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A zen Ösvényérő| már sokféle írás szÜletett,

sző|ő képekkel |ehet a |eginkább megérteni.

1  ds . .  1

de|ényegét az ökrét kereső parasztró|

/\ képeket a Szung-dinasztia idejében (960-
Í1lzlgl készítették Kínában a zen tanítások
magyarázatára. Annak az á||apotvá|tozásnak a
torténetét mesé|ik el, amin a zen követője megy
keresztÜl, mikozben keresi és megtalálja az igazi
természetét, majd aszerint is é|. A képeken az
okor a buddha-természetet, az igazi önva|ót, a
paraszt pedig az embert je|képezi' Az e|eftn még
két kÜ|oná||ó lény, de fokozatosan eggyé válnak.
A történet ke|etkezésekor az ökör igen e|terjedt
háziá||at volt Kínában - érdekes, mennyire jel-
|emző a zenre, hogy egy i lyen hasznos á||atot
vett a|apul a buddha-természet ábrázo|ására.

A torténet a következőképpen bontakozik ki:

I A paraszt e|vesztette azökrét. Cyökérte|ennek
és otthontal annak érzi magát.
2Zavarodottsága el|enére keresni kezdi, és meg-
ta|á|1a az okör |ábnyomait '
3 Követi a nyomokat, és rábukkan az á||atra, de
még foga|ma sincs, hogyan irányítsa.
4 Nagy erőfeszítések árán megkísér|i engedel-
mességre bírni az ökröt, de a kÜzde|em nehéz és
sokáig tart ' Keményen kelI bánnia az ál latta|.
5 Sikerül neki, és ki tudja hajtani az álIatot a
Iege|őre, de csak ál landó őrizet meiIett.
6 Yége a kÜszködésnek. Az Ókör ' hátán a pa-
rasztta| hazafe|é tart. A paraszt végre kicsit el|a-
zu|, út kozben furu|yázik. Az ör öme azt sugaIlja,
hogy megszabadu|t a kü|sőségek' a nyerés és a
r l p c z f á c  v i | Á o Á t Á |

7 A paraszt egyedü| van' Tobbé már nem tőle
kuloná||óként tekint az ökÓrre, nincs rá szüksége
mint jelképre Vagy fogalomra. E kÜlönbségtétel
h iányában jó|  megvan magában,  és derűs nyuga.
|omban é|.
8 A paraszt  i s  és az ök ö r  i s  e|tűnt .  Minden i | |Úz io
megszűnt, még a szentség gondolata is szerte.
fosz|ott. Ebben az ürességben lehet megtapasz-
ta|ni az é|et teljességét.
9 Ebből az a|aktaIan tudatosságból ö l t testet a
forma, ame|yet immár te|jes önvalőjában, az
ör ökös vá|tozásban lehet ész|e|ni. Tovahompö-
|yögnek a fo|yók, szá|lnak a madarak, a fák pedig
zo lde l lnek.
l0 A paraszt visszatér a városba. Már meghaIad.
ta az egységet és a kettősséget. Szabad ember' aki
teljesen önmaga, nincs mit se nyernie, se veszíte-
nie, A megvi|ágosodás ö|t testet benne, és a bod-
hiszattva eszményéhez hűen lemond a szemé|yes
megszabadulásró|, hogy segíthessen másokon.

A kovetkező o|da|akon Tomikicsiro Tokurit inak a
tíz á||apotrő| késztj|t fametszetei láthatók, ame.
Iyeket a kínai zen mester, Kakuan Sion alkotásai
ihlettek. A tudatá|lapotokat kisérő t[z kö ltemény
és magyarázat Kakuan munkája.
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Az okör e|vesztése
Az á||at sohasem tért még |e az útró|' most hát
mi értelme keresni? Elveszett' mert a csa|óka érzé-
kei letereIték a parasztot az ösvényrő|. Az ottho-
na egyre inkább e|marad mögötte, és egyre mé-
lyebben betéved a me||ékutakra. Égeti IeIket a
vágy' hogy megtalálja' és a retteg, hogy e|veszíti.
Védófalként jelenik meg a jó és a rossz képzete,

Egyediil a uadonban, elueszetten a dzsnngelben a

fiú egyre c-tal1ftllta,t és ftutat!
Az áradó uíz, a messzi lzegyeftés a teftergő utaft;
Kimenilt és rtéxégbeesett, neÍn tudja, nzetre menjen,
Csal1 a juhatJiÍn daloló rtabóc,Írt esti énel(t hallja.

