








Bevezetés
merre tartasz?

Régen a világ sokkal egyszerűbb volt. Manapság viszont roppant 
bonyolult világban élünk. Ennek az a fő oka, hogy túlságosan sok 

ember él e bolygón. A népesség túl gyorsan növekszik. 1945-ben nagy-
jából kétmilliárd ember élt ezen a világon, és ugyanennyi ember élt  
a történelem hosszú évezredein át is a földön, és ez elég volt. A maihoz 
képest az emberek gondolkodásmódja viszonylag egyszerű és világos 
volt. Ugyanakkor csak a II. világháború vége óta eltelt ötven évben há-
rommilliárd újabb ember jelent meg, és az emberi lények nagyon bo-
nyolulttá váltak. Ma közel hatmilliárd ember él a világban, és némelyik 
tudós szerint a következő harminc évben újabb hárommilliárd ember 
fog megjelenni. E tények közvetlen összefüggésben vannak azzal, hogy 
hirtelen jelentősen megnőtt az emberek és más élőlények által tapasz-
talt szenvedés. Vizsgáljuk meg kicsit részletesebben mindezt.

Napjainkban az emberek közelebb élnek egymáshoz, így a közöttük 
levő viszonyrendszer sokkal összetettebbé vált. Az anyagi javak utáni 
vágy elmélyült és erősebb lett. Az emberek gondolkodásmódja és élete 
is jóval komplikáltabbá vált, ennek következtében pedig ma sokkal 
több a szenvedés, mint korábban bármikor, ráadásul fajtái is bonyolul-
tabbá váltak. Az emberek új fegyvereket fejlesztettek ki és egyre újabb 
módokat találtak ki arra, hogy ártsanak egymásnak. De nemcsak egy-
másnak ártanak. Manapság sokkal több szenvedést okozunk az összes 
többi lénynek e világban. Mindennek ártunk: a levegőnek, a víznek, 
a fűnek és a fának is. Egész erdőségeket vágunk ki és mind több zöld 
övezetet tüntetünk el. Szennyezzük a vizeket, a légkört és a talajt. Az 
emberek folyton azt mondják, hogy szabadságot akarnak, de a való-
ságban ők az első számú diktátorok a földön.

Emiatt olyan fontos manapság, hogy az emberek felébredjenek. 
Minél előbb fel kell ismerjék, hogy mi az igazi feladatuk. Miért élünk 
ezen a világon? Mit csinálunk itt? Amikor megszületünk, honnan jö-
vünk? Amikor meghalunk, hová megyünk? Mindenki azt mondja, 
„nem tudom.” Ilyen az ember. Nagyon okos állatnak gondolja magát. 
De ha közelebbről megvizsgáljuk, hogy mi történik a világban, ak-
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kor rájöhetünk, hogy minden intelligenciája ellenére az ember való-
jában a legostobább állat, hiszen nem érti önmagát. A kutya tudja, 
hogy mit kell egy kutyának csinálnia, és a macska is érti, hogy mit 
kell tennie. Minden állat tudja a dolgát, és csak azt teszi, amit tennie 
kell. Mi viszont nem ismerjük igazi feladatunkat, sem igazi utunkat 
ezen a világon, helyette csupán önmagunknak élünk. Ahogy múlik 
az idő, mindenki megöregszik és meghal. Amikor meghalunk, hová 
kerülünk? Minden intelligenciája és okossága dacára az ember nem 
ismeri a választ erre a fontos kérdésre.

Ha meg akarjuk érteni önmagunkat és segíteni akarunk minden 
lénynek, hogy megszabaduljon a szenvedéstől, akkor először azt kell 
megértenünk, hogy honnan származik e világ szenvedése. Minden az 
elméből származik. A buddhista tanítás megmutatja, hogy minden az 
elsődleges okból, a feltételből és a következményből jön létre. Ez azt 
jelenti, hogy amikor egy elsődleges ok egy bizonyos feltétel mellett 
megjelenik, akkor az mindig valamilyen következménnyel jár. Nos, 
mi az oka, hogy oly sok ember jelenik meg a földön, és mi ennek  
a következménye? Miért van annyi szenvedés, és miért tűnik úgy, hogy 
minden nap csak növekszik a mértéke?

