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N gondolj se j6ra, se rosszra

1'101 '~/l'r ,I Iialodik Patriarkat Daijureibe uzte Mj6 szerzetes.A patri-

,II k•• I,ll van, hogy kozeledik, kontoset es talkajategy kore helyezte,

I"' II-:Yszolt:

1/ a kopenya hitet jelkepezi: hogy lehetne erovel harcolni er-
11'1III h.rgyorn, vedd el!

Mj(l mcgprobalta felvenni akontost, de azmeg sem moccant,akar

I"I-:}hl'H ,Mj6 rnegrettent, es habowtt. fgy sz6lt:

DhilrmMrljottem, nern a kontosodert. Konyorgom,tanfts en-

grill, vil"l-:i tcstveremt

11 •• todik Pat riarka fgy felelt:

Nr l-:(lIlt/o/j sej6ra, se rosszra. Ebbena pillanatban milyen Mj6

VI'I'/I'II'S iHllzi CrUe?

!'1'I'l' Mj6 cgy csapasra rnegvilagosodott. Egeszteste veritekezni

kl'/drll, Kiilll1yes szernrnel meghajolt, es megkerdezte:

FiliI' 1il kos szavakon es jelentesekenkfviil van meg valami fontos?

A Patriarka erre fgy valaszolt:

- Amit mondtam neked, nem titok. Ha raebredszigaz val dra,

ami meg titok, azt magadban talalod.

- 6baimll a tobbi szerzetest kovetve nemebredtern igaz v••lorn

ra. Koszonorn utmutatasodat. Olyan vagyok, mint az ember,aki vi

zet ivott, s maga tapasztalatabol tudja,hideg-e vagy meleg. Te vilHY

a tanttomesterem,vilagi testveremt

A patriarka erre fgy sz6lt:

- Ha fgy felebredtel, rnindket-

tonknek Obai a mestere, Vigyazz j61

arra, amit elertel.

Murnon verse

Le{rhatod, mindhiaba, teJes/he/l'ti, ''''I \,'/1, "

Nem dicserhetedeieggi'; hdJ{l'i 11'1" 1.1"1'1,"11'1

Az igaz val6tsehova sent lehct d'l'/lI'lII,

D6ljon osszea vilag, akko/' 81'/11 1,,,,1/,,1 c!

Murnon kornrnentar]a

A Hatodik Patriarka a surgeshelyzetben nern mindennapi dolgot

tett. Oly kedves volt, mint egy nagymama: mintha megharnoztu cs

kirnagozta volna a friss licsigyumolcsot, majd szadba tette voina,

hogy csak lenyelned kelljen.-
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V sd el a szavakat e s a b e s z ed e t

I.gy szerzetesegyszer rnegkerdezte Fukecu mestert:

A beszedes ahallgatas is a ri-bi ala esik.Hogy lehetiink szaba-

!10k, cs egyben hogyne vetkezzimk?

Fukecu fgy felelt:

..Orornmel ernlekezem K6nanra marciusban!

A Iogolyrnadar dalol,a viragok illatoznak."

Murnon kornmentarja

rukccu zcnjc, mint a villarn. Megy elore a magautjan. De rniert ha-

Hynlkozik a regi kolto nyelvere, miert nem yeti el azt? Hafel tudod

1'/1 fogni, teljesen szabad lehetsz. Vesd el a szavakat es abeszedet,

" ~/()1,j egy sz6l!

Murnon verse

Nnu II,I.\.l/liHt megesroptti szavakat,

AlIi'll 1/ ,I szti] nyana, mar megnyilatkozik.

