állandóan mellettem tartózkodnak.
Ellenben, ha annak tanítását nem gyakorolják, akkor minő
haladást émének el a szellemi úton? Ebben az esetben
hiába vágják le a hajukat és hagyják el örökre az otthonu-
kat. A versem így szól:

19azszívű embernek szükségtelen afogadalmak szerint élni.
Tiszta, őszinte embernek szükségtelen a meditációt gyakorolni .
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A hála jegyében segítsük szüleinket, szolgáljuk ó'ket
gyermeki szeretettel.
Az igazságosság jegyében ínség idején a magasabb és ala-
csonyabb rangú emberek álljanak ki egymásért.
A kölcsönös tisztelet jegyében szeressék egymást az idősek
és afiatalok.
A türelem jegyében, még egy ellenséges tömeg közepén is,
kerüljük a veszekedést.
Ha állhatatosan kitartunk, míg két fadarab összedörzsöléséból
tűz nem fakad,
Akkor a Buddha-természet piros lótusza
a meg nem világosodott állapot sötét mocsarából sarjadzik ki.
A keserű íz a jó orvosság isméroe.
Amit hallani kellemetlen, az bizonyosan őszinte tanács.
Tévedéseink belátásával elérjük a bölcsességet.
Ha hibáink védelmére kelünk, akkor tudatunk tisztátalanságá-
ról teszünk tanúságot.
Mindennapi életünkben tartsunk ki az önzetlenség gyakorlása
mellett!
Hiszen a buddhaság kegyes adományok révén nem érhető el.
A megvilágosodás tudatunkban rejlik.
Semmi szűkség arra, hogy a miszticizmust a világban
keressük.
Akik eme verset hallják, s annak tanítását gyakorolják,
azok minden bizonnyal megtalálják az igazi boldogságot létük
eme pillanatában.

térjenek haza! Ha bárkinek kérdése van, álljon elő s tegye
fel!

Ebben a pillanatban Vej elöljáró, kormányzati hivatal-
nokok, jelenlévő jámbor férfiak és asszonyok mind elérték
a megvilágosodást. Teljes hittel elfogadták a tanítást és
átültették a gyakorlatba.

Miután a Pátriárka befejezte a versét, még hozzáfűzte:
- Tanult hallgatóság, gyakorolják mindannyian ennek a

vers nek a tanítását, ezáltal tapasztalják meg a tudat igazi
lényegét és érjék el a buddhaságot! A Tan nem vár senkire
sem. Én most visszatérek Cao-csiba, s arra kérem Önöket,
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TV.A szamádhi és a pradzsnyá

A Hatodik Pátriárka egy másik alkalommal így beszélt a
.rt hallgatósághoz:

-= Tanult h~ll~atóság, a szamádhi és a pradzsnyá alap-
veto fontossaguak a tanításomban. Ne gondolják azt,
hogy ezek függetlenek egymástól, hiszen elválaszthatat-
lan egységet alkotnak és egyikük sem létezik a másik
nélkü!. A.sz~~ a pradzsnyá lényege, és a pradzsnyá a
sz~~~ mukodese. Abban a pillanatban, ahogy meg-
v~loSItjuk a pradzsnyát, a szamádhit is elérjük Abban a
pillanat?a:':' ahogy elérj,ük a szamádhit, a pradzsnyát is
me~,a!?sltjuk H~ m~?ertik ezt az alapelvet, akkor meg-
valosltj~k ~ szama~l es a pradzsnyá egyensúlyát. Egyet-
len tamtvany se higgye, hogy különbség van azon két
megállapítás között, miszerint a szamádhi létrehozza a
pradzsnyát illetve a pradzsnyá létrehoz za a szamádhit.
Ugyanis aki ilyen véleményen van, az nyilván azt a követ-
keztet~st fogja levonni, hogy a Tanban két sajátosság van.

Akmek beszéde tiszta, de szíve tisztátalan, annak a sza-
mádhi és a pradzsnyá hasznavehetetlen, mivel nincsenek
egyensúlyban egymással. Ellenben, ha beszéde és cseleke-
dete egyformán tiszta, valamint külső megjelenése és
belső érzései összhangban vannak egymással, akkor a sza-
mádhi és a pradzsnyá egyensúlyban van.

A megvilágosodott tanítványnak nincs n szü k 'ge ér-
vekre. Ha azon vitatkozunk, hogy vajon a pre dzsnyá vagy
a szamádhi jőn-e létre legelőször, akkor oly zm k szint-
jére süllyedünk, akik érzékesal d s r. bj. i. !\ vit tkozás
~a~áb~ hor~ozza a ,győzeI m ul. ni v. g .u, 'r(} íti az
onzest, es az enbe, a letezésb , < I 'l 'Z h", ,) sz mélyí-
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ségbe vetett hithez vezet - magyarázta a Hatodik Pátriár-
ka, majd így folytatta:

- Tanult hallgatóság, mihez lehetne hasonlítani a sza-
mádhit és a pradzsnyát? A szamádhi lámpás, a pradzsnyá
pedig annak világossága. Ha van lámpás, akkor van vilá-
gosság. Ha nincs lámpás, akkor sötétség uralkodik. A lám-
pás lényege a világosság, a világosság pedig a lámpás
kifejeződése. Nevében két külön dolog, de lényegileg egy.
Ugyanígy van ez a szamádhival és a pradzsnyával.

A Hatodik Pátriárka egy másik alkalommal így szólt a
gyülekezethez:

- Tanult hallgatóság, a szamádhi különleges gyakorla-
ta szerint legyünk minden élethelyzetben nyíltak és őszin-
ték, akár sétálunk, állunk, ülünk vagy pihenünk. A
Vimalakírti-nirdésa szútra azt mondja: "Az egyenesség, a
tisztaszívúség ama szent hely, amelyet Tiszta Földnek ne-
veznek" Ne légy tisztességtelen, és ne csak a száddal gya-
korold a nyíltságot és az egyenességet! A tisztaszívúséget
kell gyakorolnunk és nem szabad ragaszkodnunk semmi-
hez sem. Azok, akik érzékcsalódás közepette élnek, meg-
rögzötten hisznek a dolgokban és formákban, és makacsul
követik saját útjukat, saját szamádhi-értelmezésüket. dk
így értelmezik a szamádhi gyakorlatát: "Ülj csendesen és
ne hagyd, hogy bármi is fölmerüljön a tudatodban!" Az
ilyen elképzelés élettelen dolgokhoz tesz hasonlatossá
bennünket, s elzárja az igaz ösvény útját, melynek tisztán
járhatónak kell lennie. Ha nem ragaszkodunk semmihez
sem, akkor az Ösvény tiszta, máskülönben, csak magun-
kat akadályozzuk. Ha az "Ülj csendesen és ne hagyd,
hogy bármi is fölmerüljön a tudatodban" tanítás helyes
volna, akkor Vimalakírti miért szidta meg Sáriputráf",
amikor az csendesen üldögélt az erdő magányában?
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Tanult hallgatóság, egyes meditációs mesterek arra
buzdítják tanítványaikat, hogy csendesítsék le tudatukat,
s ne tegyenek szellemi mozdulatokat. Ennek következ-
tében a tanítványok lemondanak a tudat használatáról. A
tudatlan emberek megtébolyodnak, ha teljes meggyőző-
déssel ilyen tanokat követnek. Az ilyen eset nem ritka, s
nagy hibát követ el az, aki másokat erre tanít.

A Hatodik Pátriárka egy másik alkalommal így szólt a
gyülekezethez:

- Az ortodox buddhizmus nem tesz különbséget a hir-
telen és a fokozatos megvilágosodás között. Az egyedüli
különbség abban áll, hogy bizonyos emberek természe-
tüknél fogva eleven észjárásúak, míg mások lassúak a
megértésben. A megvilágosodottak hirtelen látják be az
igazságot, az érzékcsalódás rabjai pedig fokozatosan. Oe
az ilyen fajta megkülönböztetés azon nyomban értelmét
veszti, amint ráébredünk tudatunkra és felismerjük igazi
természetünket. Ezért a "fokozatos" és "hirtelen" kifeje-
zések inkább képletesek, mintsem valóságosak.

Tanult hallgatóság, a mi tradíciónkban a képzetnélküli-
ség a legfóbb cél, a tárgynélküliség az alap, és a nem-ra-
gaszkodás pedig a vezérelv. A tárgyné1küliség azt jelenti,
hogy amikor kapcsolatba kerülünk az érzéki tárgyakkal,
akkor azok nem kötnek le bennünket. A képzetnélküliség
azt jelenti, hogy a tudat művelése során egyetlen kép-
zetünk sem ragadtat el bennünket. A nem-ragaszkodás
tudatunk igazi lényegének jellegzetessége.

Valamennyi dologban, jóban vagy rosszban, szépben
vagy csúnyában, meg kell látnunk az üres ég-tcrmészetet.
Még vita és veszekedés közepette is hasonló módon kell
tekintenünk barátainkra és ellenség inkr , és sohasem
szabad bosszúra gondolnunk. Miközb in gondolkodunk,
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hagyjuk a halott múltat! Ha a gondolataink ,a múlt, a j~.len
és a jövő révén láncot alkotnak, akkor akadalyt teremtünk
magunknak. Ha nem ragaszkodunk semmihez sem, akkor
elérjük a megszabadulást. Ezért tekintjük a nem-ragaszko-
dást a vezérelvünknek.

A külső érzéki tárgyak kötelékéből való megszabadu-
lást tárgyné1küliségnek nevezzük. Amint ez megvalósul, a
Oharma természete tiszta lesz. Ezért tekintjük a tárgy-
nélküliséget tradíciónk alapjának.

Ha minden körülmények között megőrizzük a tiszta
tudatot, akkor azt mondjuk, hogy megvalósítottuk a kép-
zetnélküliséget. Tartsuk távol tudatunkat az események-
től, és ne hagyjuk, hogy azok befolyásolják működését. De
ha elfojtjuk a gondolatokat, nagy hibát köv~~ el. M~g
ha sikerülne megszabadulnunk a gondolatoktol, es azutan
azonnal meghalnánk, akkor is valahol egész biztosan újra-
születnénk. Jegyezzétek meg ezt, ti, az ösvény követői!
Szerencsétlen az az ember, aki a Törvény nem ismeréséből
fakadó hibát vét, de még szerencsétlenebb az, aki mást
arra buzdít, hogy helytelen ösvényt kövessen. Ha érzék-
csalódás közepette élsz, akkor nem látsz tisztán, mi több
még a buddhista kánont is gyalázni mered. Ezért tekintjük
a képzetnélküliséget tradíciónk céljának. .

Tanult hallgatóság, engedjék meg nekem, hogy teljes
mértékben kifejtsem, miért tekintjük a képzetnélküliséget
célunknak. Vannak olyan emberek, akik érzékcsalódás
közepette azzal kérkednek, hogy bizony megtapaszt~lták
a tudatuk igazi lényegét. De a világi események sodraban
különféle elképzelések merülnek fel tudatukban, s nyo-
mukban oly hibás nézetek, amelyekből mindenféle he.lyte~
len képzetek és tisztátalanságok fakadnak. A tudat l?a~l
lényegében valójában nincs semmi, amit el lehetne erru.
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Midőn bárki azt mondja, hogy bizony elért valamit, és
meggondolatlanul jártatja száját az érdemekről és hibák-
ról, az téves nézetek és tisztátalanságok rabja. Ezért te-
kintjük a képzetnélküliséget iskolánk céljának.

Tanult hallgatóság, mitől kell akkor megszabadulnunk
és mit kell akkor megvalósítanunk? Az ellentétpárok meg-
alkotásátói és a tisztátalanságot okozó elképzelésektől kell
megszabadulnunk. Az olyanság igazi természetét kell
megvalósítanunk, mivel az olyanság a képzetek lényege, a
képzetek pedig az olyanság működésének következ-
ményei.

Az olyanság lényegi természete, s nem pedig az érzék-
szervi tapasztalás hozza létre a képzeteket. Az olyanság
saját jellemzőjét hordozza, s ezért hozhatja létre a kép-
zeteket. Olyanság nélkül az érzékszervi tapasztalás és az
érzéki tárgyak azon nyomban megsemmisülnének. Tanult
hallgatóság, mivel az olyanság hozza létre a képzeteket,
ezért érzékszervi tapasztalásunknak - a látásnak, a hallás-
nak, a tapintásnak, a tudásnak - minden körülmények
között tisztának kell maradnia, s igazi természetünket
mindenkor meg kell valósítanunk. Az egyik szútra ezért
mondja: " Aki a különféle dolgok és jelenségek tiszta felis-
merésének mestere lesz, az rendíthetetlenül a nirvánát, a
szentek áldott birodalmát tapasztalja."
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V. A meditáció

A 1Iatodik Pátriárka egy napon a következő beszédet
.t-\.. intézte a hallgatósághoz: .

- Meditációs gyakorlatunkban nem időzünk sem a tu-
daton, sem a tisztaságon, csak a tudat igazi lényegén.
Nem ragaszkodunk a nem-cselekvéshez sem. Midőn el-
mélyülünk a tudatban, be kell látnunk annak illuzórikus
voltát. Mikor ráébredünk arra, hogya tudat valóban csak
il1úzió,akkor többé nem időzünk rajta. Amint elidőzünk a
tisztaságon, azt tapasztaljuk, hogy az igazi természetünk
valójában tiszta. Ha megszabadulunk az összes csalóka
képzettől, akkor semmi mást nem tapasztalunk, kizárólag
igazi természetünk tisztaságát. A csalóka képzetek homá-
lyosítják el az olyanságot. Ha olyan tudatot tartunk fenn,
amely a tisztaságon időzik, akkor csupán újabb kápráza-
tot teremtünk, a tisztaság káprázatát. Mivel az il1úziómu-
landó, ezért ne időzzünk annál! A tisztaságnak nincs alak-
ja, nincs formája, egyesek mégis oly messzi mennek el,
hogy már a tisztaság formájáról beszélnek, és ezt meg-
oldásra váró problémának tekintik. Aki azon a vélemé-
nyen van, hogy létezik a tisztaság formája, az bizony el-
vakult a tisztaság felől, s tudatának igazi lényegét is ho-
mály borítja.

Tanult hallgatóság, akik a rendíthetetlen nyugalmat
művelik, ne vegyenek tudomást mások hibáiról! Tiszta
tudattal kell tekinteniük mások érdemeire vagy hibáira,
jóságára vagy gonoszságára, mert akkor a tudat igazi lé-
nyegének rendíthetetlen nyugalmát tapasztalják. Tanult
hallgatóság, egy meg nem világosodott ember is lehet
testileg nyugodt, de mihelyt másokat kritizál, mások érde-

49



meiről vagy hibáiról, tehetségéről vagy gyarlóságáról,
jóságáról vagy gonoszságáról fecseg, azon nyomban letér
a helyes ösvényről. Ha saját tudatunkon vagy a tisztasá-
gon időzünk el, akkor azzal is akadályt gördítünk az ös-
vény útjába.

A Pátriárka egy másik alkalommal így beszélt a hall-
gatósághoz:

- Tanult hallgatóság, mi az ülőmeditáció? A mi isko-
lánkban az ülőmeditáció lényege az, hogy érjük el a tö-
kéletes megszabadulást, és rendíthetetlen nyugalommal
tekintsünk minden külvilági eseményre, történjék az jól
vagy rosszul. A meditáció célja a tudat igazi lényegének
megtapasztalása és a rendíthetetlen nyugalom megélése.

Tanult hallgatóság, mi a meditáció és mi a szamádhi? A
meditáció a külső ragaszkodástól való megszabadulást
jelenti, a szamádhi pedig a benső béke elérését. Ha a külső
dolgokhoz ragaszkodunk, akkor a bensőnk megzavaro-
dik. Amikor megszabadulunk valamennyi külső ragasz-
kodástól, akkor a tudat megbékül. Tudatunk igazi lényege
valójában tiszta. Azért jön létre bennünk a zavarodottság,
mert a különféle élethelyzetek magukkal sodornak min-
ket. Aki képes a rendíthetetlen tudatot fenntartani, függet-
lenül az élet zajlásától, az elérte a szamádhit.

A meditáció a külső ragaszkodástól való megszaba-
dulás, a szamádhi pedig a benső béke megteremtése. Aki
a meditációt műveli és elmélyül a szamádhiban, arra azt
mondjuk, hogy megvalósította a meditációt és a szamád-
hit. A Bódhiszattva erkölcs szútrája azt mondja: "Tudatunk
igazi lényege valójában tiszta." Tanult hallgatóság, min-
denkor tapasztalják meg tudatuk igazi lényegét, gya-
koroljanak kitartóan és érjék el a buddhaságot saját
eróből!
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VI. A bűnbánat

Egyszer Kuang-Csouból, Sao-Csouból és más városok-
ból tudósok és világiak érkeztek nagy létszámban a

Hatodik Pátriárkához, és arra kérték, tartson nekik
beszédet. A Pátriárka elfoglalta helyét aszószékben és a
következőket mondotta:

- A buddhizmusban a tudat igazi lényegéből kell kiin-
dulnunk. Folyamatosan tisztítsák meg a tudatukat, halad-
janak az ösvényen önerőből, lássák meg Dharma-testüket,
érjék ~l a megvilágosodást, és tartsák meg erkölcsi foga-
dalmaikat. akkor mai látogatásuk nem volt hiábavaló!
Mivel valamennyien messzi vidékró1 érkeztek, ezért ta-
lálkozásunk ténye azt mutatja, hogy köztünk bensőséges
kapcsolat van. Most pedig helyezkedjünk ülőmeditációba,
és hallgassák meg beszédemet a formátlan bűnbánatról.

Midőn leültek meditációba, a Pátriárka így folytatta:
- ~lső az erkölcs tömjénje, amely azt jelenti, hogy sza-

baduljunk meg a gonosz tettektől, a rosszindulaltól, az
irigységtől, a kapzsiságtói. a haragtól, a lopástói és a gyű-
lölettől. A második a szamádhi tömjénje, amely azt jelenti,
hogy minden körülmények között, legyen az jóval ke-
csegtető vagy kedvezőtlen, tartsuk meg a rendíthetetlen
tud~tot. A harmadik a pradzsnyá tömjénje, amely azt je-
lenti, hogyha tudatunk akadálytalan, akkor annak igazi
lényegét a bölcsesség hatja át; tartózkodjunk a gonosz tet-
tektől; jó tettek végrehajtása után ne várjunk előnyöket;
tiszteljük feljebbvalóinkat; legyünk figyelmesek alattva-
lóinkkal; érezzünk együtt a nélkülözőkkel és a szegények-
kel. A negyedik a megszabadulás tömjénje. Ez azt jelenti,
hogyha tudatunk tökéletesen tiszta, akkor nem ragasz-
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kodik semmihez sem, s nem foglalkoztatja sem jó, sem
rossz. Az ötödik a mindent meghaladó bölcsesség tömjén-
je. Amikor tudatunk nem kötődik se jóhoz, se rosszhoz,
akkor ügyelnünk kell arra, hogy ne ragaszkodjunk az
üresség vagy a tétlenség állapotához. Inkább mélyedjünk
el tanulmányainkban, s mélyítsük el bölcsességünket,
hogy megláthassuk saját tudatunkat, s megérthessük a
buddhizmus alapvető tanait. Legyünk szeretetre méltóak
másokhoz, szabaduljunk meg az én és a létező képzeteitől.
A tudat igazi lényegének megtapasztalásakor lássuk be,
hogy igazi természetünk mindenkor tiszta és változhatat-
lan. Ez tehát a mindent meghaladó bölcsesség tömjénje.
Az ötszörös tömjén illata bensőnkben füstöl, sárasztja
illatát, így nem kereshetjük magunkon kívül. ..