A legfontosabb ok, amiért a szenvedés ilyen drámai módon meg-
nőtt e világban, talán éppen a húsfogyasztás hihetetlen mértékű növe-
kedése az emberek között. A II. világháború előtt az emberek nem et-
tek annyi húst. Ázsiában általában csak különleges alkalmakkor ettek 
húst, a nagyobb ünnepeken, talán ha kétszer egy évben. …A Buddha 
megtanította nekünk, hogy minden elsődleges okból, feltételből és 
okozatból származik. Oly sok millió állatot öl meg az ember minden 
évben feleslegesen. Némelyikük tudata elkerülhetetlenül emberként 
születik újjá. Talán csak 0,00001 százalékuk lesz emberi lény, de ez 
még így is rengeteg olyan embert jelent, akikben valamiféle állati ön-
tudat működik. Napjainkban az emberekre tekintve gyakran azt lát-
juk, hogy bár emberi arcuk és emberi testük van, az öntudatuk nem 
egészen emberi.

…Ezzel nem azt akarom mondani, hogy valami rossz az állatokkal 
kapcsolatban. De amikor e világra nézünk, láthatjuk, hogy az állatok 
csupán a saját fajuk egyedeivel hajlamosak együttműködni, és nem 
kedvelik a többi állatot. A kutya-elme a kutya-elmét kedveli; a macs-
ka-elmével nem közösködik. A kígyók és az oroszlánok és a nyulak 
sem jönnek ki egymással. A kígyótudat csak a többi kígyó-elmét kö-
veti és hiányzik belőle a részvét-teli cselekvés, ami összeköthetné azzal 

a szenvedéssel, amelyet más lények átélnek. A madarak sem kedvelik 
a többi madárfajt, úgyhogy csak a saját fajtájukból alkotnak rajokat és 
csak e fajon belüli csoportok röpülnek együtt. Ha egyiküket támadás 
éri, gyakran az egész csoport vág vissza. Az állat-elmének ez a termé-
szete…

Volt a hetvenes években Amerikában egy tanítványom, aki egzoti-
kus kígyókat tartott  háziállatként az otthonában. Nagyon szerette eze-
ket a kígyókat. Mindenhová magával vitte őket a nyakában. Számos 
ember félt ezektől az állatoktól, ez a nő azonban nagyon természetesen 
viselkedett az állatok közelében. Még az ágyában is alhattak éjjel. Egy 
napon eljött a Zen Központba. „Végigüli a három napos elvonulást  
a hétvégén?”– kérdeztem tőle.

„Nem” – válaszolta.
„Miért?”
„Nem sikerült találnom senkit, aki vigyázna a kígyóimra. Nagyon 

szeretem őket. De senki sem tud megfelelően vigyázni rájuk, amíg én 
a Zen Központban vagyok. Úgyhogy nem tudok meditálni.”

„Nem baj. Jöjjön el a Zen Központba és gyakoroljon keményen! 
Hozhatja a kígyókat is. Beszélek a gondnokkal és külön szobát bizto-
sítunk önnek. Így meditálni is leülhet, és a kígyóknak is gondját visel-
heti. Így megfelel?”

„Ó, igen. Ez csodálatos!” Nagyon boldog volt. El is jött a Zen Köz-
pontba, hogy végigülje a meditációs elvonulást.

Az első napon a nő bátyja felhívta a Zen Központot. Nagyon ideges 
volt. „Ott van a húgom? Ott van a húgom? Édesanyánk súlyosan meg-
betegedett és egy igen távoli kórházba került. Meg kell látogatnunk őt, 
amilyen hamar csak lehetséges.” 

Ám ahelyett, hogy az anyja miatt elszomorodott volna, a nő a kí-
gyók miatt lett nagyon ideges. „Nem, nem mehetek. Ki fog gondos-
kodni a drága kígyóimról, amíg távol vagyok? Ha elmegyek, talán meg 
is halnak. Valaki esetleg nem a megfelelő táplálékot adja nekik. Tu-
dod, a kígyók nagyon válogatósak.”  Így beszélt vele. A bátyja azonban 
nem lepődött meg. Már ismerte a nővérét hosszú évek óta. Csak letette  
a telefont.