I\IJ,. ntlJ,. locsognek-fecsegnek,

t udod, M)IIc1 elnem erhetik:
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A harmadik szerzetes b e s z ed e

Gj6zan mester egyszer almot latott. Almaban elment Maitrejahoz.s

a harmadik helyre ultettek.Egy tekintelyes szerzetes az asztalrasa

pott egykalapaccsal,es fgy sz6lt:

- Ma a harmadik helyen ill6 szerzetesmond beszedet,

Gj6zan racsapott az asztalra a kalapaccsal,esezt mondta:

_ A mahajana Dharrnaja tulrnutat a negytetelen es a szr zlag.1

dason, J6l figyeljetek!

Murnon kommentarja

Mondd, elmondta-e beszedet,vagy sem?Ha kinyitod aszad. clveszf

ted az igazat.Ha becsukod, akkor is elveted, Ha egyiket sem tcszcd,

akkor is szaz es nyolcezer merfoldrevagy t61e.

Murnon verse

Verofenyben, ke'k eg alatt

Almsben meseli kepzetet,

Csalas! Csalas!

Amitj« egesz kiizonseget.
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Ket szerzetes feltekeri

a b a m b u s zf u q q o ny t

A szerzetesekosszegytilteka terernben,hogy meghallgassak,mikor

a nagy szeirj6i H6genvezeti a teish6t ebedelott. H6gena barnbusz-

sotentokremutatott. Erreket szerzetes a fuggonyokhozlepett, esfel-

tekerte Oket. H6genfgy sz6lt:

- Az egyikneksikerult, a rnasiknak nem.

Murnon kornrnentarja

Mondd, melyikiiknek sikeriiIt, melyikiiknek nem? Ha felnyitottad

zen szerned,tudhatod, hol hibazott Szeijr6mestere.Am nagyon vi-

gyazz, ne vitazz arr61,sikeriilt vagy nem sikeriilt.

Murnon verse-

Felment a fiiggony, a nagy iiressegfenyeskedik.

Az iiressegtanltasainkhoz megfel nem er.

Miert nem veted el az iirt, s mindent?

Dly tiindokl6 lesz, nemfUj at rajta a szel.
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Sem tudat, sem Buddha

Egy szerzetes egyszer megkerdezte Nanszen mestert,van-e olyan

Dharma, arnit meg senki sem tanitott az embereknek.Nanszen azt

felelte, van. Erre a szerzetes megkerdezte:

- Mi az a Dharma,arnit meg soha nem tanitottak az embereknek?

Nanszen igy felelt:

- Sem tudat, sem Buddha,sem semmi nines.

Mumon kornrnentarja

Nanszennek a felelethez minden tudasat ossze keller];szednie. Mily

esend6 es kellemetlen!

Mumon verse

Az udvariaskodas ereny rovasara megy,

A hallgatas tobbet tehet erted.

Legyen.Ha a kik 6cean vaitozik is,

Az igazat senki sem mondhatja neKed.
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A nevezetes Rjutan

Tokuszan egyszer e1ment Rjutanhoz,hogy utmutatast kerjen tOle, es

kes6 estig elidozott nala.Rjutan raszolt:

- Kes6 van mar,ideje menned.

Tokuszan elkoszont, felrehuzta az ajt6n a fuggonyt,es kilepert,

Mikor latta, hogy teljesen besotetedett,visszarnent, es azt mondta:

- Sotet van odakinn.

Rjutan erre gyertyat gyujtott, es Tokuszanfele nyujtotta, Toku-

szan ertenyult, de Rjutan elfUjta.Erre Tokusza egyszeriben megvi-

I, gosodott. esmeghajolt. Rjutan egkerdezte:

- Mire ebredtel ra?

- Mostant61sosem ketkedemegy nagyzen mesterszavaibansem.

Masnap Rjutan adobog6ra lepett, es igy sz6lt:

- Van koztetek egy szerzetes,akinek fogai, akar a kardok, sza-

j.r, minl a verrel teli tal. Ha bottal utitek sern forditja felre a fejet. Va-

larnikor 6 rnassza majd meg ameredek csucsokat.