Most a formátlan bűnbánatról fogok beszélni Onöknek,
amely jóváteszi a jelenlegi, a múltbeli és a jövőbeli életben
elkövetett bűneinket, s megtisztít bennünket a gondolat, a
szó és a tett karmájától.

Tanult hallgatóság, kérem, figyeljenek rám, és ismétel-
jék utánam a következőket: , , ,

Bárcsak mindenki megszabadulna a tudatlansagtol es
az érzékcsalódástóI. Bánjuk a tudatlanságból és az érzék-
csalódásból elkövetett bűneinket és gonosz tetteinket. Bár-
csak jóvátehetnénk azokat, és ne kísértenének újra.

Bárcsak megszabadulhatnánk az önteltségtől és a tisz-
tességtelenségtől. Bánjuk valamennyi múltbeli öntelt ma-
gatartásunkat és tisztességtelen viselkedésünket. Bárcsak
jóvátehetnénk azokat, és ne kísértenének újra.

Bárcsak megszabadulhatnánk az irigységtől és a félté-
kenységtől. Bánjuk valamennyi irigységből és féltékeny-
ségből elkövetett bűnünket és gonosz tettünket. Bárcsak
jóvátehetnénk azokat, és ne kísértenének újra.
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Tanult hallgatóság, ezt formátlan bűnbánatnak, más
néven csen jUnak nevezik. Nézzük meg, hogy mit jelent a
csen és a fu. A csen a múltbeli bűnök megbánására vonat-
kozik. Bánjuk meg valamennyi múltban elkövetett bűnün-
ket és gonosz tettünket, amelyek érzékcsalódásból, tudat-
lanságból, önteltségből, tisztességtelenségből, féltékeny-
ségből vagy irigységből fakadtak, és szabaduljunk meg
tőlük. Ezt nevezik csennek. A fu a jövőbeli életvitelünk
során elkövetett bűnök és gonosz tettek megbánására
vonatkozik. Lássuk meg vétkeink természetét, és tartsuk
magunkat azon fogadalmunkhoz, hogy megszabadulunk
az összes gonoszságtól, amelyek érzékcsalódásból, tudat-
lanságból, önteltségből, tisztességtelenségből, féltékeny-
ségből vagy irigységből fakadnak. Ez a fu.

A hétköznapi emberek a tudatlanság és az érzékcsa-
lódás miatt nem látják be, hogy a bűnbánat nemcsak a
múltbeli bűnök megbánására vonatkozik, hanem arra is,
hogy tartózkodniuk kell azok jövőbeli elkövetésétől.
Mivel nem törődnek jövőbeli életvitelükkel, ezért újabb
bűnöket követnek el, még mielőtt a múltbeli bűnüket
megbánnák. Hogyan is nevezhetnénk ezt bűnbánatnak?

Tanult hallgatóság, bűneinket megbántuk, s most arra
kémém Önöket, tegyük le a négy nagy fogadalmat:

Fogadjuk, hogy valamennyi érző lényt megszabadítjuk.
Fogadjuk, hogy a tudatunk valamennyi tisztátalanságától
megszabadulunk.
Fogadjuk, hogy a tudatunk igazi lényegére vonatkozó tanokat
mind átlátjuk.
Fogadjuk, hogy elérjük a tökéletes megvilágosodást.

Tanult hallgatóság, mindnyájan megfogadtuk, hogy
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megszabadítjuk az érző lényeket. Mit jelent ez? Ez nem azt
j~lenti,hogy én, VejLang", megszabadítom őket. És vajon
kik ezek a tudatunkban lakozó érző lények? Az érző
lények ismérve a megtévesztő tudat, a félrevezető tudat, a
gonosz tudat, s az ehhez hasonló tudatok. Az érző lények-
nek a tudat igazi lényegének megtapasztalásával kellene
megs~a~adulniuk. Megszabadulásuk így lesz igazi s tiszta.

Mit Jelent az, hogy megszabadítják magukat a tudat
igazi lénr,egének meglátásával? Ez azt jelenti, hogy a meg-
szaba~ulas a"tuda~lanságtól, az érzékcsalódástói és a go-
~osz lenyektol az Igaz, szellemi belátás útján történik. Az
Igaz, szellemi belátás és a pradzsnyá bölcsessége a tudat-
lan és érzékcsalódásba felejtkező lények által emelt akadá-
lyokat romba dönti, így mindegyikük képes lesz megsza-
badít:ni ~agát saját ~rejéből. Engedd, hogy a megté-
ves::tot az Iga~ ~zabad:tsa meg, az érzékcsalódásba felejt-
kezot a ~egvllagosodas, a tudatlant a bölcsesség, a go-
noszt pedig a szeretet! Ilyen a tiszta s igaz megszabadulás.
, ~~gfogadtuk, hogy a tudatunk valamennyi tisztátalan-

sagatol megszabadulunk. Ez arra vonatkozik, hogya va-
lótlan és megtévesztő gondolkodásunkat átalakítjuk a tu-
dat igazi lényegéből fakadó bölcsességre.

Megfogadtuk, hogy a tudatunk igazi lényegére vonat-
k,o~ótanokat mind átlátjuk. Ez azt jelenti, hogy amig nem
latjuk meg a tudatunk igazi lényegét, s nem éljük minden
körülmények között az ortodox tanokat, addig a bölcses-
ségünk nem mélyreható és igaz.

Megfogadtuk, hogy elérjük a tökéletes megvilágoso-
dást. Szeretnék rámutatni arra, hogyha minden körülmé-
nyek között képesek vagyunk az igaz ortodox tanok sze-
rint élni, s ezzel együtt a bölcsességet művelni, meghalad-
ni a megvilágosodás s az érzékcsalódás eszményét, az igaz
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és a hamis elképzelést, akkor megláttuk a Buddha-termé-
szetünket, más szavakkal, elértük a tökéletes megvilágo-
sodást.

Tanult hallgatóság, kövessük mindenkor az Ösvényt,
hogy ezáltal erőben tartsuk a fogadalmaink megtartását.
Most, hogy letettük a négy nagy fogadalmat, kérem, en-
gedjék meg, hogy a Formátlan hármas-vezérelvről beszéljek.

Legyen vezérelvünk a megvilágosodás, mivel ez az
erény és a bölcsesség kiteljesedése.

Legyen vezérelvünk az ortodox tan, mivel ez a vágyak-
tól való megszabadulás útja.

Legyen vezérelvünk a tisztaság, mivel ez a legneme-
sebb emberi tulajdonság.

Mindezek után fogadjuk el mesterünknek a Tökélete-
sen Megvilágosodottat, és ne kövessük a gonosz megtes-
tesítőjét, Márát, sem az eretnek tanok hirdetőit. Tartsuk
magunkat ehhez, és folyamodjunk menedékért tudatunk
igazi lényegének három drágaságához. Tanult hallga-
tóság, vegyünk menedéket a Buddhánál, a tökéletes meg-
világosodás megtestesítőjénél. Vegyünk menedéket a
Dharmánál, az ortodox tan hordozójánál. Vegyünk
menedéket a Szanghánál, a tisztaság megteremtőjénél.

Ha a megvilágosodásban keresünk menedéket, akkor
nem jönnek létre a gonosz s csalóka nézetek, a vágyak le-
csillapodnak, az elégedetlenség megszűnik, a testi vágy és
a mohóság kötelékei eltűnnek. Ez az erény és a bölcsesség
beteljesülése.

Ha menedéket veszünk az ortodox tannál, akkor min-
denkor meghaladhatjuk a hibás nézeteket (ezek hiányában
egoizmus, önteltség s kínzó vágy nem téteahet), és ez a vágyak-
tól való megszabadulás útja.

Ha a tisztaságban keresünk menedéket, akkor tuda-
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tunk minden körülmények között mentes marad az unta-
tó érzéki tárgyaktói és a vágyaktól. Ez a legnemesebb em-
beri tulajdonság.

A három drágaság gyakorlása az elmondottak szerint
azt jelenti, hogy keressünk menedéket saját tudatunk igazi
lényegében. A tudatlanok, bár menedéket vesznek a
három drágaságnál éjjel-nappal, mégsem Iátják be ezt.
Vajontudják-e, hol van a Buddha, mikor azt állitják, hogy
menedéket vesznek nála? Ha nem látják meg a Buddhát,
akkor hogyan vehetnek menedéket nála? Kijelentésük így
hazugnak tekinthető.

Tanult hallgatóság! Vizsgálják meg alaposan ezt a ta-
nítást, és ne engedjék erőiket hamisan működni! Aszútra
világosan elmagyarázza, hogy a bennünk rejlő Buddhá-
ban kell menedéket keresnünk, és nem más buddhákban.
Ha nem a bensőnkben rejlőBuddhában keresünk menedé-
ket, hanem a külvilágban, akkor sehol nem lelünk békét,
megnyugvást.

Most, hogy megvilágítottam ezt a tanítást, kérem, ve-
gyünk menedéket bensőnkben a három drágaságnál. Tart-
suk uralmunk alatt benső folyamatainkat, tudatunkat, s
tekintsünk tisztelettel az érző lényekre. Ez az útja annak,
hogy bensőnkben menedéket vegyünk.

Tanult hallgatóság! Valamennyien megfogadtuk a há-
rom vezérelvet, s ezért most tudatunk igazi lényegének há-
rom Buddha-testéről fogok beszélni. Figyelmezzetek sza-
vaimra, s lássátok meg e három testet és tapasztaljátok
meg tisztán a tudat igazi lényegét! Kérlek benneteket,
mondjátok utánam a következőt:

Hús-vér testünkkel menedéket veszünk a Buddha tiszta lényeg
testénél.
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Hús-vér tes/fil/H," /II,'III't/,'A/'/I'I'" fil/A 1/ HI/dt/llfl /ükéletes meg-
testesülé (ll/t'!
Hús-vér I/'t./ II/HI'! 11//'1//,t1/'kl'l veszilnk a Buddha milliárdnyi
testet öll('~('I/I'I.

T nult l ( llgató ág! l lús-vér testünk átmeneti tartózko-
dási h lyn k tekintendő, így annál nem lelünk menedéke~.
Ahárom Buddha-test a tudat igazi lényegében keresendo,
s mindenki birtokában van ezeknek. Mivel a hétköznapi
emberek érzékcsalódásban szenvednek, ezért nem látják
igaz természetüket. Ez az oka annak, hogy ők nem a b~~-
sőjükben keresik a három Buddha-test~t, hane~ a ku~-
világban. Kérem, figyelmezzenek szav~1ffir~!Lam: a .~a-
rom Buddha-test bensőnkben találhato, s ugy tekintünk
rájuk, mint a tudat igazi lényegének megnyilvánulásaira.
A három Buddha-test nem lelhető meg a külvilágban!

Mi a tiszta lényeg-test? Tudatunk igazi lényege való-
jában tiszta. A világmindenség ennek a tiszta l~nye.~neka
megnyilvánulása, sajó és gonosz tettek csup~n a JO gO,n-
dolatok és a gonosz gondolatok következmenyel. Ezert
tudatunk igazi lényegében a világmindenség valójában
tiszta, akár a kék ég, a nap sugara, vagy a hold, mely
mintha elhomályosulna, mikor úszó felhők takarják el a
szemünk elől. De midőn a felhők eltűnnek, a világossága
újra megjelenik s áthatja a világmindens~et. Tanult"hall-
gatóság! Gonosz szokásaink olyano~, mint a ,felhok. A
tisztánlátás és a bölcsesség olyan, mint a Nap es a Hold.
Mikor a külvilág érzet-tárgyaihoz ragaszk,odunk" ~da-
tunk igazi lényegét a vágy-gondolatok felhőbe bo~·ItJak,s
így tisztánlátásunk és bölcsességünk f~nye elhoma~!,os~l.
Ha elég szerencsések vagyunk, s talalunk egy bolcs es
jámbor szellemi vezetőt, aki beavat bennünket az ortodox
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tanokba, akkor saját erőből meghaladhatjuk a tudatlansá-
got s az érzékcsalódást. Ennek következtében megviláglik
a benső és a külső, s belátjuk, hogy a világmindenség nem
más, mint a tudatunk igazi lényegének megnyilvánulása.
Ez történik azokkal, akik meglátták a tudat igazi lényegét,
s ez az, amit a Buddha tiszta lényeg-testének nevezünk.

Tanult hallgatóság! Menedéket vettünk az igaz Bud-
dhánál, tudatunk igazi lényegénél. Ki menedéket vesz,
annak meg kell haladnia a gonoszságot, az irigységet, az
áltatást és a csalárdságot, az egoizmust, a megtévesztést és
a hazugságot, a megvetést, a nagyképúséget, a hiú remé-
nyeket, az önteltséget, s más gonoszságokat, melyek meg-
jelenhetnek a tudatban. Ha menedéket veszünk bensőnk-
ben, akkor mindenkor tisztán kell látnunk, és tartózkod-
nunk kell mások érdemeinek és hibáinak hangoztatásától.
Aki alázatos és szelíd minden körülmények között, s e16-
zékeny másokkal szemben, az megtapasztalta tudata igazi
lényegét, így az Ösvény akadálytalan előtte. így keres-
hetünk menedéket bensőnkben.

Mi a tökéletes megtestesülés? Hadd szolgáljak a lám-
pás példájával! Miként a lámpás fénye ezer esztendő sö-
tétségét eloszlatja, úgy a bölcsesség szikrája a korszako-
kon át uralkodó tudatlanságot megszünteti. Ne kutassunk
a múltban, hisz az már elmúlt s jóvátehetetlen! Inkább te-
kintsünk a jövőbel Pillanatról pillanatra tartsuk meg a
tiszta és teljes tudatot, s lássuk meg tudatunk igazi lé-
nyegét! A jó és a rossz ellentéte egymásnak, de lényegük
azonos. Ez az egylényegű ség az, amit igazi természetnek
(vagy abszolút valóságnak) nevezünk. Ezt nem szennyezheti
be a gonosz, és nem érintheti a jó. Ezt nevezik a Buddha
tökéletes megtestesü lésének.

Egyetlen gonosz gondolat elpusztíthatja a világkorsza-
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kok során felhalmozódott tiszta erényeket, míg egy tiszta
gondolat képes valamennyi bűnünket jóvátenni, még
akkor is, ha azokból annyi van, ahány homokszemecske a
Gangesz partján. Ha pillanatról pillanatra tapasztalju~
tudatunk igazi lényegét, akkor elértük a tökéletes megv~-
lágosodást, mely a meghaladó bölcsesség ..á~ap,ota, vagyls
más néven a Buddha tökélete megtestesulese.

Mi a milliárdnyi testet ölt s? Mikor alávetjük magun-
kat a legkisebb megkülönbözt t 'nek elkülönülés.nek, az
átalakulás megtörténik. Má skülönb n valamennyi dolog
oly tiszta marad, mint a tér, m 'ly val jában tiszta. Mid6.n
a gonosz dolgok megjelenn k r tudatunkban, a pokol IS

létrejön. Midőn a jó dolgok m 'gj ,1-nn k ~ tu~atunk?an, :
paradicsom is létrejön. A árkr nyok 'S a kígyok a mergezo
gyúlölet teremtményei, míg a b )dhiszat~vá~ ~ jóság rr;e~-
testesítői. A felsöbb régiók apr. dzsny c kikrístályosodásai,
míg az alvilág a tudatlanság , ,Iv, kult g egy másik for-
mája. S valóban mílliárdnyi m 'gnyilv< nul~ .a ~~n a tu~at
igazi lényegének! Akik érz k s' lod.l, r. bjai, fol nem eb-
rednek és be nem látják zI. Il'n' jiikb n mindenkor a
gonoszságot táplálják, s így gono. zS')Aot s I~kszene~. De
ha egyetlen pillanatra az ig, /.., go. s.'gr. torekedne~ek,
akkor a bölcsesség ny mb. n ld I 'ji)nn -. Ezt nevezik a
Buddha milliárdnyi te t t ölI.. -n .1--

Tanult hallgatóság! J\ 1 ny'p ll' I v.lloj. bs n önmagában
is megáll. Ha pillanatr I pill.",.III.1 1.11. sztaljuk a ~?~t
igazi lényegét, akkor az < Buddh. li,"·1 '1 s m gtestesule-
se. Ha elmélyülünk e bölcscs: 1,1 '11,.1" or ~ a Bud~a
milliárdnyi testet öltés. 11.\ I'll'Ijll~ .1 nl gVllág?so~a~t
saját erőből, s a jóságol m IV ·111~,nu-l lud.lt~nk ~ga:lle-
nyegében rejlik, akkor m 'Il ·d('~veicl 11111-- l szinte es. tIsz~a
volt. Hús-vér testünk tul, jdOIl~lPll" l .ik , tm neh lako-
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helyünk, így nem lelünk benne menedéket. Tapasztaljuk
meg a tudatunk igazi lényegének három Buddha-testét, s
lássuk meg a tudatunk igazi lényegének Buddháját!

Tanult hallgatóság! Van egy kötetlen versem az Önök
számára, annak recitálása és gyakorlása azonnal eloszlatja
tévedésüket, és a számtalan kalpa bűneit jóváteszi. Hall-
gassák versemet!

Ki érzékcsalódás rabja, az tisztátalan érdemeket gyűjt,
s az Ösvényt sem követi.
Abban a hitben él, hogy az érdemek gyűjtése
és az Ösvény követése egy és ugyanazon dolog.
Bár alamizsnát osztogat, ésfelajánlások sokaságát teszi,
mégsem látja be, hogy a bűn forrása a három mérgező elemben,
vagy is saját tudatában van.
Azt reméli, hogy bűnei megbocsátatnak, ha érdemeket gyűjt,
de nem látja be, hogy az eljövendő életek boldogsága
nem függ a bűnhődéstó1.
Miért nem szabadul meg bűneitó?, melyek bensőjében lakoznak?
Hiszen ez az igazi bűnbánat.
Egy bűnös lélek, ki hirtelen belátja,
mi a mahájána iskola bűnbánata,
s ki nem hajt végre gonosz tetteket,
és az igazságosságot műveli, az mentes a bűnöktől.
Az Ösvény követője,
ki mindenkor éberen tekint a tudat igazi lényegére,
a buddhák gyülekezetének tagja.
Tanítómestereink a hirtelen megvilágosodás tanát adták át
nekünk.
Minden követő lássa meg a tudata igazi lényegét,
és legyen a buddhák egyike.
Ha a tiszta lényeg-testet keresi, akkor haladja meg
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a jelenség-világot, így tudata tiszta lesz.
Gyakoroljatok fáradhatatlanul,
mindenkor látva a tudat igazi lényegét,
mivel a halál pillanata bármikor véget vethet
földi létezéseteknek!
Aki belátja a mahájána tanítását,
s tapasztalja a tudat igazi lényegét,
az mélységes tisztelete jeléiil tegye össze két tenyerét,
és állhatatosan kutassa a tiszta lényeg-testet.

A Hatodik Pátriárka még hozzáfűzte:
- Tanult hallgatóság! Recitálják eme verset, s gyakorol-

ják annak tanitásait! Ha redtálása közben megtapasztalják
tudatuk igazi lényegét, akkor érezzék magukat mindig a
közelemben, még akkor is, ha valójában messze vannak
tőlem. Azok, akik nem képesek meglátni a tudatuk igazi
lényegét, noha itt vannak előttem, mégis oly messze jár-
nak. Ebben az esetben mi értelme volt oly messzi vidékről
idejönniük? Vigyázzanak magukra! Viszontlátásra!

A Hatodik Pátriárka beszéde után a gyü lekezet elérte a
megvilágosodá st. Boldogan elfogadták a tanokat, és gya-
korlatuk részévé tették.
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VII. Tanítások
_ személyre szóló tanítások a tanítványok személyiségének

és körülményeinek figyelembevételével -

AHatodik Pátriárka visszatért Huang-n:ejbőI, a Sa~-
csoubeli Co-hau faluba, ahol a Tant átadták neki.