Az ökör nyomában
A szutrákra támaszkodva és a tanokat tanu|má-
nyozva aZ ember megértett Va|amit. Most már
tudja, hogy az edények- akármÍlyen vá|tozatosak
- mind-mind aranybó| Vannak, és a tárgyi vi|ágaz
én tükörképe. Mégis képte|en megkÜ|önböztetni,
mi a jó és mi nem. A kapun ugyan még nem |é.
pett be, de a nyomokat már észrevette.

Az elueszett állat nyornai att uannartszerteszét a'

pataft mentén és a fi'ft alatt;

Az édes illatti j|í sűún nő - uajon nleglelte az

utat?

Btírmennyire tduol esneft a dambofr, és messzire

ftóborolhatotN a beste,

As orra eléri a'nennyboltot, és ezt senl( sen lep-

lezheti el.
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Az ökor elfogása
A fiú végÜ| megle|te az okrőt, már rajta tartja a
kezét, de a kÜlvi|ág irdat|an nyomása miatt nehéz
az ura|ma a|á vonni az á||atot. Az egyre csak áhí-
tozik az édes il|atÚ mező után. Természete még
féktelen, és te|jesen el|ená|| a betörésnek. Ha a
paraszt szeretné az ökröt összhangban |átni ön-
magáva|, bizony bőségesen ke|l mérnie az ostor.
csapásokat.

A fiú uégüI egész lényéneft ercjéuel ragadta meg az
öftröt;
De rnilyen zabolátlan az artarata, s irányíthatat.
lan az ereje!

ofurtor büszrtén fekétál a fennsírtra,
S uzsgyi! Nézd csafr, ismét elueszett egy homdlyos,

ót hatolhatat lan hegyszorosb an.

Megvan az ökör
A fiú a hangok a|apján követi az Utat: így be|e|át
a dolgok eredetébe. Az összes érzéke harmoni-
kus rendben működik' és ez minden tettében
megnyi|vánul. olyan, mint a só a vízben Yagy az
enyv a íestékben. Ha jó| koru|néz, |áthat1a, hogy
rajta kívü| nincs ott senki.

ott, azon az óg hegyén egyfi)lemüle dalol uiáiman;
A nap meleg, lógy szellő leng, a uízparton f,íí,fok
zöldeIlnefo
ott az öftör egymagában, nincs houá bújnia;
E csodálatos Jő fenséges szaruakkal éftesítue _
uan.efestő, fti uissza tudnó adni?



Az ökör megszelídítése
Amikor egy gondo|at megmozdu|, újabb és újabb
követi' A megvi|ágosodás révén mindez igazság.
gá válik. De amikor a zavarodottság kerekedik
fe|Ül, beto|akodik a hamisság. A kÜ|vi lág elnyom
bennÜnket az önámító tudat hatására. Sose en-
gedd el az orrkarika zsinőrját, tartsd erősen' ne
bizonyta lanul .

Afiúnaftnem rteil elftültinülnie az ostorral és a

ftötélleI,
Nehogy az állat eluándoroljon a tisztátalansdg ui-

lóg,ába.
Atniftor megfelelően óll hozzó, az öftör tiszta és

engedelmes lesz,
S lónc nélftül, ftötőnségeftnélftül, magőtd rtöueti
majd a gazd,íjót.

a paÍaszt és az ókőr t örténete r l5

Hazatérés ökörháton
A tusának vége. Nyerni vagy veszíteni.. az ember
már nem törődik Vele. A favágók erdei nótáját dú-
do|ja, és egyszerű népdalokat énekel, felnyerge|i
magát az okör hátára, szeme a látóhatáron tú|ra
mered. Még arra sem íigye| íe|' ha nevén sző|ítják'
Bármennyire is csa|ogatják, t öbbé már nem |ehet
feltartóztatni.