Azutan Tokuszan elovette aGyemant szurrarol Irott kornmen-

turjait esjegyzeteit, es az egeszgyiilekezet szine elottlangolo faklyat

cmclt a magasba.

- Meg ha valaki tokeletesen birtokabanvan a legmelyebb filoz6-

ri knak is, csakolyan. mintha egy hajtincset rakna anagy egre. meg

hu valaki megszerzia vilag minden tudasat is, mintha egy cseppviz-

zc! akarna megtolteni a szakadekot,

Ezzelporra egette jegyzeteit,majd halatelt szfvvel e1vonult.

112 KAPUjANINCS ATjAR6

Murnon komrnentarja

Mikor Tokuszan rneg nem hagyta I otthonat, indulatos volt S CS

p6s nyelvu. Abban a remenyben indul delre,hogy kiirtja azIrrisokon

kfvul terjed6 tanokat. Mikor areisui utra ert, talalkozott egy circA

asszonnyal, aki tendzsint arult. Az oregasszony rnegkerdczte:

_ Tiszteletre melto szerzetes,milyen Irasokat viszel ladadhan?

- A Gyemant szurra jegyzeteiteskommentarjait.

_ A szutraban az all, hogy a multbeli tudat elerhetetlen,a jclcn

beli tudat elerhetetlen,a jovobeli tudat elerhetetlen. or mclyik t \I

datot aka rod megvilagositani, tiszteletre melto szerzetes?

Tokuszan erre nem tudott felelni.Be kellett csuknia a S7 j,~t.

Azert meg az asszony szavaira sern halta aNagy Halalt, ltgylt0AY

megkerdezte:

- Van errefele egy zen mester?

- RjUtan mester otmerfoldnyire lakik innen.

Tokuszan teljesen megsemmisi.ilve ert Rjutan kolostorahoz.K

s6bbi szavai mar nem egyeztek a regeb-

biekkel. Rjutan olyan, mint az anya, aki

gyerrneke iranti szereteteben nemveszi

eszre,mil yen tolakod6 tud lenni. Talalt

meg Tokuszanban egy darab izz6szen-

darabot, amit gyorsan leontott saros

vizzel. Ha higgadtan nezziika tortene-

Murnon verse

Jobb arcot latni, m;//l 1/('1"('1 11.,1/,,,",
Jobb nevet hallall;, m;//l MIIII Idll1l

Bar az orra megmenekiilt,

Jaj, odavannak szemeil

tet, az egesz nem mas,mint kornedia.

KAPUjAN I NCS ATjAR6 113
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A szel, a zaszl6 vag)'a tudat -

Nem mozdul semelyik.

Aki sokat beszel,

Ugyis hibazik.

Sem a s z e l, sem a z a s zlo Mumon kornmentarja

Sema szel,sem a zaszlo,sem atudat nem mozog. MilyennckIdlod

a patriarka szfvet?Ha jol latod, tudhatod,hogy a ketszerzctcsv.I-••II

akart venni,es aranyat kapott helyette.Azt is tudhatod, hORYd p.11

riarka nem tudotturra lenni kdnyoruleten, s ebb6l furajclcnct kvrv

kedett.

A szel lengette a templomizaszlot, Ket szerzetes osszevitatkozott

czen. Az egyikazt allttotta, a zaszlomozog,a masik azt, hogy aszel,

l3armennyit vitaztak, nem tudtak dul6re jutni. A Hatodik Patriarka

fgy sz61t:

- Serna szel,sema zaszlonem mowg.Atudatotok az, ami mowg.

A ket szerzetesteljesenelamult. Mumon verse
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A tudat a Buddha

Mumon verse

Dz s o s u k if u r k e s z i az o r e q a s s z o n y t

Egy szerzetes egyszer megkerdezte egy oregasszonytol:

- Melyik ut vezet a G6tai hegyhez?

Az oregasszony megmutatta:

- Csak menj egyenesent- Mikor azonban a szerzetestett nehany

lepest, az asszonymegjegyezte: -J6 szerzetesnek latszott,de ez is

csak ugy megy,ahogy a tobbi.