Még nem ismerték arrafelé. Egy Liu Csi~lu~new ko~-
ciánus tudós köszöntötte meleg szívvel es latta vendegul
házában. Liu Csí-luknak volt egy nagynénje, egy bízonyos
Vu Csung-csong new asszonyság, aki szerzetesnő volt, s
szokásához híven a Mahápárinirvána szútrát recitálta. Mi-
dőn a Hatodik Pátriárka meghallott néhány szót a szútrá-
ból, azonnal megértette annak mély jelentését, és magya-
rázni kezdte az idős szerzetesnőnek. Erre az kézbe vette a
könyvet, és bizonyos szavak értelme felől érdeklődött a
Hatodik Pátriárkánál.

_ Írástudatlan vagyok - szólt a Pátriárka -, de ha érdek-
li a szútra értelme, kérem, kérdezzen!

_ Hogyan értheti a szútra értelmét, amikor még a leirt
szavakat sem ismeri? - kérdezte tőle az idős szerzetesnő.

_ Abuddhák mélységes tanításainak nincs közük a leírt
szavakhoz - felelte a Hatodik Pátriárka.

A szerzetesnőt nagyon meglepte ez a válasz, és amikor
rájött, hogy nem egy közönséges szerzetessel van ~olga~
azon nyomban széles körben elhíresztelte ezt.a falu O~~~l
közt. ,,6 egy szent ember" - magyarázta nekik. - " Kérjük
meg, hogy maradjon itt közöttünk, s hadd ajánljunk fel
neki élelmet és hajlékot."

Ezután, egy délutánon, egy bizonyos Vej-dinasztiabeli
nemesember sarja, név szerint Co Su-liang jelent meg a
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Pátriárka színe előtt több falubeli társaságában, hogy tisz-
teletét tegye. A történelmi Pao-lin kolostor, a Szuj-dinasz-
tia végén egy háború során elpusztult, és a romok helyén
újjáépült. Megkérték a Pátriárkát, hogy telepedjen meg
ott. Hamarosan nagyon híres kolostorrá vált.

Kilenc hónap és néhány nap ott lét után a gonosztevők
újra a Pátriárka nyomára bukkantak és elüldözték. A Pát-
riárka egy közeli hegyen lelt menedéket. A gonosztevők
rágyújtották az erdőt, hol bujdosott, de ő egy sziklára me-
nekült. Ez a szikla, mely azóta a Menedék-szirt nevet vi-
seli, a Pátriárka térdének nyomát és köpenye szövetének
lenyomatát őrzi.

A Pátriárka felidézte magában tanítómestere, az ötö-
dik Pátriárka azon szavait, mely szerint álljon meg Huaj-
ban, és vonuljon el Hujban. Ezen kérésének eleget tett.

***

Egy napon, Fa-haj szerzetes, aki a Sao-csoubeli Csü-kiang-
ból származott, jött a Pátriárkához személyes tanításra.

- Mit jelent az a jól ismert mondás, miszerint lIa tudat
a Buddha"? - kérdezte Fa-haj szerzetes.

A Hatodik Pátriárka így válaszolt:
- Egy múló gondolatnak meg nem engedni, hogy újra

fölmerüljön, a tudat. Egy fölmerülő gondolatnak meg nem
engedni, hogy elmúljon, a Buddha. A jelenségeket. létre-
hozni, a tudat. Megszabadulni a jelenségektől (másként
fogalmazva, felismerni a jelenségek nem valós voltát), a Bud-
dha. Ha kérdésedre teljes magyarázatot adnék, akkor
egyetlen kalpa is kevés lenne ahhoz. Figyelmezz a ver-
semre!
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A pradzsnyá az, ami a tudat.
A szamádhi az, ami a Buddha.
Midőn a pradzsnyát és a szamádhi: gyakorolod,
tartsd meg köztük az egyensúlyt.
Akkor gondolataid tiszták lesznek.
Ez a tanítás csak gyakorlás útján látható be.
A szamádhi működik, de önmagában nem hat.
Az ortodox tanítás ezért hangsúlyozza
a pradzsnyá és a szamádhi együttes gyakorlását.

Fa-haj, ahogy meghallotta a Pátriárka szavait, hirtelen
megvilágosodott. Tisztelete jeléül a következő verset sza-
valta el:

Valóban a tudat a Buddha!
Alázatosan elismerem, nem értem ezt.
Most már látom a pradzsnyá és a szamádhi leifőbb okát,
S gyakorolni fogom mindkettőt,
hogy megszabaduljak a jelenségektől.

***

Fa-ta szerzetes, aki Hung-csouból származott, hétéves
korában csatlakozott a Rendhez, és szokásához híven a
Lótusz szútrát" recitálta. Midőn tiszteletét tette a Pátriárka
színe előtt, elmulasztotta elvégezni a leborulást előtte. A
Pátriárka látva egyszeru meghajlását, így korholta őt:

- Ha tiltakozol az ellen, hogy leborulj előttem, akkor
nem lenne jobb az egész üdvözlést elhagyni? Valami mo-
toszkál benned, ami felfuvalkodottá tesz! Mondd csak el
nékem, mi a nundennapi gyakorlatod?

- A Lótusz szútrát rccitálom, már háromezerszer olvas-
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tam el - válaszolta Fa-ta szerzetes. Erre a Hatodik Pátriár-
ka így szólt:

- Ha megértetted volna a szútra mély értelmét, akkor
nem viselkednél ilyen gőgösen, még akkor sem, ha már
tízezerszer olvastad volna el. Ha megértetted volna a szút-
ra mély értelmét, akkor egy ösvényen haladnál énvelem.
Amit elértél, az beképzeltté tett, s nem veszed észre, hogy
becsapod önmagad. Hallgasd versemet!

A szertartás az önteltséget megzabolázza.
Miért mulasztottad el a leborulást?
Ha az énedben hiszel, akkor a bűn forrását táplálod.
De az elérthez nem ragaszkodni egyedülálló érdem.

A Hatodik Pátriárka ezután így kérdezett:
-Mi a neved?
- A nevem Fa-ta, ami azt jelenti, a Törvény ismerője -

válaszolta a szerzetes.
- A neved tehát Fa-ta, de te még nem ismered a Tör-

vényt - mondta a Pátriárka, és azután a következő verset
költötte:

A neved Fa-ta.
Szorgalmasan és állhatatosan recitálod a szútrát.
Ha ajkaddal recitálod, akkor csak hangok születnek.
Oe ha megvilágosul bensőd és megérted a szútra mély értelmét,
akkor bódhiszatfva vagy.
Múltbeli életeink során elvetettük a lét-feltétel-csírát,
melyből jelenség-világ jön létre -
Ime magyarázatom:
Ha csak abban hiszeL, hogy a Buddha nem szavakkal szól,
akkor a lótusz a szádban fog kinyílni.
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Fa-ta szerzetes, miután végighallgatta a verset, bűntu-
da~ot érzett, és bocsánatot kért a Pátriárkától. Azután így
szolott:

- Mostantól fogva alázatos és szerény leszek minden
alkal?mmal. Miv;l az általam recitált szútra mély értelmét
nem Ismerem, ezert kétségek gyötörnek, vajon jól értelme-
ze~-e. Arra kérném Önt, hogy mélységes bölcsességével
adjon nekem rövid magyarázatot!

Al latodik Pátriárka így válaszolt:
- Fa-ta, a Törvény nagyon tiszta. Csak a te tudatod nem

ti~zta.A szútra tanítása egyértelmű. Csak téged gyötörnek
ketségek. Miközben a szútrát recitálod, ismered-e annak
mély értelmét?

- Hogyan is ismerhetném? Hiszen oly buta és tudatlan
vagyok. Csak azt tudom, hogyan kell recitálni a szútrát
szóról szóra - felelte Fa-ta.

- Kérlek, recitáld el nekem a szútrát, mivel jómagam
nem tudok olvasni. Azután elmagyarázom neked annak
mély értelmét.

Fa-ta elkezdte recitálni a szútrát, s midőn a "Példáza-
t~k" című fejezethez ért, a Pátriárka megkérte, hogy sza-
kítsa félbe a recitálást. Azután így szólott:

-:.Eszútra alapgondolata az, hogy megmagyarázza, mi
a célja egy Buddha testet öltésének és megjelenésének eb-
ben a világban. Számos példázat és megvilágítás van eb-
ben a szövegben, de azok egyike sem tekint e sarkalatos
kérdés mögé. Mi tehát a szándék, a cél? A szútra azt
~~ndja: "Egyetlen célja, és valóban egyetlen magasztos
célja van annak, hogya Buddha megjelenik ebben a világ-
ban." Ez az egyetlen cél, ez az egyetlen magasztos szán-
dék, a megvilágosodott bölcsesség megvalósítása _ ma-
gyarázta a Pátriárka, s így folytatta:
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- A hétköznapi emberek a külső jelenség-világ rabjai, s
hibásan értelmezik az üresség alapelvét. Amikor a jelen-
ség-világot tapasztalják, és képesek ragaszkodás nélkül
szemlélődni, valamint az üresség tanára vonatkoztatva
megszabadulnak attól a hibás nézettől, hogy itt a semmi-
ről van szó, akkor megszabadulnak a benső tévedésektől
és a külvilág illúziójától. Aki megérti ezt, és aki hirtelen
megvilágosul, arra azt mondják, hogy kinyílnak szemei a
megvilágosodott bölcsesség belátásakor.

A "Buddha" szó megvilágosodottat jelent, amely az
alábbi négy szempontból értelmezhető:

Kinyitni szemünket a megvilágosodott bölcsesség belátá-
sakor.
Felmutatni a megvilágosodott bölcsesség belátását.
Felébredni a megvilágosodott bölcsesség belátására.
Rendíthetetlenül élni a megvilágosodott bölcsességet.

Ha a tanítások szellemében képesek vagyunk megér-
teni s belátni a megvilágosodott bölcsességet, akkor a ben-
nünk rejlő igaz természet, vagyis a megvilágosodott ből-
sesség nyomban létrejön, Ne értelm ezd félre aszöveget, s

ne következtess tévesen arra, hogyamegvilágosodott böl-
csesség valami különleges dolog, amit csak a Buddha bir-
lokol, és bennünk nem lelhető meg, mivel a szútra azt
mondja: "Nyissuk fel szemünket a megvilágosodott böl-
sesség belátásakor. Mutassuk fel a megvilágosodott böl-
esség belátását. Ébredjünk fel a megvilágosodott böl-

sesség belátására. Rendíthetetlenül éljük meg a megvilá-
gosodott bölcsességet." A szöveg félreértelmezése a Bud-
dha rágalmazását ésa Dharma gyalázását jelentené. Mivel
ő a Buddha, s már birtokában van a megvilágosodott böl-
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csességnek, ezért tulajdonképpen nincs mit meglátnia.
Ezért fogadd el azt a tanítást, miszerint a megvilágosodott
bölcsesség a saját tudatod megvilágosodott bölcsessége, s
nem egy másik buddháé!

Az érző lények belefeledkeznek az érzék-tárgyakba, s
ezáltal elzárják világosságuk útját. Az érző lények a külső
körülményektól és a benső nyugtalanságuktól szenved-
nek, de saját akaratukból válnak vágyaik rabszolgájává.
Tanítómesterünk, a Buddha meglátta ezt, és visszatért a
világba mély szamádhijából, hogy megi m rtesse az érző
lényekkel mély értelmű tanait. A Buddha azt tanítja, hogy
haladjuk meg a vágyakat, és ne a külvilágban keressük a
boldogságot, és ki ezt megvalósítja. buddhává válik. A
szútra ezért mondja: " Nyissuk ki szcrnünk 'l a megvilágo-
sodott bölcsesség belátása kor. Mutassuk fia megvilágo-
sodott bölcsesség belátását. Ébredjünk fia megvilágoso-
dott bölcsesség belátására. Rendíthet LI nű l ljük meg a
megvilágosodott bölcsességet."

Azt tanácsolom az érző lényeknek, ho y folyamatosan
nyissák ki szemüket a megvilágosodoU böl s s ég belátá-
sára. De ők csökönyösségükben bűnök t kö v tnck el, me-
lyek érzékcsalódásból és tudatlanságból fakadnak. Sza-
vaik kedvesek, de bensőjük gonosz. Mohók, ro szakara-
túak, irigyek, tisztességtelenek, áltatók, egoi ták, megbán-
tanak másokat és az élettelen dolgokat elpusztítják. Ezért
ők csak a hétköznapi emberek tudására nyitják fel sze-
müket. Ha szívük megtisztulna, és a bölcsesség szakadat-
lanul megvalósulna, s ha őket a befelé fordulás jellemez-
né, gonosz tetteiket jó tettek váltanák fel, akkor bensőjük-
ben eggyé válnának a megvilágosodott bölcsességgel.

Ezért pillanatról pillanatra nyisd fel a szemedet, de ne
a hétköznapi emberek tudására, hanem a megvilágoso-

dott bölcsesség belátására. amely földöntúli, míg az előb-
bi evilági. Ha ezzel szemben az általános szokást követed,
és megelégszel a szútra puszta recitálásáva! napi gyakor-
lataid során, akkor olyan bolond vagy, mint a jak", amely
saját farkára büszke.

Fa-ta így kérdezett:
- Ebben az esetben elég meglátnunk a szútra mély ér-

telmét, s nem szükséges azt recitálni? Igazam van, Uram?
- Nincs semmi rossz a szútrában, amiért el kellene te-

kintened annak recitálásától. Aszútra recitálása akár meg-
világít, akár nem, akár hasznos a számodra, akár nem,
egyedül te tő1ed függ. Aki az ajkával recitálja a szútrát és
annak tanítását gyakorolja, az használja a szútrát. Aki a
szútrát recitálja és nem gyakorol, azt a szútra használja.
Hallgasd versemet!

Amikor érzékcsalódás rabjai vagyunk,
akkor a Lótusz szútra használ bennünket.
Míg megvilágosodottan mi használjuk a szűtrát.
Ha hosszú időn át recitálod a szútrát, anélkül, hogy
ismernéd mély értelmét,
akkor az azt jelzi, hogy tó1edidegen
annak mély jelentése.
Ha nem ragaszkodsz semmiféle önkényes meggyőződéshez,
akkor a szútra recitálás igaz útját járod.
Más utat követve, hibázol.
Aki felülemelkedett az igenlésen és a tagadáson,
az folyamatosan a Fehér Bika-kocsin (a Buddha-kccsin) utazik.

Fa-ta, ahogy meghallotta ezt a verset, hirtelen elérte a
megvilágosodást, s könnybe lábadt szemmel így kiáltott
fel:



- Valóban igaz, ezelőtt képtelen voltam használni a
szútrát, hiszen a szútra használt engem.

Majd így folytatta:
- A szútra azt mondja: "A srávakák" és a bódhiszatt-

vák, még ha egyesült erőkkel elmélkednek, akkor sem ké-
pesek megérteni a megvilágosodott bölcsességet." Ellen-
ben, ön azt akarja megértetni énvelem, hogyha egy hét-
köznapi ember ráébred saját tudatára, akkor elmondható
róla, hogy megvalósította a megvilágosodott bölcsességet.
Tartok tőle, hogy a magasabb szellemi szinten állókon
kívül, mindenki más kételkedni fog az on szavaiban. To-
vábbá, a szútra háromféle kocsiról beszél, megemlíti a
kecskék által húzott kocsit (a srávakák kocsiját), a szarvasok
által húzott kocsit (a pratjéka buddhák" kocsiját), valamint az
ökrök által húzott kocsit (a bódhiszattvák kocsiját). Hogyan
különböztethető meg ez a három kocsi a Fehér Bika-ko-
csitól?

A Hatodik Pátriárka így válaszolt:
- Ez a rész a szútrában teljesen világos, csak te értetted

félre. A srávakák, a pratjéka buddhák és a bódhiszattvák
azért nem tudják megérteni a megvilágosodott bölcsessé-
get, mert arról elmélkednek. Még ha erőiket egybevetik, és
együtt elmélkednek, akkor is csak messzebb kerülnek az
igazságtól. Gótama Buddha a hétköznapi embereknek, s
nem más buddháknak, mondotta el ezt a szútrát. Azok,
akik képtelenek megérteni tan-magyarázatát, szabadon
elhagyhatják a gyülekezetet. Úgy látszik, te nem érted,
hogy mi már a Fehér Bika-kocsin (a buddhák kocsiján) uta-
zunk, s teljesen fölösleges azt elhagynunk, hogy a másik
három kocsi után kutassunk. A szútra világosan meg-
mondja, hogy csak a Buddha-kocsi létezik, a másik három
nem. A Buddha eme egyetlen kocsi miatt adott számos be-
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gyakorlott utat nekünk, felhasználva különféle megokolá-
sokat és indoklásokat, példázatokat és megvilágítás okat.
Miért nem vagy képes megérteni, hogy a három kocsi nem
egyéb, mint szükségmegoldás, mely csupán az elmúlt
időkre vonatkozik, míg az egyetlen kocsi, a Buddha-kocsi
a végső, mely a jelen pillanatra utal?

A szútra azt tanítja, hogyaszükségmegoldásokat el-
hagyva folyamodj a végső megoldáshoz. Amint ezt meg-
teszed, látni fogod, hogy még a "végső" megnevezés is
eltűnik. Be kell látnod, hogy birtokosa vagy ezeknek a kin-
eseknek, s azok teljesen a rendelkezésedre állnak". Ha
megszabadulsz attól a téves elképzeléstől, hogy az csak az
apa, a fiú, s mások tulajdona, akkor elmondható, hogy
megtanultad a szútra recitálás igaz útját. Ebben az esetben
aszútra világkorszakokon át a tiéd lesz, és reggeltó1 estig
recitálhatod.

Fa-ta a hallottak nyomán elérte a megvilágosodást, s
hogy örömét megossza a Pátriárkával, a következő verset
szavalta el:

Abban a tévhitben éltem, hogy óriási érdemeket szereztem
azzal, hogy a szútrát háromezerszer elrecitáltam.
Cao-csi mestere" azonban tanításával eloszlatta mindezt.
Aki nem érti, mi a célja egy Buddha testet öltésének
ebben a világban, az képtelen a számos élet során felhalmozott
háborgó szenvedélyeit meghaladni.
A három kocsi, a kecske-, a szarvas- és az ökör-kocsi
nem egyéb, mint szükségmegoldás.

It Utalás a szűtra "Példázatok" című fejezetére, amely azt mond-
ja, hogy minden érző lény magában hordozza a megvilágoso-
dott bölcsességet.



Az ortodox tan három szakasza, a bevezető, a középső és
a végső valóban elhagyható!
Mily kevesen ébrednek rá arra, hogy az égő ház belsejében
(az evilági létezésben) található a Dharma királya!

A Hatodik Pátriárka közölte Fa-ta szerzetessel, hogy
ezentúl" szútra recitáló szerzetesnek" neveztetheti magát.
Fa-ta a személyes tanítás nyomán ráébredt a buddhizmus
mély értelmére, s folytatta aszútra recitálását, miként az-
előtt is tette.

***

Csi-tung, aki a Sao-csoubeli An-fengből származott, közel
ezerszer olvasta el aLankávatára szútrát, de nem értette
meg a három Buddha-test és a négy bölcsesség jelentését.
Ezért megkérte a Pátriárkát, hogy magyarázza el neki.