Az áIlaton louagolua ftényelmesen hazafelé ueszi

az irányt;
Az esti ftödbe burftolózua rnily dallamosan röppen

a furulyasző!
Nóttízgat, ftczéuel üti az ütemet, s szíue leírhatat.

lan örömmel teliftmeg!
Immár egyifte azoftnafr, aftirt bírjóft a tudást. _

ugyan rteil-e ezt mondani?
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Uresség
Minden zavar megszűnt, és derŰs nyugalom ho.
no|. Még a szentség gondoIata sincs jelen. Nem
mereng azon, ho| van a Buddha, és gyorsan iova-
ha|ad onnan'  aho| n incs je|en '  Amikor egyá l ta|án
nem |étezik a kettősség, még az ezerszemú em.
ber sem ta|á| rést. A szentség, amely e|őtt min-
denféle aIakok ajánIanak virágokat, nem tobb,
mint komédia.

Minden üres: az ostor, a ftötél, az ember és az öftör.
Ki lenne ftépes uégigteftinteni a tnérhetetlen
mennyorszdgon?

A ttizes ftemencén ,Ít egy hópellely sem tlld átlib.

benni:

Amirtor a dolgoft uégre így léteznefr, az ősi mester

szelleme testet ólt.

A magányos pásztor
A dharma egy, és az okor jelképes. Tisztában
vagy vele, hogy amire szükséged van, aZ nem a
csapda Vagy a ha|ászhá|ő, hanem a nyúl Vagy a
hal. o|yan ez, mint az iszapbő| kimosott arany
Vagy a fe|hők mogÜ| elóbÚjó hold. Az egyet|en
fénysugár, ame|y még a teremtés napjai e|őtt is
derűsen és áthatón ragyogott'

Az ember az tíllat htíttín hazaét"ue uégiil ismét az

c; t t h on rí b an gu b b as zt,

Ahol' ínle, az órtór nincs többé, s egyediil iildögél

béftességben.

Bár a uöröslő nap n2agasan uan az égen, nlég

csöndben ,1lmodil1

Házónart zsúpfedele alatt dologtalanul pihen az

ostor és a ftötél.
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Megingathatatlan békesség
Azeredendoen tiszta és makulát|an embert soha-
sem érintette meg a Szenny. Figye|i a természet
gyarapodását, mikozben ő maga a megnyilvánu-
Iatlanság tántoríthatatIan békességében tartőz.
kodik. EgyedÜ| Ü|dögé|, és szemlé|i a vi|ágban vég.
bemenő változásokat.

Visszatérni az Eredethez, uisszamenni a Fonáslloz
- még ez is hibós lépés!

Metlnyiuel jobb ottllotl maradni, uafton és siifteten,

izgalmaftnéftül.
Üaaget a ftunyhóban, és nem uesz tudotntÍst a

ftiiluilág dolgairól,
Nézi a fti.tudja-merre csordogólő patartot és az
élénftuörös uirágoftat * ugyan ftinert lérczneft?

Hazatérés
Zsúpfede|ű kunyhójának kapuja zárva, és még a
|egbölcsebb sem ismeri őt. Bensője egy pi||anatra
sem |átszik meg rajta, mert a saját útját járja, és
nem koveti az ósi bö|csek nyomdokait. Borzsákok
és mészárosok társaságában Iehet feIfedezni, akik
mind Buddhává vá|toztak.

Fedetlen mellftassal és rnezítldb ?negy a uósórba;
Sár és hamu piszftítja, mégb mily szélesen moso.
lyog!
Nincs szüftség az istenert csodatéuő hatalmóra,
Mert ha csaftmegérinti a holtfírtat, lám, azoftui-
rágba boruhart.