Kesobb Dzsosunak beszamoltak errol az esetrol,mire azt mondta:

- Varjatok csak, majd en kifiirkeszem nektek ezt az asszonyl.

Masnap el is ment, es ugyanazt kerdezte az oregasszonytol, aki

pedig ugyanugy felelt. Dzsosu visszaterven bejelentette:

- Kifurkesztem nektek az oregasszonyt a G6tai hegyr61.

Daibai egyszer megkerdezteBas6t61,hogy mi a Buddha.Bas6 igy fe-

lelt: "A tudat a Buddha".

iigyes, hogy az ellenseg taboraba lop6zva

er6djet fenyegesse.Am megsern viselkedik

felnott modra. Ha jobban megnezzuk,

mindketten hibaztak, Nos,mondd hat, ho-

gyan furkeszte ki Dzsosu az oregasszonyt?

Mumon komrnentarja

Iia meg tudodezt erteni,Buddha ruhajat viseled,Buddha etelet eszed,

Buddha szavaivalsz61sz,Buddha eletet eled,magad is Buddhava

valsz. Am akkor is, Daibai szavai sok ernbert felrevezettek,beragadt

nyclvii rnerlegre bizta Oket.Hat nern tudod,hogy ha valaki kiejti a

"Buddha" sz6t, harem napigkell oblogetnie a szajat? A zen igazi em-

here Iulet befogva szalad el,ha azt hallja, "a tudat a Buddha".

Mumon verse

Szepnap virradt a kek eg alatt!

Ne nezelOdj bolond m6dra.

lId meg mindig azt kerded,mi a Buddha,

topott. aranyat rejtegetvebizonygatod igazad.

Mumon kommentarja

Az oregasszony satraban iildogelve tudta,hogyan sz6je megterv I,

es hogyan arasson gy6zelmet.Am a satraba lop6z6rabl6t mar nern

veszi eszre.Az oreg Dzsosu viszont eleg

Ugyanaz a kerdes,

Ugyanaz a vcfldsz is.

Homok vana rizsl)(,/I,

A sarban tavis.
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Murnon verse

Ha harcossal telelkoznel, adj neki kardot,

De csak kolt6nek kfnald fel versedet.

Mindennek csak haromnegyedetmondd el,

Sosemondd senkinekel az egeszet.
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Se nem elme, se nem BuddhaA m a s h it u Buddhat ke rd ez i

Egyszer egy mashitti fgy sz6lt a Vilag Tiszteltjehez:

- Nern szavakat varok, nern-szavakat sernvarok.

A Vilag Tiszteltje csak iilt ott mozduJatianul. A mashitii erre fgy

dicserte:

- A vilag Tiszteltje nagy konyoruletessegeben eloszlatta tudat-

lansagorn felhdit, es lehetove tette, hogy megvilagosodjarn- ezzel

tisztelettel meghajolt, es tavozott,

Ananda megkerdezte Buddhat:

- Mire ebredt ra a rnashitu, hogy fgy dicsert teged?

Buddha fgy felelt:

- Olyan, mint a tiizes paripa, mely meg az ostor arnyekatol is

megindul.

Murnon kornmentarja

Ananda Buddha tarutvanya, megsern ert

meg annyit, mint a mashitti. Mondd hat,

mi a kulonbseg Buddha tarutvanyaes a

mashitii kozott?

Egy szerzetes egyszer megkerdezte Bas6t, hogy mi a Buddha II••,,,

fgy felelt: "Se nern elme, se nem Buddha."

Murnon kornmentarja

Ha ezt megertetted, befejezted a zen tanulmanyozasrit.

Murnon verse,

Karde1en jar, befutja

jegtabla eiesperemet.

Nem kell lepned, csak

Engedd el a szakade'kszele«.