- A három Buddha-test közül a tiszta lényeg test az iga-
zi természeted, a tökéletes megtestesülés a bölcsességed, s
a millíárdnyi testet öltés a cselekedeteid. Ha ezzel a három
testtel úgy foglalkozol, hogy elvonatkoztatod a tudat igazi
lényegétől, akkor "bölcsességet nélkülöző testekről" vol-
na szó. Ha belátod, hogy ez a három test nem bír saját lé-
nyegiséggel (mivel a tudat igazi lényegének jellegzetessége;),
akkor megvalósítod a négy pradzsnyá bódhiját. Hallgasd
versemet!

A három test a tudatunk igazi lényegében rejlik,
melynek kifejlődésévei a négy bölcsesség létrejön.
A megvilágosodást hirtelen elérheted,
anélkül, hogy szemedet becsukva és füledet befogva
távol tartanád magad a jelenség-világtól.
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Most, hogy elmagyaráztam neked,
higgy benne szilárdan, és akkor örökre megszabadulsz
az érzékcsalódás tóI.
Ne kövesd azokat, akik a külvilágban
keresik a megvilágosodást!
Mivel csak beszélnek a bódhiról, de soha nem találják meg.

- Megtudhatnék valamit a négy bölcsességről? - kér-
dezte Csi-tung.

- Ha megérted a három testet, akkor tisztán felismered
a négy bölcsességet is. A kérdésed teljesen fölösleges. Ha a
négy bölcsességgel úgy foglalkozol, hogy elvonatkoztatod
a három testtől, akkor bölcsességet nélkülöző testekről
volna szó. Ebben az esetben azok nem lennének pradzs-
nyának nevezhetők.

A Pátriárka ezután a következő verset szavalta el:

A tükör-bölcsesség természete szerint tiszta.
Az egylényegű-bölcsesség megszabadítja a tudatot
az akadályoktól.
A mindent-belátá-bölcsesség intuitíven látja a világot,
anélkül, hogy a gondolkodás menetén keresztül menne.
A mindent-megvalósítá-bölcsesség ugyanazon
tulajdonságokkal bír, mint a tükör-bölcsesség.

Az első öt vidzsnyána (öt érzékszervtó1 függő tudomás) és
az álaja-vidzsnyána (tárház- vagy egyetemes-tudat) a megvi-
lágosodás állapotában bölcsességgé változik. Míg a klista-
mano-vidzsnyána (tisztátalan tudat vagy én-tudat) és a ma-
no-vidzsnyána (gondolkodó tudat) a bódhiszattva állapot-
ban változnak át",

Ezek az úgynevezett "vidzsnyána-átváltozások" csu-



pán a megnevezések tekintetében változnak, de a lényeget
illetően nem 38.

Ha képes vagy tökéletesen megszabadulni az érzék-
tárgyakhoz való ragaszkodástól, amikor ezek az úgyneve-
zett "átváltozások" végbemennek, akkor örökre az újra
meg újra létrejövő sárkány szamádhiban fogsz időzni.

Csi-tung, ahogy meghallotta ezt, hirtelen ráébredt a tu-
dat igazi lényegének bölcsességére, és a következő verset
szavalta el:

-, Az utóbbi ,időben a Hung-csubelí Fehér-szirt hegyen
tarlozkodtam, es Ta-tung mesternél voltam személyes ta-
nításon, aki elmondta nekem, hogyan kell ráébredni a tu-
dat igazi lényegére és ezáltal megvalósítani a buddhasá-
got. Még mindig kétségek gyötörnek, s azért tettem meg
ezt a hosszú utat, hogy tiszteletemet tegyem on előtt. Vol-
na kedves eloszlatni a kétségeimet?

- Milyen tanítást kaptál a mestertől? - kérdezte a Hato-
dik Pátriárka.

- Három hónapon át nem kaptam semmiféle tanítást
pedig buzgón törekedtem érte. Azután egy éjszaka felke-
restem a mestert a szobájában, s megkérdeztem tőle, mi a
tudat ~gazi lényege. Erre a mester megkérdezte tőlem,
hogy latom-e a végtelen ürességet. "Igen, látom" - felel-
tem. Ezután azt kérdezte, hogy vajon az üresség forma-e.
"Az üresség formátlan, s ezért nem bír semmiféle formá-
val" - válaszoltam. A mester így szólt: "A tudat igazi lé-
nyege éppe~ oly~, m,int az üresség. Felismerni, hogy
roncs semrru megláthato, a helyes meglátás. Belátni, hogy
nincs semmi megismerhető, az igaz bölcsesség. Ha meglá-
tod a tudat igazi lényegét, ami nem zöld s nem sárga, nem
hosszú s nem rövid, ami természeténél fogva tiszta, lé-
ny~~ tekintve tÖké,letes és teljes, akkor ezáltal meg-
valósítod a buddhasagot, amelyet megvilágosodott böl-
csességnek is neveznek." Mivel nem egészen értem ezt a
tanítást, ezért arra kérném Önt, hogy világítsa meg szá-
momra.

- A tanítása arra utal, hogy ó még önkényesen értelme-
zi a "meglátás" és a "bölcsesség" fogalmakat. Ez a ma-
gyarázata annak, miért nem tudta tisztán megértetni ve-
led tanait. Hallgasd versemet!

A három test valójában a tudatunk igazi lényegében rejlik.
Midőn megvilágosodunk, a négy bölcsesség létrejön bennünk.
Amikor a testek és a bölcsességek teljesen eggyé válnak,
akkor képesek vagyunk megválaszolni az érző lények kérdéseit,
függetlenül attól, milyen alakban jelennek meg.
Ha a három testet és a négy bölcsességet a külvilágban
keressük, akkor letérünk a helyes útról (mioei azok
bennünk rejlenek, és bensőnkben valósítandók meg).
Ha megpróbáljuk megragadni vagy korlátozni azokat,
akkor szembefordulunk valóságos természetükkel.
Az On segítségével most képes voltam belátni
azok mélységes jelentését.
Mostantól fogva örökre el kívánom hagyni téves
és önkényes neveiket.

,.,. ,.

Csi-csang szerzetes, aki a Hszin-csoubeli Kuej-csibő1 szár-
mazott, gyermekkorában csatlakozott a Rendhez, és buz-
gón törekedett a tudat igazi lényegének meglátására. Egy
napon tiszteletét tette a Hatodik Pátriárka színe előtt, aki
megkérdezte tőle, honnan jött és miért járult eléje.
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Meglátni azt, ami nem látható, de megtartani
a "láthatatlanság" kifejezést,
olyan mint a nap, melyet felhó'k takarnak el.
Belátni azt, ami nem megismerhető, de megtartani
a "megismerhetetlen" kifejezést,
olyan mint a tiszta égbolt, melyet villámlás csúfit el.
Ha hagyod ezeket az önkényes fogalmakat
felmerülni a tudatodban,
akkor az arra utal, hogy még nem láttad meg
a tudat igazi lényegét,
s még nem találtad meg a begyakorlott utat,
mely ráébreszt a lényegre.
Ha hirtelen belátod, hogy ezek az önkényes fogalmak hibásak,
akkor tudatod világossága szakadatlanul ragyogni fog.

A Hatodik Pátriárka így válaszolt:
- Ha megpróbáljuk megérteni ezeket, akkor saját tuda-

tunkat kell vizsgálnunk, és a jelenség-világtól függetlenül
kell cselekednünk. A négy kocsi megkülönböztetése nem
foglaltatik benne a Tanban, kizárólag az emberek tesznek
különbséget köztük. A kis-kocsi ismérve a szútra látása,
hallása és recitálása. A középső-kocsí ismérve a Tan belá-
tása és annak lényegének felismerése. A nagy-kocsi ismér-
ve a Tan gyakorlása. A mindenek-fölött-álló-kocsi ismérve
valamennyi Tan átlátása. azok tökéletes megvalósítása, a
nem-ragaszkodás, a jelenség-világ meghaladása, valamint
a tudat és a világ üresség-természetének tapasztalása.

Mivel a "jána" (kocsi) szó magában foglalja a " szellemi
mozdulatot" (gyakorlást), ezért teljesen fölösleges erről vi-
tatkoznunk. Ezek a benső gyakorlás on múlnak, s ezért
nincs mit kérdezned tőlem. De szeretnélek figyelmeztetni
arra, hogya tudat igazi lényege mindenkor az olyanság
állapotában van.

Csi-csang tisztelettel meghajolt a Pátriárka színe előtt, s
köszönetet mondott neki. A Pátriárkát haláláig hűségesen
követte.

Csi-csang, ahogy meghallotta ezt, hirtelen megvilágo-
sodott, és a következő verset szavalta el:

Ha hagyod a "láthatatlanság" és a "megismerhetetlenség"
kifejezéseket maguktól fölmerülni a tudatodban, akkor úgy
törekedsz a megvilágosodás elérésére, hogy közben a jelenség-
világot megragadó önkényes fogalmakhoz ragaszkodsz.
Ha valaki abban a gőgös hitben él,
hogy elérte a megvilágosodást,
az még mindig érzékcsalódás rabja. .
Ha nem ültem volna a Pátriárka lábánál, akkor még mindig
zavarodott lennék, s nem látnám az igaz utat.

,.,. ,.

Csi-tao szerzetes, aki a Kuang-tungbeli Nan-hajból szár-
mazott, egy napon felkereste a Pátriárkát, hogy tanítást
kérjen tőle. Csí-tao azt mondotta:

- Több mint tíz éve vagyok a Rend tagja, s recitálom a
Maháparinirvána szútrát, de még nem láttam meg annak lé-
nyegét. Kérem, tanítson engem!

- Aszútra mely része nem világos számodra? - kér-
dezte a Pátriárka.

Egy napon Csi-csang így szólt a Pátriárkához:
_ Buddha beszélt a három-keesi tan ról, valamint kifej-

tette a mindenek-fölött-állá-kocsi tanát is. Mivel nem értem
ezt, ezért arra kémém Önt, hogy magyarázza el.
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- Aszútra következő tanítása ébreszt kétséget bennem:
"Valamennyi létező mulandó, s ezért keletkezésnek és el-
múlásnak van kitéve. Amikor a keletkezés és az elmúlás
ellobban, akkor ez a tökéletes nyugalom boldogsága és a
változások megszűnése (szó szerint nirvána)."

- Mi a kétséged oka?
- Minden embemek két teste van, egy hús-vér teste és

egy Dharma-teste - felelte esi-tao, majd így folytatta:
- A formák mulandók, megszületnek és elmúlnak. A

Dharma-test pedig állandó, nincs tudomása és nincsenek
érzései. A szútra azt mondja: "Amikor a keletkezés és az
elmúlás ellobban, akkor ez a tökéletes nyugalom boldog-
sága és a változások megszűnése." Nem értem, melyik
test szűnik meg létezni, és melyik test élvezi a nyugalom
boldogságát. A hús-vér test semmiképp sem lehet az,
amely örömét leli, mivel amikor meghal, a négy elem"
szétbomlik, és ez szenvedés, ami ugye ellentéte a boldog-
ságnak. oe ha a Dharma-test lenne az, amely megszűnik
létezni, akkor az élettelen dolgokhoz, a füvekhez, a fákhoz
vagy a sziklákhoz lenne hasonlatos. Ebben az esetben, ki
lenne az, aki örömét leli?

Továbbá, a Dharma-természet a keletkezés és az elmú-
lás lényege, amely mint öt szkandha" manifesztálódik. Ez
alatt azt értjük, hogy egy lényeg öt működést rejt. A kelet-
kezés és az elmúlás folyamata örökkévaló. Amikor a mű-
ködés létrejön a lényegből, akkor keletkezésről beszélünk.
Amikor a működés visszatér a lényegbe, akkor elmúlás ról
beszélünk. Ha elfogadjuk az újraszületés meglétét, akkor
az érző lények esetében nem beszélhetünk a változások
megszűnéséről. Ha nem lenne újraszületés, akkor a dol-
gok örökké egy élettelen állapotban lennének, miként a
fák és a sziklák. Ha ez így van, akkor a nirvána leszögezé-
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se ésbehatárolása értelmében még az élőlények léte is le-
hetetlenné válna. Ez esetben miféle örömről lenne szó?

- TeBuddha fia (szerzetes) vagy, miért fogadod el akkor
az eretnekek téves nézeteit az örökkévalóságról és a meg-
semmisülésről. Miért bátorkodsz a mindenek fölött álló
kocsi tanítását kritizálni?

Érvelésed szerint a hús-vér testen kívül létezik még egy
Törvény-test, és a tökéletes nyugalom valamint a változá-
sok megszűnése a keletkezésen és az elmúláson kívül ke-
resendő. Továbbá azzal a kijelentéseddel, miszerint a nir-
vána örökkévaló boldogság, azt feltételezed, hogy kell
lennie valakinek, aki örömét leli.

Éppen ezek a téves nézetek azok, amelyek az embe-
reket az érzéki létezéshez és a világi örömökhöz kötik. A
könyörületes Buddha azoknak mondotta el a nirvána va-
lódi kincsét, kik tudatlanság áldozatai; kik úgy tekintenek
az öt szkandhára, mint saját énükre, és úgy tekintenek a
külvilág jelenségeire, mint nem saját énükre (szó szerint
külső érzéki dolgokra); kik személyes létezésre vágyódnak, s
félnek a haláltól; kiket elragad az élet és halál örvénye, s
nem látják át az evilági létezésüket, mely csupán álom és
illúzió; kik fölöslegesen szenvednek attól, hogy az újra-
születések körforgásához kötik magukat; kik tévesen íté-
lik meg a nirvána áldott nyugalmát; kik érzéki örömök
rabjai.

A nirvána soha nem bír a keletkezés vagy az elmúlás
tulajdonságaival, de még a kcletkezé és az elmúlá mű-
ködésének megszűnésévei sem. A nirvána a tökéletes nyu-
galom és a változások megszűnésének manifesztációja. A
manifesztáció esetén még a manifesztáció fogalma sem
létezik. Ezért nevezik ezt az állapotot örökkévaló boldog-
ságnak, melynek nincs élvezője, sem nem-élvezője,
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Valójában nincs lényeg, és nincs öt működés, ahogyan
te mondottad. A Buddhát rágalmazod és a Tant gyalázod
azon kijelentésed del, miszerint a nirvána leszögezése és
behatárolása értelmében még az élőlények léte is lehetet-
len volna. Hallgasd versemet!

és az óceánok medre kiszárad,
ha a tomboló szél romba dönti a hegyeket,
a tökéletes nyugalom és a változások megszűnés ének
valódi és örökké tartó boldogsága akkor is létezik,
és a nirvána is változatlanul megmarad.
Megpróbáltam leírni neked azt, mi szavakkal ki nem fejezhető,
hogy megszabadulhass téves nézeteidtőlf
De ha szavaimat nem szó szerint értelmezed, akkor talán
felismered a nirvána lényegének egy csekélyke részét.

A legfőbb maháparinirvána
tökéletes, állandó, csendes és világos.
A hétköznapi és tudatlan emberek azt tévesen halálnak nevezik.
Az eretnekek azt hibásan megsemmisülésnek tekintik.
Azok, akik a srávakák kocsijában vagy a pratjéka buddhák
kocsijában utaznak, nem-cselekvésnek nevezik.
Mindezek azonban észbeli elképzelések,
és ezek képezik a hatvankét téves nézet alapját.
Ezek csak kitalált nevek, melyeket azért agyaltak ki,
mert nem látják az abszolút igazságot.
Csak azok a kiemelkedő tanítványok látják át,
hogy mi a nirvána, akik nem ragaszkodnak
és nem részoétlenek".
Tisztán látják, hogy az öt szkandha.
az úgy nevezett .én", mely az öt szkandha egységéb61jön létre,
az érzéki dolgok és formák, a hangok jelenségei
nem valóságosak, olyanok, mint egy álom, vagy egy illúzió.
Nem tesznek különbséget egy bölcs és egy hétköznapi ember
között, s nincs önkényes elképzelésük a nirvánáról.
Meghaladták az igenlést és a tagadást,
és áttörték a múlt, a jelen és a jövő kapuját.
Használják az érzékszerveiket, amikor a körülmények
megkövetelik, de a "használom" fogalom nem merül fel bennük.
Mindenféle dolgokat pontosan megkülönböztethetnek,
de a "megkülönböztetés" fogalma nem merül fel bennük.
Ha egy világkorszak végén pusztító iűz lángol,

Csi-tao, miután végighallgatta ezt a verset, hirtelen
megvilágosodott. Tisztelettel meghajolt a Pátriárka színe
előtt, és elment.

,.,. ,.

Hszing-szü szerzetes, a meditáció mestere, a Csi-csoubeli
An-cseng városból származott, és a Liu család leszárma-
zottja volt. Miután meghallotta, hogya Pátriárka tanítása
nyomán sok-sok tanítvány érte el a megvilágosodást, egy
napon felkereste őt Cao-csiban. Miután tiszteletét tette a
Pátriárka színe előtt, a következőt kérdezte:

- Mire irányítsa egy tanítványa tudatát, hogy a meg-
világosodást ne egy megszokott szellemi fejlődés folya-
mán érje el?

- Mit tettél ez idáig? - kérdezte a Hatodik Pátriárka.
- Még a különféle buddhák nemes igazságaival sem tö-

rődtem - válaszolta Hszíng-szü szerzetes.
- Milyen szellemi szinten állsz most?
- Hogyan is beszélhetnénk az én esetemben szellemi

szintről vagy fejlődésről, amikor még a különféle bud-
dhák nemes igazságaival sem törődtem?
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Ez a szellemes válasz mélységes tiszteletet keltett a Pát-
riárkában, aki megtette őt a gyülekezet vezetőjének.

Egy napon a Pátriárka közölte vele, hogy térjen vissza
szülőföldjére, és terjessze a Tant, nehogy feledésbe merül-
jön. Hszing-szü szerzetes visszatért szülőföldjére, és a
Csin-un hegyen telepedett meg, ahol sok-sok érző lénynek
adta át mestere tanítását, megóvva azt a feledéstől. Halála
után a "Hung-csi meditációs mester" nevet kapta.

elő, és tiporja el a világ embereit. Nem kell ezt jóslatot egy-
hamar magyaráznom, mivel a válasz a bensődben talál-
ható.

Huj-zsang, hallva a Pátriárka szavait, hirtelen megvilá-
gosodott. Az elkövetkezendő tizenöt évben a Pátriárka
tanítványaként egyre mélyebben s mélyebben látta át a
buddhizmus bölcsességét. Miután letelepedett Nan-jüé-
ben, széles körben elterjesztette a Pátriárka tanítását. Ha-
lála után a császár rendeletére a "Ta-huj meditációs mes-
ter" nevet kapta.,.,.,.

Huj-zsang, a meditáció mestere, a Csin-csoubeli Tu család
sarja volt. Mikor először tett látogatást a nemzet tanító-
jánál a Szung Szán-hegyen, az azt tanácsolta neki, hogy
menjen el Cao-csiba, és kérjen tanítást a Hatodik Pátriár-
kától.

Mikor megérkezett, s tiszteletét tette a Pátriárka színe
előtt, az megkérdezte tőle:

- Honnan jössz?
- A Szung Szán-hegyről jövök.
- Mi az a valami, ami idejön? Hogyan jött ide? - kér-

dezte a Pátriárka.
- Ha azt mondjuk, hogy az valami, akkor hibát vétünk

- felelte Huj-zsang.
- Vajon elérhető gyakorlás útján? - kérdezte a Hatodik

Pátriárka.
- Gyakorlás útján nem lehet elérni, de bemocskolni

sem - válaszolta Huj-zsang.
Erre a Hatodik Pátriárka így kiáltott fel:
- Valóban ez a tiszta dolog a buddhák kincse. Ez vonat-

kozik rád és rám egyaránt. Pradzsnyátará, az indiai pát-
riárka, megmondotta, hogy lábad alól egy csikó" szökken

,.,.,.
Hszüan-csiao, a meditáció mestere, a Jung-csiabeli Ven-
csu városból származott, és a Taj család leszármazottja
volt. Fiatalemberként a szútrákat és a sásztrákat" tanul-
mányozta, s jártas volt a Tendai Iskola" szamatha" és vi-
passzána" tanaiban is. A Vimalakírti-nirdesa szútra olvasása
közben hirtelen ráébredt tudata mélységes titkára.