Napokkal később az egyik kígyó megbetegedett. Még az ételét sem 
ette meg, csak feküdt a sarokban. A nő hirtelen nagyon-nagyon ag-
gódni kezdett. Abbahagyta a meditációt és sűrűn telefonált a helyi ál-
latklinikákra olyan orvos után kutatva, aki valóban ért a kígyókhoz. 
Nem hagyta ott a meditációs elvonulást, hogy meglátogassa az anyját 
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a kórházban, amikor azonban a kígyója szenvedett, az elméje azonnal 
és mélyen megrendült. Mindez nagyon érdekes.

Nos, ennek a nőnek az öntudata jobban aggódott a kígyóiért, mint  
a többi emberi lényért. Több együttérzést mutatott a kígyók felé, mint a 
saját anyja iránt. E mögött az lehet, hogy e nőnek részben kígyótudata 
is volt. Nem volt képes együtt-cselekedni az emberekkel, de könnyen 
és automatikusan átélte a kígyók helyzetét. A kígyókon kívül nem volt 
benne túl sok részvét senki más iránt. Ez őrültség! De napjainkban 
számos emberi lény viselkedik így, úgyhogy ez már nem is számít töb-
bé akkora őrültségnek. Szóval ez egy érdekes történet.

Az állati öntudat nem jó és nem rossz. Az emberi lényeknek azon-
ban nagyon erős vágyai és határozott elképzelései vannak, de állati 
öntudattal bírni nem olyan jó, mert nem tudjuk irányítani. Amikor 
egy állat éhes, eszik. Amikor elfárad, alszik. Mindez nagyon egysze-
rű. Az emberek azonban hiába esznek, nem elégülnek ki. Hiába van 
tele a hasuk, mennek és rengeteg rosszat tesznek a világban. Állatokat 
ölnek pusztán szórakozásból, vagy a trófeájukért. Némelyek sportból 
fognak halat. Mindenki tapsol: „Ó, ez nagyszerű!” Nevetnek és kezet 
ráznak. Nagyon boldogok, megveregetik egymás hátát és fényképe-
ket készítenek. Sikeresnek érzik azt a napot. De vessünk egy pillantást  
a halra! Ő már nem olyan boldog. Vergődik és szenved. „Hol a víz? 
Hol a víz? Vizet akarok, kérem!” Az emberek nevetnek, miközben  
a hal ott szenved és haldoklik előttük. A legtöbb ember nem tudja 
átérezni azt a kínzó szenvedést, ami a közvetlen környezetében zaj-
lik. Mindez nagyon gyakori mostanában. De az ilyen emberben nincs 
részvét a világ szenvedése iránt.

Ugyanakkor az emberek az állatokat nemcsak az élelem miatt ölik 
meg. Bőrükből cipőt, sapkát vagy ruhát csinálnak. De még ez sem elég. 
A csontjaikat is elveszik, és nyakláncot, gombot vagy fülbevalót készí-
tenek belőlük. Röviden, sok-sok állatot ölnek meg azért, hogy pénzért 
eladják a részeiket. Vágyaik és erős állati tudatuk miatt az emberek 
harcolnak egymással és elpusztítják a természetet. Nem értékelik az 
életet.

Úgyhogy ez az egész világ tele van problémákkal: gond van a vízzel, 
gond van a levegővel és gond van a földdel és az élelemmel. Minden 
nap új problémák merülnek fel és nem véletlenül. Emberi lények hoz-
zák létre e problémák mindegyikét. Sem a kutya, sem a macska, sem 
az oroszlán, sem a kígyó – semelyik állat – nem hoz létre annyi prob-
lémát, mint az ember. Az emberek nem ismerik igazi természetüket, 
és így arra használják a gondolkodásukat és a vágyaikat, hogy oly sok 

szenvedést zúdítsanak a világra. Ezért mondják sokan, hogy az ember 
a legrosszabb állat a földön. Némelyik vallási hagyományban ezt az 
állapotot „világvégének” nevezik.

Ez azonban csupán a mostani emberi öntudat vége. Az eredeti em-
beri természetben nincs ilyen probléma. A buddhista tanítás a „világ-
vége” helyett inkább azt mondja, hogy mostanra minden teljesen meg-
érett. Olyan ez, mint egy gyümölcs a fán. Először virágba borul az ág, 
majd a virágból terméskezdemény lesz, a szirmok pedig lehullanak.  
A kis kezdemény fokozatosan gyümölccsé érik, és egyre duzzad és 
duzzad. A gyümölcs kezdetben zöld, idővel azonban a nap felőli olda-
la egyre színesebb lesz. A másik oldal viszont az elején zöld marad, de 
egy idő múlva már az egész gyümölcs nagyszerű színekben pompázik. 
Bár a gyümölcs esetleg már gyönyörű alakot és színeket öltött magá-
ra, még mindig nincs illata, mert még nem teljesen érett. Egy kis idő 
múlva azonban a gyümölcs teljesen megérik.