34

A bo l c s e s s eq nem a Tao

Nanszenfgy sz6lt: "A tudat nern Buddha,a bolcsessegnern aTao".

Murnon komrnentarja

Nanszenr I tudni kellett, hogy iddskoraban nernisrnert szegyent,

hogy kinyitotta btizos szajat,kifecsegte a csalad szegyenet. Nern so-

k.in halasak erte.

Murnon verse

'riszta egen felragyog a nap,

t:sll hull, fold nem szomjazik.

Neill hnbozott, mindent elmondott,

M(lgis mily kevesenertik!
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Szeidzs6 lelke e l v a l ik

Goszo a kovetkezotkerdezte egy szerzetestol:"Szeidzs6 eslelke z I

valtak, melyik az igazi?"

Murnon kornmentarja

Ha raebredtel ennek a k6annak azigazsagara. megerted, hogy lIZ

egyik porhiivelyt elhagyni, es masikba bujni olyan,mintha utaz

kent mindig mas fogad6banszallnank meg. Ha meg nem vilegosod

tal meg, ne rohangalj vakon. Mikor hirtelen szetesik fold,vfz, t l Z S

Ievego. olyan leszel, akar a forr6 vtzbe pottyant rak,mely het karj

val es nyolc labaval hadakozik. Ne mondd rnajd,hogy nern figyd

meztettelek.

Murnon verse

A hold a felhOk kozt ugyanaz,

A hegy s volgy viszont kiilimbozii.

Milyen csodas! Milyen aldott!

Egy ez, vagymar kett6?
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Ha a Tao e m b e r ev e l t a l a I k o z o l

Goszo ezt kerdezte:"Ha utad saran a Tao ernbereveltalalkozol, sem

szavakkal, sem csendben nemkoszontheted. Mondd hat,hogyan ko-

szontened?"

Murnon kornrnentarja

Ha erre a kerdesre j6 valaszt tudsz adni,elisrneresern a tied. Ha meg

nem tudsz felelni ra,j61 vigyazz eletedminden teruleten.

Murnon verse

Ha a Tao emberet semsz6val,

Semcsenddelnem koszonthetem,

Mashogy teszek, oklOmmel

Fejbe vagomsebtiben!
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A t o l q y f a az e l d k e r t b e n

Egy szerzetes egyszermegkerdezteDzs6sUt:

- Mi ertelme annak,hogy apatriarka nyugatr61jon?

Dzsosu fgy felelt:

- A tolgyfa az elOkertben.

Murnon kornmentarja

Iin j61 meg tudod ragadni Dzsosu valaszanak Ienyeget, szarnodra

ncrn volt Sakjamuni a rmiltban, snines Maitreja a jovoben.

Murnon verse

IIszavak nem iizennekfontosat,

II beti'ikben nines szellem, tudat.

I1ki szavakban b{zik,elveszett,

Ki bettikim csiing, tudatlan marad.
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Bivaly megy at az ablakon

Goszofgy sz61t: "Mondok egypeldazatot. Egy bivaly atmegy HZ .Ib

lakon. Feje, szarva,negy laba mind atjut, hogy lehet hat, hogy a (.Ir

ka nern?"

Murnon kornrnentarja

Ha el tudsz jutni a k6anlenyegeig, fel tudod nyitni zen zerned, h

meg tudod fejteni, akkor teljesitheteda negy kotelesseget. 5 bejr rhu

tod a harem szferat.Ha nem tudod, foglalkozz addig csak a farok

kal, mfg tenyleg meg nem tudod ragadni.

Murnon verse

Ha visszaforduZ, elpusztul.

Ha ater, varja a meZyarok.

Mily esodaZatosdoZog

Ez az apr6 farok!
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Unmon igy sz6lt:

"Eltevesztetted! "

Egy szerzetes egyszer kerdezni akart valamit Unmont61,es fgy kezd-

te: "Csendes ferry ragyogja be a rnindenseget..." Miel6tt befejezhette

volna az els6 sort,Unmon kozbevagott:

- Ez nern Csoszecu Suszai verse?