A Hatodik Pátriárka egyik tanítványa, név szerint
Hszüan-cse, egy napon meglátogatta öt. Hosszú beszélge-
tésük alatt Hszüan-cse megjegyezte, hogy Hszüan-csiao
kijelentései jóformán megegyeznek a különféle pátriárkák
tanításaival. Azután megkérdezte:

- Megtudhatnám mestered nevét, ki átadta néked a
Tant?

- Amikor a Vaipulya-ág szútráit és sásztráit tanulmá-
nyoztam, voltak mestereim, kik tanítottak engem. Oe mi-
után kiolvastam a Vimalakírti-nirdesa szútrát, beláttam a
meditációs iskola lényegét. E tekintetben még nem talál-
tam egyetlen mestert sem, ki ellenőrizte volna és megerő-
sítette volna meglátásaimat.
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- Bhismagarjitaszvara rája, az első Buddha előtt megle-
het, hogy nem volt szükség egy tanítómester tanácsaira.
De azóta, az a tanítvány, ki mester segítsége és megerősí-
tése nélkül éri el a megvilágosodást, eretneknek számít.

- Lennél az én tanúságtevőm ? - kérdezte Hszüan-csiao.
- Az én szavaim jelentéktelenek. De Cao-csiban él egy

mester, a Hatodik Pátriárka, kihez nagy számban sereg-
lenek a tanítványok a birodalom minden részéből, hogy
tanítását kérjék. Ha úgy határozol, hogy elmész hozzá,
akkor szívesen elkísérlek.

Ahogy megérkeztek Cao-csiba, azonnal a Pátriárka szí-
ne elé járultak, hogy személyes tanítást kérjenek tőle. Há-
romszor körbesétálták a Pátriárkát, majd Hszüan-csiao
csendben megállt, kezében szerzetesi botjával, (elmulasz-
totta a Mestert tisztelettel köszönteni).

A Hatodik Pátriárka, látva faragatlanságát, a követke-
zőket mondotta:

- Mint buddhista szerzetes megtestesítője vagy a há-
romezer erkölcsi fogadalomnak és a nyolcvanezer kisebb
fegyelmező szabálynak. Igazán kíváncsi lennék arra, hogy
honnan jössz, és mi tesz ilyen beképzeltté?!

- A szakadatlan újraszületés kérdése nagyon fontos
kérdés, és mivel a halál bármely pillanatban elragadhat,
ezért nincs időm semmiféle üdvözlésre - mondotta
Hszüan-csiao.

- Miért nem ismered fel a meg-nem-születés lényegét,
és miért nem oldod meg ilyenformán az élet mulandósá-
gának problémáját? - kérdezte a Hatodik Pátriárka.

- Abban a pillanatban, ahogy felismerjük a tudatunk
igazi lényegét, megszabadulunk az újraszületésektől. Ak-
kor ez a probléma megoldódik, és a létezés átmeneti jel-
legének kérdése fölöslegessé válik.

- Igazad van! - szólott a Pátriárka.
Hszüan-csiao szertartásosan meghajolt a Pátriárka szí-

ne előtt. Azután készült búcsút venni, de a Pátriárka így
szólott hozzá:

- Igen gyorsan távozásnak adtad a fejed!
- Hogyan beszélhetnénk" gyorsaságról" , amikor az in-

díték valójában nem is létezik? - kérdezte Hszüan-csiao.
- Ki mondja azt, hogy az indíték valójában nem létezik?
- Remélem, nem fog részletekbe bocsátkozni - szólott

Hszüan-csiao.
A Hatodik Pátriárka tanúságot tett, miszerint Hszüan-

csiao megértette a meg-nem-születés fogalmát. Hszüan-
csiao azonban megkérdezte:

- Vajon beszélhetünk-e a meg-nem-születés esetében
fogalomról?

- Ki bocsátkozik részletekbe fogalom nélkül?
- Az, ami részletekbe bocsátkozik, nem fogalom.
- Igazad van! - örvendezett a Pátriárka. Majd megkérte

Hszüan-csiaot, hogy halassza el távozását, s maradjon ott
éjszakára. Attól fogva kortársai úgy tekintettek rá, mint j.a
megvilágosodott tanítványra, ki a Pátriárkánál töltött egy
éjszakát" .

Hszüan-csiao később megírta híres művét, a Szellemi
megvalósítás dalát, mely széles körben közkézen forgott.
Halála után a "Vu-hsziang Nagy Mester" nevet kapta (aki
a jelenség-világot meghaladta). Kortársai a "Csen-csiao me-
ditációs mester" névvel illették (ki valóban megvilágosodott
volt).

***
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Csi-huang szerzetes, a meditációs iskola egyik követője,
miután tanúságot kért az ötödik Pátriárkától, magát a
szamádhi megvalósítójának tartotta. Húsz éven át egy ki-
csinyke kolostor lakója volt, s ez idő alatt mindvégig me-
ditációban ült.

Hszüan-cse, a Hatodik Pátriárka egyik tanítványa, mí-
kor a Hoang-ho északi partvidékén járt, tudomást szerzett
Csi-huang szerzetesről, és látogatást tett kolostorában.

- Mit csinálsz itt? - kérdezte Hszüan-cse.
- Elmélyülök a szamádhiban - válaszolta Csi-huang.
- Azt mondtad, elmélyülsz? Szeretném tudni, hogy va-

jon tudatosan teszed-e, vagy nem. Ha nem tudatosan te-
szed, akkor az azt jelenti, hogy az élettelen dolgok, mint
például az agyagedények, a kövek, a fák, a bokrok, meg-
valósítják a szamádhit. De ha tudatosan teszed, akkor
valamennyi élő dolog vagy érző lény eléri a szamádhit.

- Amikor elmélyülök a szamádhiban, akkor nincs tu-
domásom a tudatosságról, sem a nem tudatosságról -
válaszolta Csi-huang szerzetes.

- Ebben az esetben az örökké tartó nyugalomról van
szó, amelyben nincs időzés és nincs elhagyás. Az az álla-
pot, amelyben időzni tudsz, és amelyet el tudsz hagyni,
nem lehet a nagy szamádhi állapota.

Csi-huang hosszú ideig elképedve nézett.
- Megtudhatnám, hogy ki a mestered? - kérdezte Csi-

huang szerzetes.
- A Cao-csibeli Hatodik Pátriárka.
- Ó hogyan tanítja a meditációt és a szamádhit?
- Tanítása értelmében a Dharma-test tökéletes és nyu-

godt: lényege és működése az olyanság állapotában van.
Az öt szkandha valójában üres, és a hat érzék világa nem
valóságos. Nincs időzés a szamádhiban, és nincs annak
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elhagyása sem. Nincs nyugalom s nincs zavarodottság. A
meditáció természete a nem-időzés, tehát meg kell halad-
nunk a meditáció mélységes nyugalmát is. A meditáció
természete nem teremtett, tehát meg kell haladnunk a me-
ditáció állapotának megteremtését is. A tudatot a mindent
átható ürességhez hasonlíthatjuk, amely végtelen, és ezért
az utóbb említett korlátozás nélküli.

Csi-huang a hallottak után azonnal felkerekedett, és
Cao-csiba ment, hogy személyes tanítást kérjen a Pátriár-
kától. Miután tiszteletét tette a Pátriárka színe előtt, az
megkérdezte tőle, hogy honnan jött. Erre Csi-huang elme-
sélte, milyen párbeszédet folytatott Hszüan-csevel.

- Hszüan-cse valóban igazat szólt. Valósítsd meg a
mindent átható üresség állapotát, de ne ragaszkodj az
"üresség" képzetéhez! Engedd, hogy szabadon működ-
jön! Akár cselekszel, akár nyugalomban vagy, ne időzzön
tudatod sehol sem! Ne tégy különbséget egy bölcs és egy
hétköznapi ember között! Ne tégy különbséget a tapasz-
taló és a tapasztalat között! Valósítsd meg az olyanságot,
melyben tudatod igazi lényege, valamint a jelenség-világ
rejlik! Akkor mindenkor a szamádhi állapotát fogod ta-
pasztalni.

Csi-huang, eme szavakat hallva, elérte a tökéletes meg-
világosodást. Amit húsz éven át elérendőnek tekintett, az
most hirtelen eltúnt. Azon az éjszakán Ho-pej lakói (a Sár-
ga-folyó északi partján) egy hangot hallottak a levegőben,
amely azt hirdette, hogy Csi-huang meditációs mester az-
nap elérte a megvilágosodást.

Nem sokkal később Csi-huang búcsút vett a Pátriár-
kától, és visszatért Ho-pejbe, ahol férfiak és nők, szerzete-
sek és laikusok lettek a tanítványai.
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,.,.,.
Egyszer egy szerzetes azt kérdezte a Hatodik Pátriárkától,
hogy milyen emberek azok, akik az Ötödik Pátriárka taní-
tásának lényegét átlátták.

- Minden bizonnyal megértették a buddhista tanokat -
válaszolta a Pátriárka.

- Maga átlátta?
- Én nem tudom, mi a buddhista tan - felelte a Hatodik

Pátriárka.

,.,.,.
Egy napon a Pátriárka ki akarta mosni a köpenyét, melyet
örökölt, de nem talált a célnak megfelelő folyót. Elhagyta
a kolostort, és körülbelül nyolc kilométer megtétele után,
elért egy helyre, ahol a növények és a fák bőségesen ter-
mettek. Ez a környezet jó előjelet sejtettet. Megrázta a
botját (melynek tetején csengó'k lógtak), és leszúrta a földbe.
Hirtelen forrás tört elő a mélyből, amely hamarosan bő-
vizű tóvá dagadt.

Ahogy rátérdelt egy sziklára, hogy kimossa köpenyét,
megjelent előtte egy szerzetes, s tisztelettel köszöntötte.

- A nevem Fang-pien, és Szecsuánból származom.
Amikor Dél-Indiában jártam, találkoztam Bódhidharmá-
val, aki azt tanácsolta nékem, hogy térjek vissza Kínába.
Majd azt mondotta: "Az ortodox tan méhe, a köpennyel
együtt, melyet én Mahákásjapától örököltem, most a Ha-
todik Pátriárka tulajdona, aki Cao-csiban él. Menj és tedd
tiszteletedet a Pátriárka színe előtt!" Hosszú utat tettem
meg, s most végre megtaláltam Önt. Láthatnám a köpenyt
és az alamizsnás csészét, amit örökölt?
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A Pátriárka megmutatta néki a két ereklyét, majd meg-
kérdezte, hogy milyen munkát végezne szívesen.

- A szobrászatot nagyon kedvelem - válaszolta Fang-
pien.

- Láthatnám néhány alkotásodat? - kérdezte a Pát-
riárka.

Fang-pien zavarba jött, de néhány nap múlva a Pátriár-
ka élethű szobrát mutatta be, amely körülbelül huszonegy
centiméter magas volt, és valóságos remekmű.

A Pátriárka, látva a szobrot, elnevette magát, majd így
szólott Fang-pienhez.

- Úgy látom, elég jól ismered a szobrászat természetét,
de a Buddha-természetet nem ismered.

A Pátriárka kinyújtotta kezét, hogy megérintse Fang-
pien fejét (a buddhista áldás cselekedete), s így szólott hozzá:

- Légy örökké az "érdemek szántóföldje" az emberi és
a mennyei lények üdvéért!

A Pátriárka munkája fejében megajándékozta egy kö-
pennyel, amelyet Pang-pierr három részre szabdalt. Egyik-
kel a szobrot ruházta fel, a másikat magára öltötte, és a
harmadikat pálmalevelekkel befedve elföldelte. Amikor
az elföldelést befejezte, megfogadta, hogy amikor a kö-
penyt kiássák, akkor a kolostor apátjaként fog újraszület-
ni, s nekilát a szentély és az épület újjáépítéséhez.

,.,.,.
Egy szerzetes felidézte Vo-lun meditációs mester egyik
versét:

Yo-lun útjai és tanításai
megszabadítják a tudatot a gondolatoktól.
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Amikor a körülmények nincsenek hatással a tudatra,
a bédhi-fa (a bölcsesség szimbóluma) folyamatosan nő.

VIlI. A két iskola

A Hatodik Pátriárka, ahogy meghallotta ezt a verset,
megjegyezte:

- A vers azt mutatja, hogy annak szerzője még nem lát-
ta meg a tudatának igazi lényegét. Ha tanítását megvaló-
sítanánk, (nem érnénk el a megszabadulást), csak még
szorosabban a léthez kötnénk magunkat.

Majd a következő verset költötte a szerzetesnek:

- A hirtelen megvilágosodás iskolája és a fokoza tos
megvilágosodás iskolája -

A Hatodik PátrilÍrkának nincsenek útjai, sem tanításai,
melyek megszabadítják a tudatot a gondolatoktól.
A körülmények gyakran hatnak tudatomra.
Azon csodálkozom, hogyan nónet a bódhi-fa?

Amíg a Hatodik Pátriárka a Pao-lin kolostorban
.ft. tartózkodott, addig Sen-hsziu a Csing-nambeli [ü-
csüan kolostorban tanított. Akkoriban mindkét iskola, a
Hatodik Pátriárka déli iskolája és Sen-hsziu északi iskolá-
ja, virágkorát élte. A két iskola tanítása különbözött egy-
mástól, mint azt neveik is mutatják: a délit a hirtelen meg-
világosodás iskolájának nevezték, az északit pedig a foko-
zatos megvilágosodás iskolájának. Sok buddhista tudós
nem tudta eldönteni, hogy vajon melyik iskolát kövesse.

A Hatodik Pátriárka, látva a kialakult helyzetet, a kö-
vetkező beszédet intézte a hallgatósághoz:

- A Tan tekintetében egyetlen iskola létezik. A megkü-
lönböztetés tekintetében való igaz, hogy az egyik iskolát
egy északi mester alapította, míg a másikat egy déli.
Egyetlen Törvény létezik, amelyet egyes tanítványok ha-
marabb látnak át másoknál. A "hirtelen" és a "fokozatos"
megnevezések azért jöttek létre, mert a tanítványok szelle-
mi képességeik szerint különbözők. A Tan tekintetében
azonban nincs megkülönböztetés a hirtelen és a fokozatos
között.

Az elhangzottak ellenére Sen-hsziu követői továbbra is
bírálták a Pátriárkát. Azzal becsmérelték, hogy írástu-
datlan, s ezért semmilyen tekintetben sem tűnhet ki kö-
zülük.

Sen-hsziu viszont elismerte, hogy ő alábbvaló a
Pátriárkánál, aki mester segítsége nélkül valósította meg a
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bölcsességet, és tökéletesen megértette a mahájána iskola
tanítását. " Tanítómesterem, az ötödik Pátriárka ok nélkül
nem adta volna neki a köpenyt és az alamizsnás csészét.
Fájlalom, hogy az állam pártfogása miatt, amit nem érzek
megérdemeltnek, nem tudok elutazni hozzá, hogy szemé-
lyes tanítást kérjek tőle. Ti viszont igazán elmehetnétek
Cao-csiba, hogy tanítását kérjétek."

Egy napon azt mondotta az egyik tanítványának, Csi-
csengnek:

- Értelmes és gyors felfogású vagy. Kérlek, hogy menj
el helyettem Cao-csiba, és vegyél részt a Pátriárka tanító-
beszédein! Hallgasd figyelmesen, mit tanít, és véssd em-
lékezetedbe, hogy midőn visszatérsz hozzám, felidézhesd
nékem szavait!

Csi-cseng, tanítója kérésének eleget téve, elutazott Cao-
csiba. Anélkül, hogy közölte volna, honnét jött, elvegyült
azon tanítványok körében, akik tiszteletüket tették a Pát-
riárka színe előtt.

- Valaki elrejtőzött köztetek, hogy ellopja tanaimat -
szólt a Pátriárka. Erre Csi-cseng kilépett a tömegből, és
szertartásosan tiszteletét tette a Pátriárka színe előtt, azu-
tán elmondotta jövetele célját.

- Vagyis a [ü-csüan kolostorból jöttél, ugye? - kérdezte
a Pátriárka, majd így folytatta:

- Akkor minden bizonnyal kém vagy.
- Nem, nem vagyok kém!
- Akkor mi vagy?
- Ha nem járultam volna ön elé, akkor valóban kém

lennék. De mivel közöltem jövetelem célját, ezért nem
vagyok az.

- Mestered mire tanít benneteket?
- Azt tanítja, hogy meditáljunk a tisztaságon, üljünk
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kitartóan meditációban, és ne feküdjünk le - válaszolta
Csi-cseng.

- A tisztaságon meditálni szellemi erőtlenség és nem
mélyreható elmélyültség. Teljesen haszontalan folyton
meditációban ülni. Hallgasd versemet!

Az élő ember ül és nem fekszik.
A halott ember fekszik és nem ül.
Miért kellene a hús-vér testünket
az ülőmeditációval sanyargatni?

Csi-cseng tisztelettel meghajolt, és így szólt:
- Kilenc éven át tanulmányoztam a buddhizmust Sen-

hsziu mester keze alatt, de nem értem el a megviIágo-
sodást. Oe mihelyt meghallottam az On szavait, megvilá-
gosodtam. A folytonos újraszületés kérdése nagyon fontos
kérdés, ezért arra kérném, adjon bővebb tanítást!

- Jól tudom, hogy mestered az erkölcsre, a meditációra
és a bölcsességre tanít benneteket. Kérlek, mondd el, ho-
gyan magyarázza ezeket a fogalmakat!

_ Tanítása értelmében az erkölcs ismérve a gonosz cse-
lekedetektől való tartózkodás, a bölcsesség ismérve a jó
cselekedetek gyakorlása, és a meditáció ismérve pedig a
tudatunk megtisztítása. Ez az ő tanításának útja. Megtud-
hatnám, hogy ön mit tanít? - kérdezte Csi-cseng.

- Ha azt mondom neked, hogy van egy tanításom, amit
másoknak átadok, akkor becsap lak. Csak annyit teszek a
tanítványaimért, hogy megszabadítom őket ragaszkodá-
saiktól, olyan tanácsokkal, amelyekre az adott pillanatban
szükségük van. Ha megnevezném a megszabadulásnak
ezt az állapotát, akkor szamádhinak nevezném, de jól tu-
dom, ez csak szükség szűlte megnevezés. Ahogyan tanító-
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ti I (gy. r zza az erkölcsöt, a meditációt és a böl-
, , -t, • z rodálatcs. Én másként magyarázom.

Ilogyan különbözhet az on magyarázata, amikor az
rkölc nek, a meditációnak és a bölcsességnek egyetlen

formája van? - kérdezte Csi-cseng.
- Mestered tanítása a mahájána iskola követőihez szól,

míg az enyém a legmagasabb rendű iskola követőihez. Az
tény, hogy egyesek gyorsabban és mélyebben látják át a
Tant, mint mások, ami a tanítások különbözőségének kö-
szönhető. Hallgasd figyelmesen szavaimat, és lásd meg,
vajon tanításom azonos-e a mesteredéve1! Mikor kifejtem
a Törvényt, nem hagyom figyelmen kívül a tudat igazi
lényegét (vagy is azt mondom, amit intuitíven megtapasztal-
tam). Ha valaki másként beszél, akkor nem látja a tudat
igazi lényegét, és így csak a Törvény jelenség oldalát ma-
gyarázza. Az erkölcs, a meditáció és a bölcsesség igaz
tanításának azon elven kell alapulnia, hogy valamennyi
létező a tudat igazi lényegéból jön létre. Hallgasd ver-
semet!