- De igent

Unmon igy sz61t:

- Eltevesztettedt

Kesobb Sisin mester felhozta ezt a k6ant,es megkerdezte, miert

tevesztette el a szerzetes,

Murnon kornmentarja

Ha ebb61 a k6anb61 megerted,milyen szeles es megkozelithetetlen

Unmon munkalkodasa, esmiert tevesztette ela szerzetes. egek es foldek

tanft6ja lehetsz. Ha viszont meg nem erted,nern valthatod meg magad.

Murnon verse

Zsin6r leng a patakban.

A csalira moh6n rsherep!

Ha szadat kinyitod,

Nem mentheted meg magadi
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A f e l r u q o t t kors6

Mikor Iszan mester Hjakudzsonaltanult, renzokent dolgozott a ko-

lostorban. Hjakudzs6 mester ki akarta jelolni a Tai kolostor vezeto-

jet. Osszehfvta a szerzeteseket es vezetojiiket. hogy mutassak meg,

mit tudnak, s a legjobbat kiildi majd el a kolostor megalapttasara.

Hjakudzs6 eldvett egy kors6t, letette a foldre, es fgy sz61t:

- em hlvhatjatok kors6nak.Minek neveznetek?

A szerzetesek vezetoje fgy felelt:

- Fatalpu sarunak nem hfvhatom.

Hjakudzs6 ezutan Iszant kerdezte. Iszan odament, es felrugta

a kors6t. Hjakudzs6 fgy sz61t:

- Iszan legy6zte a szerzetesek vezetojet- fgy hat Iszant jeloltek.i

a kolostor megalapitasara.

Murnon kornmentarja

Bar Iszan igen derek volt, rnegis beleesett Hjakudzs6 csapdajaba.Ha

jobban megnezziik, a nehezet valasztotta a konnyri helyett. Miert?

ii! Levette fejer61kenddjet, s helyette vasjarorn kerult a nyakaba.

Murnon verse

Eldob kosarat, fakanalat,

Most mar egyenesaz utja.

Hjakudzs6 hiaba tart6ztatna,

Sziiletik sok-sok Buddha.



Murnon kornmentarja

A csorba fogu, ven idegen biiszken jottszazezer merfoldnyirc ,1 11'11

geren, Hullamokat tarnasztott, ahol szel sem fujt. Elete vcgc II'\(-

B6dhidharma csakegyetlen tarutvanyt tudott megvilagosttuni, III'

rneg az is tokeletlenvolt, Ii! Saszanro meg negy Irasjegyet51'111 iSl11l'1

B6dhidharma fgyfelelt:

- Hozd ide a lelked,5 majd Iecsillapitom.

- Kerestern, de sehol sem talaltam.

Mire B6dhidharma fgy sz6lt:

Latod, mar Ie is csillapitottam.

Murnon verse
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B6dhidharma e s a l e l ek b eke j e

Bodhidharma afal fele fordulva meditalt. A h6ban allo Masodik Pat-

riarka levagta akarjat, es fgy sz61t:

Tanftvanyod lelkenem nyugszik. Konyorgom, mesterem, adj

ncki beket!

Nyugatr61 jot: egyenesen,

E nagy balydulast ookazta.

A bajkevero, ki mindent

Felkavar, vegs{5saran{5 maga
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Mumon kornmentarja

Az oreg Sakja gyermetegjatekot rendezett. Monddhat, hogy lchrt,

hogy Mandzsusri, ahet Buddhatanft6ja nem tudta felebreszteni,I

not szamadhijab6l?M6mj6 csaka b6dhiszattvalet kezdetiszakuszn

ban van, 0miert tudta megis? Ha ezt meg tudod ragadni,a tudatlnn

sagodat,illuziokkal teli eletedeta fensegesszatori allapota valtjnIcl

A no f e l e b r e d rn e d it a c i o j a b o l

Egyszer reges-regen,a Vilag Tiszteltje elment oda, ahol sok Buddha

gyllil ossze.Mikor Mandzsusri odaert, marmindenki visszatert ere-

dl'li helyere. csak egy no maradt Buddha szekemellett, mely

,\.Id""fdhiba meriilve. Mandzsusri megkerdezte Buddhat:

I logy i.ilhet egy no i1yenkozel Buddha szekehez,es en rniert

1\('1117
Mumon verse

Buddha fgy felelt:

Ebreszd felezt a not a szamadhib61,es kerdezd meg otmagat.

Mandzsusri haromszor korbejarta anot, csettintett egyet azuj-

jnvnl, felvilte a Brahrna mennybe,minden terrneszetfeletti erejet be-

vctcue, de nem tudta kihozni a szamadhib61.A Vilag Tiszteltje fgy

,,611:

Az egyikfelebresztette, a masik nem,

Mindkett5 teljesenszabad.

Isten area, ordog area,

Egyikiik miert nem halad?

Szazezernyi Mandzsusri semtudna felebreszteniszamadhi-

"Ih I. Odalenn,ezerketszazrnillio folddel tavolabb,ami megszamlal-

h.ttutlnn, mint a homokszemek a Gangeszben, van azonban egy

M )Jllj6new b6dhiszattva.6 fel tudja ebreszteni.M6mj6 egyszeriben

oil tcrrnett. eskifejeztehodolatat a Vilag Tiszteltje elott.A Vilag Tisz-

Idljc pedig kiadtaparancsat.M6mj6 odamenta nohoz, es csettintett

l'gyd az ujjaval. A no erre azonnal felebredta szamadhib61.
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uzan botja

Suzan rnester felemelte botjat tanitvanyai el6tt, es fgy sz6lt:

- Szerzetesek, ha ezt botnak nevezitek,esak a nevhez kotodtok.

Ha azt mondjatok, nern bot,a tenyt tagadjatok.Mondjatok hat,szer-

zetesek, rninek nevezitek?

Murnon komrnentarja

lIa botnak nevezed, esak a nevhez kotod magad,Ha azt mondod,

nern bot,a tenyt tagadod.Nern beszelhetsz,nem hallgathatsz.Gyor-

san! Sz6lj! Sz6lj! Gyorsan!

Murnon verse

Botjat felemelve 0felel

lit minden eletert, halaLert.

IIa igenUs es tagadasiisszefonodik,

Buddha s patriarka esde1eteert.
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Bas6 e s a bot

Bas6 rnestertgy sz6It a szerzetesekhez:

- Ha van egy bototok, adok nektek egyet.Ha nines bototok,cl

veszemt61etek.

Murnon kornrnentarja

Segft atkelni a foly6n, ha a hid leszakadt.Elkfser, mikozben huldt ••

Ian ejszakan tersz vissza a faluba.Ha botnak nevezed, nyflsebcscn rr

piilsz a pokolba.

Murnon verse

Mely es sekely mindenhol

Az en kezemben van.

Ez tart mennyet es foldet,

5 terjeszti a zen tant.
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I K j, 'a z?
I

A tozeni H6en patriarka, mesteriink igy sz6lt: ,,,S~kjamup.iesMait-

reja is csak az <5szolgai.Mondjatok, ki az?",
,I

Murnon komrnentarja I' .'

, Ha latod 6t, es jol'tudod, ki az, olyan,mintha sajatapflddai talalkoz-
, /.
rial szembe akeresztezodesben. Nern kellsenkitol megkerdezned,j61

g~ndolod-e, hogy az apaddaltalalkoztal. \
\ ,\

r I

It •.

Murnon verse. l

Ne hu~d ki a masok nyilat, ,

Ne iild meg a mesok lovat.