Ha megszabadítjuk a tudatot valamennyi tisztátalanságától,
akkor megvalósítjuk a tudat igazi lényegének erkölcsét.
Ha megszabadítjuk a tudatot valamennyi tévedésétől,
akkor megvalósítjuk az elmélyülést a tudat igazi lényegében.
A Gyémánt (a tudat igazi lényegének szimbóluma)
nem keletkezik ésnem szűnik meg.
A jövés és a menés a szamádhi különféle állapotai.

Csi-cseng, hallva a Pátriárka szavait, bocsánatot kért,
(hogy butaságot kérdezett), s megköszönte a tanítást.

Majd a következő verset szavalta el:
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Az .én" csupán illúzió, melyet az öt szkandha teremt.
Az illúziónak nincs köze az abszolút valósághoz.
Ha fenntart juk azon véleményünket, hogy számunkra oly
Tathatá (Olyanság) létezik, melyre törekedni kell,
s melyhez vissza lehet térni,
az egy másik példája a Tisztátalan Törvénynek.
(Ugyanis a Tiszta Törvény nem fejezhető ki szavakkal
ésfogalmakkal.)

A Hatodik Pátriárka egyetértett Csi-cseng szavaival, s
azután így szólt:

- Mestered tanítása az erkölcsről, a meditációról és a
bölcsességről a kevésbé bölcs emberekhez szól, míg az
enyém a nagyon bölcs emberekhez. Aki meglátja a tudat
igazi lényegét, az nélkülözheti a bódhí", a nirvána és a
megszabadulás bölcsességének tanait. Aki nem örökli
vagy nem birtokolja a Törvény egyszerű módszerét, csak
az képes szavakba önteni a Törvény valamennyi tanítását.
Aki megérti ennek az ellentmondásnak a jelentését, csak
az használhatja az ilyen fogalmakat. Aki meglátta a tudat
igazi lényegét, annak mindegy, hogy szavakba foglalja-e a
Törvényt, vagy pedig eltekint a fogalmak használatától.
Szabadon jön és megy (szó szerint szabad akaratából marad
ebben a világban és hagyja el ezt a világot). Megszabadul vala-
mennyi akadálytól és tisztátalanságtól. A körülmények-
nek megfelelően cselekszik. Helyes válaszokat ad a kérde-
ző személyiségének megfelelően Azonnal felismeri, hogy
a milliárdnyi testet öltés egy a tudat igazi lényegével. Eléri
a megszabadulást, szellemi erőkre tesz szert, és megvaló-
sítja az elmélyülést. Ezek teszik képessé az egyetemes
megszabadulás nehéz munkájának teljesítésére. Erre csak
azok képesek, akik meglátták a tudat igazi lényegét.
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- Ha nélkülözzük a Törvény valamennyi módszerét,
akkor milyen vezérelvet kövessünk? - kérdezte Csi-cseng.

- Amikor a tudatunk igazi lényege mentes a tisztáta-
lanságtól, az elragadtatástói és a zavartól, akkor tudatun-
kat pillanatról pillanatra a bölcsességgel vizsgáljuk. Ami-
kor nem ragaszkodunk az érzéki tárgyakhoz és a jelenség-
világhoz, akkor elérjük a megszabadulást. Miért kellene
szavakba foglalni a Törvényt, amikor a megszabadulás
elérhető anélkül, hogy jobbra vagy balra tartanánk? Mivel
saját erőfeszítésünk révén látjuk meg a tudat igazi lénye-
gét, s mivel a belátás és a Törvény gyakorlása egy pillanat
alatt együtt valósul meg, és nem fokozatosan, ezért a Tör-
vény módszerének megalkotása szükségtelen. Mivel vala-
mennyi Tanban a megszabadulás rejlik, ezért hogyan le-
hetne a Tanban fokozat tenni?

Csi-cseng tisztelettel meghajolt, és úgy döntött, hogya
Pátriárka tanítványa lesz. Attól fogva éjjel-nappal szolgál-
ta mesterét.

••••••

Csi-cse szerzetes, világi nevén Csang Hszing-csong,
Kiangszi városából származott. Fiatalemberként a lovagi
hőstettek iránt érdeklődött.

Mivel a két meditációs iskola, a Hatodik Pátriárka déli
iskolája és Sen-hsziu északi iskolája, egymás mellett virág-
zott, ezért erős szektariánus érzés hatalmasodott el a tanít-
ványok körében, annak ellenére, hogy a két mester türe-
lemre intette őket, meglátva cselekedetükben az önzést.
Sen-hsziu tanítványai mesterüket a Hatodik Pátriárkának
nevezték, mondván, hogy Huj-neng (A Hatodik Pátriárka)
semmivel sem különb tanító, mint az ő mesterük. Az
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Északi-iskola követői természetesen irigyen tekintettek a
cím jogos tulajdonosára, és szándékosan figyelmen kívül
hagyták, hogy ő a köpeny örököse. (Azért, hogy megsza-
baduljanak a másik mestertől), elküldték Csang Hszing-
csongot, hogy ölje meg a Hatodik Pátriárkát.

A Hatodik Pátriárka a gondolatolvasás mély erejével
tudomást szerzett a titkos tervről. (Az ellene irányuló gyil-
kosságra felkészülve), tíz pénzt helyezett el széke mellett.
Csang annak rendje-módja szerint megérkezett, s egy éj-
szaka belépett a Pátriárka szobájába, hogy végrehajtsa a
gyilkosságot. A Pátriárka előrenyújtott nyakkal várta a
végzetes csapást. Csang háromszor lesújtott rá, de egyet-
len sebet sem ejtett a Pátriárkán, aki így szólt hozzá:

Az egyenes kard nem görbe.
A görbe kard nem egyenes.
Én csupán pénzzel tartozom neked,
De az életemmel nem.

Csang a nagy ijedtségtől elájult, s hosszú idő múlva tért
csak magához. Bűnbánóan kegyelemért esedezett, s tüs-
tént felvételét kérte a Rendbe. A Pátriárka átadta neki a
pénzt, azután így szólt hozzá:

- Jobban teszed, ha nem maradsz itt, nehogy a tanítvá-
nyaim ártsanak neked! Jöjjvissza álruhában, s akkor majd
segítségedre leszek!

Csang, az útmutatás szerint, még aznap éjjel elosont.
Később csatlakozott a Rendhez. Miután megkapta a teljes
felavatást, nagyon derék szerzetes vált belőle.

Egy napon, visszaemlékezve a Hatodik Pátriárka sza-
vaira, felkerekedett, hogy meglátogassa őt, és tiszteletét
tegye.
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- Miért jöttél ilyen későn? - kérdezte a Hatodik Pátriár-
ka. - Sokat gondoltam rád.

- Mivel azon a napon on könyörületesen megbocsátot-
ta bűnömet, ezért szerzetes lettem, és szorgalmasan tanul-
mányoztam a buddhista tanokat. Nehezemre esik méltó-
képpen viszonozni az on jóságát, hacsak nem fejezhetem
ki hálámat azzal, hogy az érző lények megszabadulása ér-
dekében elterjesztern a Törvényt. A Maháparinirvána szútra
tanulmányozása közben, melyet gyakorta olvasok, min-
dig összezavarodok, mert nem értem az "örök" és a "mu-
landó" kifejezéseket. Kifejtené röviden ezeket?

A Hatodik Pátriárka így válaszolt:
- A Buddha-természet mulandó, a megkülönböztető tu-

dat, aszámos érdemdús és érdemtelen Dharmával, örök.
- Bocsásson meg, uram, de a magyarázata ellentmond

a szútrának - szólt közbe Csi-cse szerzetes.
- Nem merészelnék ellentmondani, mivel a buddha-tu-

dat pecsétjének örököse vagyok - mondta a Pátriárka.
- A szútra azt mondja, hogy a Buddha-természet örök,

míg a számos érdemdús és érdemtelen Dharma, beleértve
a bölcsesség-szívet is, mulandó. onmásképpen szól, tehát
ellentmond a szútrának. Az on magyarázata növelte két-
ségeimet és zavarodottságomat.

- Egy alkalommal Vu Csung-csong szerzetesnő elreci-
tálta nekem a Maháparinirvána szútra teljes szövegét, s így
képes voltam kifejteni neki a szútrát. Amit akkor elmond-
tam, minden szavam és megállapításom, megegyezett a
szöveggel. Amit most elmondtam, szintén azonos a szö-
veggel.

- Sajnos nem értem - jegyezte meg Csi-cse szerzetes. -
Lenne olyan kedves, érthetően és tisztán kifejteni ezt?

- Nem érted? Ha a Buddha-természet örök volna, ak-
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kor mi értelme volna érdemleges és érdemtelen Dharmák-
ról beszélni? Hiszen akkor senki sem tudná felébreszteni
magában a bölcsesség-szívet a világ végezetéig (egy kalpa
végéig). Ezért, amikor azt mondom, hogy "mulandó", ép-
pen azt mondom, amit Buddha a "valóban örök" kifeje-
zéssel illetett. Továbbá, ha valamennyi Dharma mulandó
volna, akkor minden dolog vagy tárgy önvalóval rendel-
kezne, és születésnek és halálnak lenne alávetve. Abban az
esetben, ez azt jelentené, hogy a tudat igazi lényege, mely
valóban örök, nem hatná át a mindenséget. Ezért amikor
azt mondom, hogy "örök", éppen azt mondom, amit Bud-
dha a "valóban mulandó" kifejezéssel illetett.

Mivel a hétköznapi emberek és az eretnekek az "eret-
nek öröklétben" hisznek (szó szerint a lélek és a világ örökké-
valóságában), és mivel az ellobbanás után áhítozók a nirvá-
na örökkévalóságára úgy tekintenek, mint valami mulan-
dóra, ezért jön létre a nyolc téves nézet. Buddha azért,
hogy cáfolja ezeket az egyoldalú nézeteket, érthetően el-
magyarázta a Maháparinirvána szútrát, amely a buddhiz-
mus legmagasabb rendű tanát fejti ki (szó szerint az igaz
örökkévalóságot, az igaz boldogságot, az igazi ént és az igazi
tisztaságot) .

Mivel gondolkodás nélkül követted a szútra szavait,
ezért nem ismerted fel annak mély jelentését. így azt, ami
elpusztul, mulandónak vélted, és azt, ami nem változik,
öröknek. Ezzel félreértelmezted a halálán lévő Buddha
szavait (azok a Maháparinirvána szútrában olvashatók), ame-
lyek tiszták, mély értelműek és tökéletesek. Elolvashatod
a szútrát akár ezerszer is, de nem válik hasznodra.

Csi-cse szerzetes, ahogy meghallotta ezt, elérte a töké-
letes megvilágosodást, és a következő verset költötte:
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Buddha azért beszélt az "örökkévalóság természetéró1",
hogy a "nem-örökkévalóság" vakbuzgó hitét cáfolja.
Aki nem ismeri fel, hogy ez a tanítása csupán
hasznos útmutatás,
az olyan gyermekhez hasonlítható, aki kavicsot gyűjt,
s azt drágakőnek mondja.
Anélkül, hogy erőfeszítést tennénk,
a Buddha-természet önmagától megjelenik.
Ezt azonban nem eredményezi tanítómesterem útmutatása,
sem a saját megértésem.

- Amikor elmélyül a tudatában, akkor látja a tudat
igazi lényegét, vagy nem? - kérdezte Sen-huj.

A Pátriárka háromszor megütötte a botjával, majd meg-
kérdezte tőle, érzett-e fájdalmat, vagy nem. Erre az ifjú így
válaszolt:

- Fájdalmas is volt, meg nem is.
- Látom is, meg nem is - vágott vissza a Pátriárka.
- Hogyan mondhatja azt, hogy látja is, meg nem is?
- Amit látok, s gyakran látok, az én tévedésem. Amit

nem látok, az mások jósága, gonoszsága, erénye és hibája.
Ezért van az, hogy látok is, meg nem is. Oe mondd el ne-
kem, mit értesz azon, hogy fájdalmas is volt, meg nem is.
Hiszen, ha nem érzel fájdalmat, akkor olyan érzéketlen
vagy, mint a fák és a kövek. Ha pedig fájdalmat érzel, ak-
kor minden bizonnyal megjelenik benned a gyúlölet és a
harag, és ebben az esetben hétköznapi ember vagy.

Te a látást és a nem-látást eIlentétpárnak fogtad fel, míg
a fájdalmat és a nem-fájdalmat olyan Dharma kategóriá-
nak vélted, amely létrejön és elmúlik. Ha nem láttad meg
a tudatod igazi lényegét, akkor ne vezess félre másokat!

Sen-huj bocsánatot kért, tisztelettel meghajolt, és meg-
köszönte a Pátriárkának a tanítást.

A Hatodik Pátriárka így folytatta:
- Ha érzékcsalódás közepette élsz, és nem vagy képes

meglátni a tudat igazi lényegét, akkor keress egy jámbor
és bölcs tanítót. Amikor eléred a megvilágosodást, s felis-
mered a tudat igazi lényegét, akkor kövesd az igaz ös-
vényt. Oe most érzékcsalódás rabja vagy, és nem látod a
tudat igazi lényegét. (Ahelyett, hogy útmutatást kémél,)
azt mered kérdezni, hogy látom-e a tudat igazi lényegét,
vagy nem. Igen, látom. Oe tény, ez neked mit sem segít,
amikor érzékcsalódás rabja vagy. Ugyanígy, ha látnád a

- Te tökéletesen felismerted a tudat igazi lényegét -
mondotta a Pátriárka. - Ezek után méltán nevezheted ma-
gadat Csi-cse szerzetesnek.

Csi-cse szerzetes köszönetet mondott a Pátriárkának,
tisztelettel meghajolt és elment.

***

Sen-huj, a tizenhárom éves ifjú, a Hsziang-jangbeli Kao
család sarja volt. Egy napon elhagyta a [ű-csüan kolostort,
és Cao-csiba ment, hogy tiszteletét tegye a Pátriárkánál.

- Tanult barátom, biztosan nehezedre esett megtenni
ezt a hosszú utat - szólította meg a Pátriárka. - Vajon el
tudnád-e mondani nekem, mi az alapelv (a buddhista
tanítás alapelve)? Ha igen, akkor bizonyosan látod a tudat
igazi lényegét. Kérlek, próbáld meg kifejteni!

- A nem ragaszkodás az alapelv" (a buddhista tanítás
alapelve), és ha ráébredünk önmagunkra, akkor meglát-
juk a tudat igazi lényegét - felelte Sen-huj.

- Ez a novícius semmi másra nem jó, csak arra, hogy
zavarosan beszéljen!
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tudatod igazi lényegét, az nekem mit sem használna. Ahe-
lyett, hogy másokat kérdezel, miért nem nézel önmagad-
ba, és miért nem látod meg a tudatod igazi lényegét saját
erődből?

Sen-huj több mint száz leborulást végzett, majd ismét a
Pátriárka bocsánatát kérte. Attól fogva, mint a Pátriárka
tanítványa, hűségesen szolgálta mesterét.

Egy napon a Hatodik Pátriárka összehívta a gyülekeze-
tet, s így szólt hozzájuk:

- Rendelkezem azzal a valamivel, aminek nincs feje,
nincs neve, ami le nem írható, amely nincs elöl és nincs
hátul. Vajon tudtok-e róla?

Sen-huj nyomban előlépett a tömegből, s így válaszolt:
- Ez a buddhák forrása, a Buddha-természetem.
- Ennek nincs neve és le nem írható, miért nevezed

akkor a buddhák forrásának és a Buddha-természetnek? -
kérdezte a Pátriárka, majd így folytatta:

- Még ha ágyadhoz kötözöd magadat, hogy így foly-
tasd tanulmányaidat (miként a szerzetesek között szokás),
akkor is csak olyan tanító leszel, aki mások szavával ke-
reskedik (szó szerint, aki könyvekből és az elhangzottakból
ismeri a Tant, ahelyett, hogy önmagában intuitíven megterem-
tené az élő Tant).

Sen-huj, a Hatodik Pátriárka halála után, Lojangba
ment, ahol széles körben elterjesztette a hirtelen megvilá-
gosodás iskolájának tanítását. ott írta meg híres könyvét,
a Meditáció tanának részletes magyarázata című művet. Ne-
vét, a Ho-ce Dharma-mester nevet, kolostoráról kapta.

Mikor a Hatodik Pátriárka látta, hogy a különféle isko-
lák követői rosszindulatból tesznek fel kérdéseket, egy
napon összehívta a köréje gyűlt nagy létszámú kérdező
sereget, s együttérzően így szólt hozzájuk:
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- Az ösvény követője ne ragaszkodjon a gondolatok-
hoz, se a jó, se a gonosz gondolatokhoz. Amikor a " tudat
igazi lényege" kifejezést használom, tudniuk kell, hogy ez
csupán egy név, mert valójában megnevezhetetlen. Ezt a
fInem-kettősség természetet" nevezik igazi természetnek,
amely valamennyi tanítás alapja. Meg kell látniuk a tudat
igazi lényegét, amikor éppen szó van róla.

A jelenlévők, hallva a Pátriárka szavait, tisztelettel meg-
hajoltak, és arra kérték, fogadja el őket tanítványainak.
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IX. Császári védelem

Sen-l~? első esz:en.d~e, első holdhav~ tizenötödik
napJan kelt csaszan rendelet, melyet ozvegy Ce-tien

császárnő és Csung-szong császár adott ki, így rendel-
kezik:

"Mióta Huj-an és Sen-siu nagy mestereket meghívtuk
palotánkba, hogy lakjanak ott, s részesüljenek adománya-
inkból, azóta tanulmányozzuk a Buddha-kocsi tanait ve-
zetésük alatt, miután császári kötelességeinknek eleget
tettünk. Ez a két kiváló mester tiszta szerénységből azt
ajánlotta nekünk, hogy kérjünk útmutatást a déli Huj-
neng meditációs mestertől, aki a titkos Tan és az ötödik
Pátriárka köpenyének örököse, mivel ő a Buddha-tudat
birtokosa."

"Ezért elküldtük a herélt Hszüen-csient, mint e rende-
let hírvivőjét, hogy hívja meg körünkbe a Hatodik Pát-
riárkát, kérvén, tiszteljen meg bennünket rövid látogatá-
sával a fővárosba."

A Hatodik Pátriárka, betegségére hivatkozva, udvaria-
san visszautasította a császári meghívást, és engedélyt
kért arra, hogy élete hátralévő részét az erdőben tölthesse.

Hszüen-csien személyes talá1kozásukkor így szólott
hozzá:

- Fővárosunkban a meditáció mesterei egyhangúlag
azt tanácsolják az embereknek, hogy üljenek le meditáció-
ba, s valósítsák meg a szamádhit. Azt mondják, hogy ez az
egyetlen útja a megszabadulásnak, és hogy lehetetlen azt
elérni meditációs gyakorlatok nélkül. Megtudhatnám, mi
az Ön tanítása?

- Mi tudati megszabadulásról beszélünk, ami nem
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függ a test helyzetétől. A Gyémánt szútra azt mondja:
"Téves az a megállapítás, hogy a Tathágata jön vagy
megy, ül vagy fekszik." Miért? Azért, mert a Tathágata
tiszta elmélyedése nem foglalja magában a jövést vagy a
menést, a keletkezést vagy az elmúlást. Valamennyi létező
nyugodt és üresség természetű, és éppen ilyen a Tathágata
tiszta ülőmeditációja. Az igazat megvallva, nincs olyan do-
log, hogy "elérés". Miért bajlódjunk az ülőmeditációval?

- Midőn visszatérek, Császárunk biztosan beszámolóra
kér majd. Elmondaná nekem legfőbb tanításait, hogy azo-
kat közölhessem a Császárral és a főváros valamennyi
buddhista tudósával? Hiszen ha egyetlen lámpás fénye
száz vagy akár ezer lámpásnak adhatja át a világosságot,
úgy az Ön tanítása nyomán a tudatlanok megvilágosod-
hatnak, s világosságuk világosságot gyújthat, vég nélkül.

- A megszabadulás nem foglalja magában a világossá-
got és a sötétséget - válaszolta a Hatodik Pátriárka, majd
így folytatta:

- A világosság és a sötétség a váltakozás képzetét jelzi.
Helytelen azt mondani, hogy a világosság világosságot
gyújt, vég nélkül, mivel van vég, s a világosság és a sötét-
ség tulajdonképpen egy ellentétpár. A Vimalakírti-nirdesa
szúira azt mondja: "A megszabadulás nem hasonlítható
semmihez sem, mivel nem valami máshoz viszonyított fo-
galom."

- A világosság a bölcsességet jelenti, míg a sötétség a
tisztátalanságot - bizonygatta Hszüen-csien, s így kérde-
zett:

- Ha az Ösvény követője nem képes a bölcsesség erejé-
vel tisztátalanságait meghaladni, akkor hogyan fog a szü-
letés és halál kezdetek nélküli körforgásából kiszaba-
dulni?
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- A tisztátalanság a megvilágosodás. Ez a kettő ugyan-
az, s nem különbözik. A tisztátalanság meghaladása a böl-
csességgel a srávakák iskolájának és a pratjéka buddhák
iskolájának tanítása, akik a kecske-kocsi és a szarvas-koesi
követői. oe azoknak, akiknek éles az elméjük, és szellemi
képességeik magasrendűek, az ilyen tanítás semmit sem
használ - felelte a Pátriárka.

- Akkor mi a mahájána iskola tanítása? - kérdezte
Hszüen-csien.

- A hétköznapi emberek szemszögéből a megvi1ágoso-
dás és a tudatlanság különbözők. A bölcsek, akik felis-
merik a tudat igazi lényegét, látják, hogy azok valójában
egylényegűek. Ezt az egylényegű vagy nem-kettős termé-
szetet nevezik igazi természetnek, amely nem csökken a
hétköznapi vagy tudatlan emberek esetében, s nem nő a
megvilágosodott bölcsek esetében; amely nem zavarodott
a harag állapotában, és nem nyugodt a szamádhi állapotá-
ban; amely nem örök és nem mulandó; amely nem jön és
nem megy; amely nem található a külvilágban, sem a ben-
sőben, sem a kettő közötti térben; amely túl van a léte-
zésen és a nem-Iétezésen; melynek természete és megjele-
nése mindenkor az olyanság állapotában van; mely örök
és változhatatlan. Ez a megszabadulás tana.

- Ön azt mondja, hogy túl van a létezésen és a nem-
létezésen. Hogyan különbözhet ettől az eretnekek taní-
tása, amikor ugyanezt mondják?

- Az eretnekek tanításában a nem-létezés a létezés vé-
gét jelenti, míg a létezés a nem-létezés ellentétjeként hasz-
nálatos. Amit a "nem-Iétezés" alatt értenek, az nem meg-
semmisülés, és amit a "létezés" alatt értenek, az nem lé-
tezés. Amit én a "túl a létezésen és a nem létezésen" alatt
értek, az a következő: valójában nem létezik, és a jelen pil-
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lanatban nem szűnik meg. Ez a különbség az én tanításom
és az eretnekek tanítása között - mondta a Hatodik Pát-
riárka, s így folytatta:

- Ha meg akarod érteni a tanításom lényegét, akkor
szabadulj meg mind a jó, mind a gonosz gondolatoktól!
Akkor megvalósítod a tiszta tudatot, mely nyugodt és bé-
kés mindenkor, s melynek hasznossága oly sokrétű, ahány
homokszemecske van a Gangesz partján.

A Hatodik Pátriárka tanítása nyomán Hszüen-csien
hirtelen megvilágosodott. Tisztelettel meghajolt a Pátriár-
ka színe előtt, s azután elköszönt. Mikor visszatért a palo-
tába, elmondta a Császárnak, mit hallott a Pátriárkától.

Ugyanazon év, kilencedik holdhavának harmadik
napján a következő szöveggel írt császári rendeletet
küldték el a Pátriárka számára:

"A Hatodik Pátriárka, idős korára és betegségére hivat-
kozva, udvariasan visszautasította meghívásunkat a fővá-
rosba. Életét a buddhizmus gyakorlására áldozza mínd-
annyiunk üdvére, s valóban, népünk számára ő az érde-
mek szántóföldje. Vimalakírti példáját követve, ki felgyó-
gyult Vajszá1iban,széles körben terjeszti a mahájána taní-
tását, a meditációs iskola tanát, az egylényegű törvényt."

"Hszüen-csien közvetítésével, kivel a Pátriárka tudatta
a megvilágosodott bölcsességet, az a jó szerencse ér ben-
nünket, hogy magunktól megérthetjük a magas rendű
buddhista tanokat. Ez minden bizonnyal annak köszön-
hető, hogy érdemet gyűjtöttünk, s tápláltuk a jóság gyöke-
rét múltbeli életeink során. Más esetben nem lehetnénk
kortársai Szentségének."

"A Pátriárka könyörületességének méltatásakor nehe-
zen tudjuk kifejezni hálánkat, (de személye iránt érzett
nagyrabecsülésünk jeleként) megajándékozzuk őt ezzel a
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Mo-la köntössel" és egy kristálycsészével. Sao-csou elöl-
járóját fe1szólítottuk, hogy hozza rendbe kolostorát, s régi
tartózkodási helyét alakítsa templommá. A templomnak a
Kuo-en, a "kegyes adományok helye" nevet adja!

A Császár tisztelete jeléül. .. "

108

x. Utolsó tanítások

EgYnapon a Pátriárka egybehívta tanítványait, Fa-hajt,
Csi-csenget, Fa-tát, Sen-hujt, Csi-csangot, Csi-tungot,

Csi-csét, Csi-taot, Fa-csent, Fa-zsut, és másokat, azután a
következő beszédet intézte hozzájuk:

- TI nem vagytok hétköznapi emberek. Miután megtér-
tem a parinirvánában", valamennyien egy bizonyos kör-
zet meditációs mesterei lesztek. Ezért most elmondom
nektek tanításom lényegét, hogy amikor tanítotok, meg-
őrizzétek iskolánk hagyományát.

Először említsétek meg a Dharmák három osztályát, s
azután a harminchat ellentétpárt, mely a tudat igazi lénye-
gének működésében nyilvánul meg. Majd tanítsátok meg,
hogyan haladható meg a két szélsőség, a jövés és a menés.
Valamennyi tanításotok a tudat igazi lényegéb61 fakadjon.
Amikor valaki kérdést intéz hozzátok, válaszoljatok neki
ellentétes értelmű szavakkal, hogy ellentétpár képz6djék.
Például, a jövés és a menés kölcsönösen előidézik egy-
mást. Ha az egymástól függ6ségük teljesen megszűnik,
akkor abszolút értelemben nincs jövés, nincs menés.

A Dharma három osztálya a következ6: az első osztály
a szkandhák osztálya, a második az ájatanák" osztálya, a
harmadik pedig a dhátuk" osztálya.

Az öt szkandha a következ6: forma, érzet, érzékelés,
akarat és tudatosság.

A tizenkét érzet (ájatana) két csoportba osztható. Az
egyik csoport a hat küls6 érzet tárgyat foglalja magában,
amelyek a következ6k: a látás tárgya, a hallás tárgya, a
szaglás tárgya, az ízlelés tárgya, a tapintás tárgya és a gon-
dolat tárgya. A másik csoport a hat érzékszervet foglalja
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magában, amelyek a következők: a látás szerve, a hallás
szerve, a szaglás szerve, az ízlelés szerve, a tapintás szerve
és a gondolkodás szerve.

A tizennyolc dhátu a következő: a hat érzet tárgy, a hat
érzékszerv és a hat tudomás.

Mivel a tudat igazi lényege a Dharmákban nyilvánul
meg, ezért tárház-tudatnak nevezik (álaja-vidzsnyána). oe
mihelyt a gondolkodás vagy a megokolás folyamata meg-
kezdődik, a tudat igazi lényege a különféle tudomásokká
alakul átoAmikor a hat tudomás létrejön, akkor azok a hat
érzet tárgyat a hat érzék-kapun keresztül fogják fel. Ezért
a tizennyolc dhátu működése azok hajtóerejéből, a tudat
igazi lényegéből származik. Akár rossz, akár jó irányba
hatnak, mind a gonosz vagy a jó hajlamoktói függnek,
amelyek a tudat igazi lényegében rejlenek. A gonosz csele-
kedetek a hétköznapi emberekre jellemzők, míg a jó csele-
kedetek a buddhákra. Mivel az ellentétpárok a tudat igazi
lényegében rejlenek, ezért a tizennyolc dhátu működése
azok hajtóerejéből származik.

A harminchat ellentétpár három csoportra osztható.
Az első csoport az öt külső, élettelen ellentétpárt alkot-

ja, amelyek a következők: a menny és a föld, a nap és a
hold, a világosság és a sötétség, a pozitiv elem és a negativ
elem, a tűz és a VÍZ.

A második csoport a tizenkét érzékelhető ellentétpárt
alkotja, amelyek a következők: a beszéd és a Dharma, az
állítás és a tagadás, az anyag és a nem-anyag, a forma és a
nem-forma, a szennyezettség és a szennyezettség hiánya,
az anyag és az üresség, a mozgás és a nyugalom, a tisz-
taság és a tisztátalanság, a hétköznapi emberek és a böl-
csek, a Szangha és a világiak, az öregek és a fiatalok, a
nagyok és a kicsik.
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A harmadik csoport a tudat igazi lényegének műkö-
désére utaló tizenkilenc ellentétpárt alkotja, amelyek a kö-
vetkezők: a hosszú és a rövid, a jó és a rossz, az elvakult és
a megvilágosodott, a tudatlan és a bölcs, a zavarodott és a
nyugodt, a jóságos és a gonosz, az önmegtartóztató és a
vágyakat kiélő, az egyenes és a görbe, a teli és az üres, a
meredek és a sík, a tisztátalanság és a megvilágosodás, az
állandó és a mulandó, az együttérző és a kegyetlen, a bol-
dog és a szomorú, a nagylelkű és a hitvány, az előre hala-
dó és a hátra haladó, a létezés és a nem-létezés, a Dharma-
test és a hús-vér test, a tökéletes megtestesülés és a mil-
liárdnyi testet öltés.

Aki tudja, hogyan használja ezt a harminchat ellentét-
párt, az felismeri a mindent átható alapelvet, amely túl
van valamennyi szútra tanításán. Akár jön, akár megy, ké-
pes elkerülni a két szélsőséget.

A tudat igazi lényegének működése közben és mások-
kal való beszélgetésünk során, szabaduljunk meg a külső
tárgyakhoz való ragaszkodástól. Bensőnkben, tekintettel
az üresség tanára, szabaduljunk meg a nihilizmustól.
Ugyanis a külvilág valóságosságában és a nihilizmus ta-
nában való hit, mélyen gyökeredző téves nézeteket vagy
mérhetetlen tudatlanságot szül.

A nihilizmus tanának vakbuzgó követője azon az ala-
pon gyalázza a szútrákat, hogy az irodalom teljesen szük-
ségtelen a buddhizmus tanulmányozásához. Ha ez így
volna, akkor nem volna szabad beszélnünk, mivel a be-
széd alakítja az irodalom lényegét. Azt is felhozza érv-
ként, hogy a nyílegyenes ösvény nélkülözi az irodalmat.
De vajon felfogja-e, hogy a "nélkülözhető" szó is szöveg?
Mikor mások szútra beszédeit hallgatja, azon nyomban
bírálni kezdi őket, mondván, hogy tudáson alapuló szent-
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iratok rabjai. Nem elég, hogy ilyen hibás nézetekhez tart-
ja magát, de még a buddhista szentiratokat is gyalázni
meri. Tudnotok kell, hogy súlyos vétek ócsárolni a
szútrákat, mivel beláthatatlan következményekkel jár!

Aki a külső jelenségek valóságosságában hisz, egy
bizonyos tanítási módszert követve, kívülről próbálja a
formákat fölfogni. Tágas előadói csarnokokban vitátkoz-
hat a valóságról és a nihilizmusról, de az ilyen ember a
számtalan kalpa alatt sem látja meg a tudat igazi lényegét.

Kövessük az Ösvényt a Törvény tanításának megfele-
lően, s ne merüljünk el a tunyaság állapotában, mivel az-
zal a Dharma megértését akadályozzuk! Ha nem gyako-
rolunk, s mégis tanítjuk vagy hallgatjuk a Tant, akkor eret-
nek nézetek megjelenésének engedünk teret. Ezért köves-
sük az Ösvényt a Törvény tanításának megfelelően, és a
Tan terjesztéseker ne befolyásoljon bennünket a jelensé-
gek valóságosságának eszméje.

Ha megértitek szavaimat, akkor a tapasztalatot hasz-
náljátok fel a tanításban, a gyakorlásban, és a mindennapi
életben, hogy iskolánk felismerhető jellegzetességét fel-
fogjátok.

Amennyiben kérdést intéznek hozzátok, válaszoljatok
tagadóan, ha a kérdés igenlő, s igenlően, ha a kérdés ta-
gadó. Ha hétköznapi emberre vonatkozik a feltett kérdés,
akkor a válaszotok vonatkozzék egy bölcsre. Ha bölcsre
vonatkozik a feltett kérdés, akkor a válaszotok vonatkoz-
zék hétköznapi emberre. A két ellentét viszonylagosságá-
ból vagy egymástól függőségéből a középút tana" megért-
hető. Ha valamennyi kérdésre így válaszoltok, akkor nem
jártok messze az igazságtól.

Engedjétek meg, hogy bővebben kifejtsem ezt! Tételez-
zük fel, hogy valaki azt kérdezi tőletek, mi a sötétség.
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Válaszoljatok így: "A világosság a gyökér feltétel és a sö-
tétség egy adott jelenségből fakadó feltétel. Amikor a vilá-
gosság megszűnik, akkor sötétség születik. A kettő ellen-
tétben áll egymással. A két ellentét viszonylagosságából
vagy egymástól függőségéből jön létre a középút tana."

Tehát így válaszoljátok meg a feltett kérdéseket. Gon-
doskodjatok iskolánk céljának és szándékának fennma-
radásáról, amikor a Tant átadj átok az örököseiteknek. Ez
az útmutatás nemzedékről nemzedékre szálljon.

A Zsen-cu esztendő hetedik holdhavában, a Tej-esi
vagy Jen-ho korszak első évében, a Pátriárka elküldte né-
hány tanítványát Hszin-csouba, hogy építsenek egy sztú-
pát" a Kuo-en kolostorban. Azt kérte tőlük, hogy a mun-
kát minél előbb fejezzék be. Következő év nyarának végén
a sztúpa teljesen elkészült.

A hetedik holdhónap első napján a Pátriárka egybehív-
ta tanítványait, s így szólt hozzájuk:

- A nyolcadik holdhónap idején elhagyom ezt a világot.
Amennyiben kétségek gyötörnek benneteket a Tanítást
illetően, kérdezzetek időben, hogy eloszlassam azokat. Tá-
vozásom után nem lesz, ki tanítson benneteket.

A szomorú hír nyomán Fa-haj más tanítványokkal
együtt könnyeket ejtett, míg Sen-huj rendíthetetlen ma-
radt. A Hatodik Pátriárka elismerően így szólt róla:

- A fiatal Sen-huj mester az egyetlen köztetek, aki meg-
valósította a tudatnak azt az állapotát, mely nem tesz kü-
lönbséget jó és rossz között, nem szomorú és nem boldog,
rendíthetetlen marad a magasztalás és a szemrehányás
közepette is. Sok éven át gyakoroltatok ezen a hegyen. Mit
értetek el? Miért sírtok most? Azért aggódtok, mert nem
tudom, hová megyek? De én jól tudom. Egyébként nem
tudnám elmondani, hogy mi fog történni. Igazából azért

113



sírtok, mert nem tudjátok, hová megyek. Ha tudnátok, ak-
kor nem volna okotok a szomorúságra. Az olyanságban
valójában nincs jövés és nincs menés, nincs születés és
nincs halál. Üljetek le mindnyájan, és engedjétek meg,
hogy felolvassak egy verset, amely a valóságról és az illú-
zióról, a mozgásról és a nyugalomról szól. Hallgassátok,
és akkor egy véleményen lesztek velem. Gyakoroljátok a
vers tanítását, és akkor megértitek iskolánk célját és szán-
dékát.

A gyülekezet tisztelettel meghajolt, s arra kérte a Pát-
riárkát, hogy szavalja el a verset.

A jelenségek nem valóságosak.
Szabaduljatok meg attól az elképzeléstől,
hogy a jelenség-világ valóságos.
Aki a jelenségek valóságosságában hisz,
azt éppen ez afogalom köti, mely valóban illúzió.
Aki meglátja a valóságot (szó szerint a tudat igazi lényegét)
bensőjében, az belátja, hogy az igaz tudat
a csalóka jelenségeken kívül keresendő.
Ha a tudat a megtévesztő jelenségek rabja,
akkor hol található a valóság,
amikor a jelenségek nem-valóságosak?
Az érző lények nyughatatlanok.
Az élettelen tárgyak mozdulatlanok.
Aki a mozdulatlanságot gyakorolja,
az nem ér el vele semmit, csak azt, hogy olyan lesz,
mint egy élettelen tárgy.
Ha meglátjátok az igaz mozdulatlanságot,
akkor cselekvésben mozdulatlanságot tapasztaltok.
A mozdulatlanság (mini az élettelen tárgyak) önmagában
csupán mozdulatlanság (s nem elmélyülés).
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Az élettelen tárgyakban a buddhaség csírája nem lelhető meg.
Aki a különféle dolgok és tárgyak megkülönböztetésének
mestere, az a rendíthetetlen nyugalom (nirvána)
állapotában időzik.
Ily módon kell valamennyi jelenséget fölfogni,
s ez az olyanság működése.
Ti, akik az ösvényen jártok, törekedjetek és vigyázzatok,
hogy mint a mahájána iskola követői, ne ragaszkodjatok a
tudáshoz, mely benneteket a születés és halál körforgásához köt.
Azokkal elmélkedjetek a buddhista tanokról,
akik velünk együtt törekednek.
Akik másként látják a világot, mint mi,
azokkal legyetek udvariasak, és így boldogok lesznek.
A veszekedés távol áll iskolánktói,
mivel összeegyeztethetetlen tanításunkkal.
Aki szenteskedik és másokkal veszekszik,
az semmibe veszi tanainkat,
s így tudatának igazi lényegét
a világi létezés keserűségének teszi ki.

A tanítványok, miután végighallgatták a verset, tiszte-
lettel meghajoltak. A Pátriárka kérésének megfelelően a
vers tanítását átültették a mindennapi gyakorlatba, és tar-
tózkodtak a további vallásos vitától.

Az idősebb Fa-haj, tudva, hogy a Pátriárka hamarosan
elhagyja a világot, kétszer leborult, majd így kérdezett:

- Uram, miután megtért a parinirvánába, ki lesz a kö-
peny és a Tan örököse?