Ne vedd 4 m~ok hibajat,

. Ne firtasd a m k dolgat.

'I "
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l.e p ] feljebb az oszlop t e t e j e r o l

Szekisz6 mester ezt kerdezte:"Egy szazlabnyi magas oszlop tetejerdl

hogyan lephetsz feljebb?"Egy rnasik regi mester is azt mondta,hogy

ha valaki egy szazlab magas oszlop tetejen iil,meg ha el is erte "azt",

nem vilagosodott meg igazan. Feljebb kelllepnie a szaz lab magas

oszloprol, hogy teste mind a Hziranyban megjelenjek.

Murnon kornrnentarja

Ha feljebb tudsz lepni,es vissza tudsz fordulni,letezhet-e valami,

amit erdemtelennek tartasz?De ha ugy is van,mondd csak, hogy

lepsz feljebb egy szazlab magas oszlop tetejerol?Sah!

Murnon verse

Szemehomlokan is megvakult,

A merleg nyelve beragadt.

Eldobta testet, elete: -

Vak vezet vilagtalant.
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Toszocu h a r o rn a kad a ly a

Toszocu Dzsuecu mester haremakadallyal tetteprobara szerzeteseit.

Ha bokrok aljan kutakodsz azigazsagutan, sajat terrneszetedbe

akarsz bepillantani. Most hat holvan a termeszeted,tiszteletre mel-

t6 szerzetes?

Ha raebredsz sajat terrneszetedre, szabadvagy elettol eshalaltol.

Mikor szemed lezarul,hogy lehetsz szabadelett61eshalaltol?

Ha szabadvagy elettol eshalaltol, tudod, merre tartasz. Ha a

negy elem szethullik, hova tartasz?

Murnon kornrnentarja

Ha meg tudod adni a harom valaszt,mester leszel mindeniitt, es fel-

ersz aDharrnaig, nem szamit, milyenek a koriilmenyek, Ha azonban

nem tudsz felelni,figyelmeztetlek: anagy falatban lenyelt etelt meg-

unod, a j6l megragott etellelehizod ehedet.

Murnon verse

Ez az egyetlen pillanat vegtelenkalpa.

A vegtelenkalpa ez az egyetlen pillanat.

Ha ezt atlatod, szemeddel

Atlathatod igaz magadat.
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Murnan verse

Egyszer egy szerzetes megkerdezte Kemp6 mestert:

_ A Hz irany Bhagavatjai egyuton ternek a lirvanaba. em tu-

dom, merre lehet ez az egytit.

Kemp6 felerneltebotjat, huzott vele egyvonalat, es isv sz6It:

- Itt van!

Kesobba szerzetesUnmont61kert utrnutatast ezt amond6t illeto-

en. Unman felernelte legyez6jct, es fgy sz6lt:

_ Ez alegyez6 felroppenta harmincharmadik rnennyorszagba.es

orron csapta az ott lakoz6istenseget.A keleti tengerb61felugrik a

ponty, es zuhogni kezd az es6.

Murnan kornrnentarja

Az egyik lernerul a melyseges

tenger fenekere, es feIh6t kavar a

homokb61.A masik a tornyosul6

hegy csucsara all,es tajtekot ta-

rnaszt, hogy elerje az eget,Az

egyik megfog,a masik elenged,s

mindkett6 fel kezzel teszi,a zen tanitasait megtartva.Amit tesznek,az

pontosan olyan,mintha ket gyerek szaladna egymas fele, es osszeutkoz-

nenek.Alig van olyan a vilagon, aki val6ban felebredt.Ha j61 megnez-

ziik, a ket nagymester egyike sern tudta,merre vanaz azut,

Kemp6 egy u t ] a

Lepest. sem tettel,5 megerkeztll.

Mindent elmondtal, szadat sem nyitottad,

Bar mindig egylepesse;e/otte jarsz,

Tudd, hogy var meg rad utad.