A Hatodik Pátriárka így válaszolt:
- Azóta, hogy a Ta-fan kolostorban tanítani kezdtem,

megannyi tanítóbeszédet mondtam el a mai napig. Ezek
jelenjenek meg könyv alakban. A könyv viselje a követke-
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ző címet: "A tanítóbeszéd, melyet a Törvény kincse magas szó-
székró1 mondtak el." Vigyázzatok rá és adjátok át nemze-
dékről nemzedékre, hogy minden érző lény megszabadul-
hasson. Aki tanításom szellemében beszél, az ortodox ta-
nokat adja áto

Ennyit a tanításról. Ami a köpeny és a Tan átadását
illeti, jómagam nem folytatom ezt a hagyományt. Miért?
Azért, mert valamennyien hisztek tanításomban, megsza-
badultatok kétségeitektől, s így képesek vagytok iskolánk
magasztos célját megvalósítani. A Törvény átadása címú
vers értelmében, melyet Bódhidharma, az első kínai pát-
riárka írt, nem szükséges a köpenyt átadni az utódnak. A
vers így szól:

maradjunk teljesen őszinték. Akkor a szentélyünkben
időzve, a legkisebb mozdulat nélkül, gyakorlatilag a TIsz-
ta Föld birodalmában tartózkodunk. ilyen a "meghatáro-
zott módszer szamádhija" .

Aki a szamádhi eme két formáját megvalósítja, az a
termő talajhoz hasonlít, melyben elvetették a magvakat. A
magvak az iszap alatt táplálékhoz jutnak, azután csírázni
kezdenek, végül gyümölcsöt hoznak.

A tanításom, melyet most elmondottam, a jókor jött
esőhöz hasonlít, mely nedvességet hoz a hatalmas földte-
rületnek. A bennetek rejlő Buddha-természet olyan, mint a
mag, mely magába szívja az esővizet, s nyomban csírázni
kezd. Aki megvalósítja tanításomat, az minden bizonnyal
eléri a megvilágosodást. Aki követi a tanításomat, az min-
den bizonnyal eléri a buddhaságot. Hallgassátok ver-
semet:

Azért léptem erre a fóldre (szó szerint Kina fóldjére),
hogy a Tant átadjam, s megszabadítsam az érzékcsalódás rabjait.
Ot sziromban lesz a virág teljes,
s azután gyümölcsöt hoz. A buddhaság magva, mely tudatunkban rejlik,

a mindent átitató eső nyomán kicsírázik.
A Tan virága intuitíven érthető meg.
Aki megértette, az learatja a megvilágosodás gyümölcsét.

A Hatodik Pátriárka még hozzáfűzte:
- Tanult hallgatóság, tisztítsák meg a tudatukat és hall-

gassanak rám! Aki meg akarja valósítani egy buddha min-
dentudó bölcsességét, annak ismernie kell a "meghatáro-
zott tárgy szamádhiját" és a "meghatározott módszer sza-
mádhiját". Minden körülmények között szabaduljunk
meg a jelenségekhez való ragaszkodástól, és a jelenségek-
kel szemben viselkedjünk közömbösen és elfogulatlanul.
Ne nyugtalankodjunk a siker vagy a sikertelenség, a ha-
szon vagy a veszteség miatt! Legyünk békések és nyugod-
tak, szerények és alkalmazkodók, egyszerűek és higgad-
tak. Ilyen a "meghatározott tárgy szamádhij a". Minden-
kor, akár állunk vagy megyünk, ülünk vagy fekszünk,

Ezután a Hatodik Pátriárka még hozzáfűzte:
- A Tan a nem-kettősség, a Tan a tudat. Az Ösvény tisz-

ta és túl van a forma-világon. Figyelmeztetlek benneteket,
hogy ne törekedjetek a gyakorlás során a meditáció nyu-
galmára és az üres tudat megtartására! A tudat természe-
ténél fogva tiszta, s ezért nincs semmi, mi bennünket vá-
gyakozásra vagy lemondásra késztetne. Mindegyikőtök
tegye meg a tőle telhető legjobbat, és tanítsatok, ha a kö-
rülmények megkívánják.

A tanítványok meghajoltak és eltávoztak.
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,.,.,. Amikor a "Mun" szerencsétlenség bekövetkezik,
akkor Jang és Liu hivatalba lépnek.

A hetedik holdhónap nyolcadik napján a Pátriárka hirte-
len azzal a kéréssel fordult tanítványaihoz, hogy készít-
senek elő néki egy csónakot, melyben Hszin-csouba (ezű-
letési helyére) utazhat. A tanítványok nyomatékosan és sír-
va arra kérték, hogy maradjon köztük.

- Az természetes, hogy eltávozom - szólt a Pátriárka, s
így folytatta:

- A halál elkerülhetetlen következménye a születésnek.
Valamennyi buddha, aki megjelenik ebben a világban,
keresztülmegy a földi halálon, mielőtt megtér a parinírvá-
nába. Ez alól nem lehet kivétel az én hús-vér testem sem,
amelynek valahol nyugodalmat kelllelnie.

- Miután ellátogatott Hszin-csouba, kérjük, térjen visz-
sza hozzánk - kérték a tanítványok.

- A lehulló falevelek visszatérnek oda, ahol a gyökér
van. Amikor először jöttem, nem volt szám - felelte a
Pátriárka.

A tanítványok ezután így kérdeztek:
- Kinek adja át az Ortodox Tan szemének méhét?
- A lényeg emberei kapják meg, s azok fogják megér-

teni tanaimat, akik megszabadulnak az önkényes fogal-
maktóI.

- Történik majd szerencsétlenség az ön távozása után?
- kérdezték a tanítványok.

- ot vagy hat évvel halálom után megjelenik valaki,
hogy levágja fejemet. A következő jövendölést közlöm, s
jegyezzétek meg alaposan:

A Hatodik Pátriárka még hozzáfűzte:
- Hetven évvel távozásom után két bódhiszattva fog

megjelenni keletről. Egyikük egy világi, a másikuk egy
szerzetes lesz, akik egyidejűleg fognak tanítani, s széles
körben ismertté teszik a Törvényt. Szilárd alapot terem-
tenek iskolánknak, újjáépítik kolostorainkat, és átadják a
Tant a számos reményteljes utódnak.

- Hány nemzedéken keresztül adódott át a Tan, az ősi
Buddha megjelenésétől kezdve napjainkig? - kérdezték a
tanítványok.

- Ebben a világban olyan sok Buddha jelent meg, hogy
felsorolni őket lehetetlen. Kezdjük az utolsó hét Buddhá-
tól, akik a következők voltak:

Vipassin Buddha,
Sikhin Buddha,
Vesszabhu Buddha,
ők hárman a legutóbbi kalpából, az Alamkarakalpából

származtak.
Kakusundha Buddha,
Konagamana Buddha,
Kassapa Buddha,
Gótama Buddha,
ők négyen a jelenlegi kalpából, a Bhadrakalpából szár-

maztak.

Gótama Buddhától a Tanátadás vonala a következő:
Az első pátriárka Mahákásjapa volt.
A második pátriárka Ánanda volt.

A szüló1cfejének koponyáján hozzatok áldozatokat,
mivel a szájnak szüksége van táplálékra.

III~~~~~==~~~========~====~====~I--~========================~-------
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A harmadik pátriárka Szanakavasza volt.
A negyedik pátriárka Upagupta volt.
Az ötödik pátriárka Dhritaka volt.
A hatodik pátriárka Miccsaka volt.
A hetedik pátriárka Vaszumitra volt.
A nyolcadik pátriárka Buddhánandi volt.
A kilencedik pátriárka Buddhamitra volt.
A tizedik pátriárka Parszva volt.
A tizenegyedik pátriárka Punjajaszasz volt.
A tizenkettedik pátriárka Asvagósha bódhiszattva volt.
A tizenharmadik pátriárka KapimaIa volt.
A tizennegyedik pátriárka Nágárdzsuna bódhiszattva

volt.
A tizenötödik pátriárka Kanadeva volt.
A tizenhatodik pátriárka Ráhuláta volt.
A tizenhetedik pátriárka Szanghánandi volt.
A tizennyolcadik pátriárka Gajaszata volt.
A tizenkilencedik pátriárka Kumarata volt.
A húszadik pátriárka Dzsajata volt.
A huszonegyedik pátriárka Vaszubandhu volt.
A huszonkettedik pátriárka Manórhita volt.
A huszonharmadik pátriárka Hakléna volt.
A huszonnegyedik pátriárka Szimha volt.
A huszonötödik pátriárka Baszjaszita volt.
A huszonhatodik pátriárka Punjamitra volt.
A huszonhetedik pátriárka Pradzsnyátara volt.
A huszonnyolcadik pátriárka, s egyben az első kínai

pátriárka Bódhidharma volt.
A huszonkilencedik pátriárka, s egyben a második kí-

nai pátriárka Huj-ko volt.
A harmincadik pátriárka, s egyben a harmadik kínai

pátriárka Szeng-can volt.
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A harmincegyedik pátriárka, s egyben a negyedik kínai
pátriárka Tao-hszin volt.

A harminckettedik pátriárka, s egyben az ötödik kínai
pátriárka Hung-zsen volt.

Én vagyok a harmincharmadik pátriárka, s egyben a
hatodik kínai pátriárka. Ekképpen adódott át a Tan az utó-
doknak, pátriárkáról pátriárkára. Ezek után nektek kell
átadni a Tant az utódoknak, nemzedékről nemzedékre,
hogy a hagyomány fennmaradjon.

••••••

A Kuej-csou esztendő, nyolcadik holdhavának harmadik
napján, a Hszien-tien korszak második évében, a Pátriár-
ka, miután befejezte az étkezést a Kuo-en kolostorban, így
szólt a tanítványaihoz:

- Kérlek benneteket, üljetek le a rangidősség szerint,
hogy elbúcsúzhassak tőletek.

Erre Fa-haj így szólt a Pátriárkához:
- Kérjük, adja át az utókornak pontosan meghatározott

tanait, hogy az érzékcsalódás rabjai megtapasztalhassák a
Buddha-természetet.

- Nem lehetetlen, hogy az érzékcsalódás rabjai meg-
látják a Buddha-természetet, feltéve, ha ismerik a hétköz-
napi lények természetét. De a buddhaság keresése ilyen
tudás nélkül lehetetlen volna, még akkor is, ha világkor-
szakokat töltenének a kereséssel.

Hadd magyarázzam meg, hogyan érthetitek meg az
érző lények természetét bensőtökben, s ezáltal, hogyan
láthatjátok meg a bennetek rejlő Buddha-természetet. A
Buddha megértése nem más, mint az érző lények
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megértése. Az érző lények nem látják be, hogy ők is lehet-
nek buddhák. Egy buddha nem tesz különbséget önmaga
és a többi érző lény között. Amikor az érző lények meg-
látják a tudat igazi lényegét, akkor buddhává válnak.
Amikor egy buddha érzékcsalódás rabja, s nem látja a
tudat igazi lényegét, akkor hétköznapi emberré válik. A
hétköznapi embereket a tudat igazi lényegének tisztasága
teszi buddhákká. Egy buddhát a tudat igazi lényegének
tisztátalansága teszi ismét hétköznapi emberré. Amikor a
tudatod tisztátalan, akkor hétköznapi ember vagy, kiben
ott rejlik a Buddha-természet. Amikor a tudatod tiszta, és
pillanatról pillanatra őszinte vagy, akkor buddha vagy.

A tudatunkban van a buddha. A bensőnkben rejlő bud-
dha az igazi buddha. Ha a buddhát nem a tudatunkban
keressük, akkor holleljük meg az igazi buddhát? Ne ké-
telkedj abban, hogy a buddha a tudatban van, s azon kívül
semmi nem létezhet! Mivel valamennyi dolog vagy jelen-
ség a tudatunkból fakad, ezért a szútra azt mondja: "Ami-
kor szellemi aktivitás keletkezik, különféle dolgok jönnek
létre. Amikor a szellemi aktivitás megszűnik, a dolgok is
megszűnnek." Mivel hamarosan eltávozom, engedjétek
meg, hogy rátok hagyjam egyik versemet, mely a Tudat
igazi lényegének valódi buddhája címet viseli. A jövő nem-
zedék embere, ha megérti ennek a versnek a jelentését,
akkor meglátja a tudat igazi lényegét, s ilyenformán eléri
a buddhaságot. A versem így szól:

A tudat igazi lényege, vagy is az olyanság, az igazi buddha.
Az eretnek nézetek és a három mérgező elem a Mára55.
A helyes nézetek világossága megteremti bennünk a buddhát.
Amikor igazi természetünket, az eretnek nézeteknek
köszönhetően, a három mérgező elem uralja,
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akkor a~t mondjuk, h~gy a Mára karmaiban vagyunk.
De amikor a helyes nezetek megsemmisítik
a három mérgező elemet,
akkor a Mára a valódi buddhává válik.
A D~rmakája56, a Szambhogakája57és a Nirmanakája" _
ez a haram test a tudat igazi lényegéből ered.
Aki ezt intuitíven belátja, az elvetette a magot,
s learatja a megvilágosodás gyümölcsét.
A Nirmanakájából ered a tiszta természetünk.
Az eló'bbibenaz utóbbi mindig megtalálható.
A tiszta természettó1 vezérelve a Nirmanakája
a helyes ösvényt követi,
és egy napon eléri a Szambhogakáját,
a tökéletest és a végtelent.
A tiszta természet az érzéki ösztönünk következménye.
Ha az érzékiségtál megszabadulunk,
akkor elérjük a Tiszta Dharmakáját.
Amikor az öt érzéki tárgy már nem ejt rabul bennünket
s a,mikor megláttuk a tudat igazi lényegét, '
meg ha egyetlen egy pillanatra is,
akkor beláttuk az Igazságot.
Bárcsak ebben az életben a hirtelen megvilágosodás iskolájának
követői lehetnénk, s hirtelen megláthatnánk
tudatunk igazi lényegének bhagavatját.
Ak~.a ~~ddhát, bizonyos tanok gyakorlása útján,
a kulvllagban keresi, az nem látja,
hogy a valódi buddha hol található.
Aki képes belátni az Igazságot, ami tudatunkban rejlik,
az elvetette a buddhaság magvát.
Aki nem látta meg a tudat igazi lényegét,
és a buddhát a külvilágban keresi,
az bolond, kit gonosz vágyak hajtanak.
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[me átadtam az utókornak a hirtelen megvilágosodás
iskolájának tanítását, hogy az érző lények
elérhessék a megszabadulást.
Valamennyi érző lény törekedjen iskolánk
tanítását megvalósítani.
Hallgassatok rám, jövendő nemzedékek tanítványai!
Csak időtöket pazaroljátok el,
ha ezt a tanítást nem valósítjátok meg a gyakorlatban.

Önmagán és szenvedélyein uralkodva nem követ el bűnt.
Békés és csendes, meghaladja a látást és a hallást.
Nyílegyenes és becsületes, tudata nem időzik sehol sem.

A Hatodik Pátriárka, miután elszavaita a verset, rendít-
hetetlenül ült, míg az éjszaka harmadik órája el nem jött.
Akkor hirtelen így szólt tanítványaihoz:

- Lám, eltávozom ...
És hirtelen elhagyta ezt a világot. Különös illat járta át

a szobáját, s holdszivárvány jelent meg, mely látszólag
összekötötte a földet és az eget. Az erdő fái fehérbe öltöz-
tek, a madarak és az állatok szomorúan sírtak.

Azon év tizenegyedik holdhavában fölmerült a kérdés,
hogy hol helyezzék örök nyugalomra a Pátriárkát. A vitá-
ban Kuang-csou, Sao-csou és Hszin-csou kormányzati
tisztviselői vettek részt. Mindegyikük azt szerette volna,
hogy a Pátriárka földi maradványait a saját körzetükben
helyezzék örök nyugalomra. A Pátriárka tanítványai, más
szerzetesekkel és világiakkal együtt, részt vettek a vitá-
ban. Mivel képtelenek voltak megoldásra jutni, ezért meg-
gyújtottak egy szál füstölőt. Majd imádkozni kezdtek a
Pátriárkához, hogy a füst irányával adjon jelet, őmaga
melyik helyet választaná. A füst egyenesen Cao-csi irányá-
ba tartott. Az ereklyetartót (melyben a test nyugodott) az
örökölt köntös sei és alamizsnás csészével együtt Cao-csi-
ba vitték a tizenegyedik holdhónap tizenharmadik napján.

A következő év, hetedik holdhavának huszonötödik
napján a testet kivették az ereklyetartóból, s Fang-pien, a
Pátriárka egyik tanítványa bekente tömjén-agyaggal. A
tanítványok, felidézve a Pátriárka jövendölését, mely sze-
rint valaki levágja a fejét, óvatosságból befedték a nyakat
acéllemezekkel, és begöngyölték lakkozott vászonanyag-

A Hatodik Pátriárka, miután befejezte a vers szavalá-
sát, még hozzáfűzte:

- Vigyázzatok magatokra! Miután elhagytam ezt a vilá-
got, ne kövessétek a világi hagyományt, ne sírjatok és ne
jajgassatok! Ne fogadjátok a részvétnyilvánítást, és ne vi-
seljetek gyászruhát! Ezek a dolgok ellentétesek az ortodox
tannal, s aki mégis úgy cselekszik, az nem a tanítványom.
Egy dolgot kell tennetek: ébredjetek rá saját tudatotokra és
valósítsátok meg a saját Buddha-természeteteket, amely
nem nyugodt és nem mozog, nem keletkezik és nem szű-
nik meg, nem jön és nem megy, nem állítás és nem ta-
gadás, nem maradás és nem távozás. Ne legyetek érzék-
csalódás rabjai és ne hagyjátok figyelmen kívül tanításo-
mat! Azért mondom el újra, hogy képesek legyetek meg-
látni a tudatotok igazi lényegét. Ha halálom után megva-
lósítjátok tanaimat és gyakoroljátok azokat, akkor távozá-
som nem lesz észrevehető. Ha ellenkeztek a tanításom-
mal, akkor semmit sem értek el, még akkor sem, ha itt ma-
radok.

A Hatodik Pátriárka a következő verset szavalta el:

Az igaz ember rendíthetetlen és nyugodt,
nem gyakorol erényeket.
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ba, majd a testet a sztúpába helyezték. Hirtelen egy fehér
fény villant elő a sztúpából, szállt egyenest az ég felé, és
csak három nap múlva tűnt el. Sao-csou hivatalnokai az
eseményt, annak rendje-módja szerint, jelentették a trón
felé. A Császár rendelete alapján táblákba vésték a Pátriár-
ka életét.

A Pátriárka huszonnégy éves korában örökölte a kö-
penyt, harminc kilenc éves korában csatlakozott a Rend-
hez, s hetvenhat éves korában halt meg. Harminchét éven
át tanított az érző lények üdvéért. Negyvenhárom tanít-
ványa kapta meg a Tant, s egyértelmű jóváhagyása értel-
mében ők lettek az utódjai. Azok, akik (tanítása nyomán)
elérték a megvilágosodást, s ezáltal meghaladták a hét-
köznapi emberek kitaposott útját, megszámlálhatatlanul
sokan voltak.

Bódhidharmától örökölt köpenyt, mely a pátriárkaság
jelképe, Csung-szong császár által adományozott Mo-la
köntöst és kristálycsészét, Fang-pten a Pátriárkát ábrázoló
szobrát, s más szent tárgyat, a sztúpa őrzőjének oltalmára
bízták. Azokat folyamatosan a Pao-lin kolostorban tartot-
ták, hogy a templom jólétét megőrizzék. A Hatodik Pát-
riárka tanítóbeszédeit kiadták és elterjesztették, hogy a
Dharma Iskola tanítását és célját mindenki megismerhes-
se. Ezeket a lépéseket a három drágaság (Buddha, Dharma,
Szangha) dicsőítése és valamennyi érző lény általános jólé-
te miatt tették meg.

Itt ér véget aszútra.
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