Hosszú időbe telt, amíg idáig eljutott, és a kis kezdeményből gyü-
mölcs lett. Hónapokon keresztül a fa összes energiája a gyökerekből 
és a – napból energiát gyűjtő – levelekből a gyümölcs létrehozására 
fordítódott. E folyamat hosszú ideig tartott, a változás és növekedés 
a gyümölcsfában, a virágban és a termésben egy teljes éven keresztül 
zajlott.

  De most már nem áramlik több energia a fából a gyümölcsbe. 
Attól a ponttól kezdve, hogy teljesen megérett, a gyümölcsben a válto-
zások igen gyorsan – mindössze néhány nap alatt – végbemennek. Az 
alakja ezután már nem olyan formás, és a színe sem a régi. A belseje 
viszont nagyon édes, és az illata is erős. Kezd túléretté válni. Hamaro-
san megjelenik néhány folt a gyümölcsön, apró fekete pöttyök jelzik, 
hogy elkezdődött a „változás.” Néhány nap  múlva már tele lesz foltok-
kal. Mihelyst megjelennek e foltok, a rothadást nem lehet megállítani. 
A gyümölcs megrohad alig néhány nappal azután, hogy megérett. Így 
pedig már nem lehet megenni. Belül azonban magok vannak e gyü-
mölcsben. Amikor a gyümölcs teljesen megrohadt, a magok szabaddá 
válnak. A világ jelenlegi helyzete olyan, akár e gyümölcs. …Ezért az 
emberi lényeknek nagyon hamar fel kell ébredniük és meg kell talál-
niuk az eredeti magot, eredeti természetüket. 

Úgy kétezer ötszáz évvel ezelőtt a Buddha nagyon jó körülmények 
között élt. Herceg volt, akit Sziddhárthának hívtak, és mindene meg-
volt, amit csak akart. De nem értette önmagát. „Mi vagyok én? Nem tu
dom…” Abban az időben Indiában majdnem mindenki a hinduizmus 
brahman-vallását követte. A brahmanizmus azonban nem adhatott 
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helyes választ a  herceg kérdéseire, amelyek az élet és halál igaz termé-
szetét kutatták. Úgyhogy Sziddhártha elhagyta a palotát, és a hegyek-
be vonult, ahol hat esztendőn keresztül különféle spirituális módokon 
gyakorolta az aszkézist. Megtalálta a középutat a saját vágyainak kielé-
gítése és a szélsőséges aszkézis között. Egy reggel azután a bódhi-fa alatt 
meditációban ülve megpillantott egy csillagot a keleti égbolton. Abban 
a pillanatban a fiatal herceg megvilágosodott. Felébredt, buddhává vált. 
Felfogta énje igaz lényegét. Ez azt jelenti, hogy a Buddha elérte az em-
ber igaz természetét anélkül, hogy bármiféle külső erőre, vallásra vagy 
istenre támaszkodott volna. Ez a buddhizmus tanítása.

Majdnem minden egyes emberi lényre igaz, aki a világban él, hogy 
nem tudja, ki is ő valójában. A Buddha egyszerűen olyan ember volt, 
akiben megvolt a szilárd elhatározás és a próbáljuk-meg-elme, és aki 
megtanította nekünk ennek a resolvence  fontosságát. Mielőtt meg-
halsz,  meg kell találnod a helyes irányt. Rá kell ébredj, ki vagy valójá-
ban. Ha sok szútrát elolvasol, vagy Amitabhához fordulsz, az segíteni 
fog rajtad valamennyit. Mindez nem jó és nem rossz. De miért olva-
sod el azt a sok szútrát? Miért kántálsz Amitabha Buddhának? Na-
gyon fontos, hogy tisztában legyél azzal, milyen irányba tart az életed.  
A Buddha megtanította, mennyire fontos, hogy ráleljünk igazi célunk-
ra ebben az életben. „Mi vagyok én? Rá kell ébredjek igaz önmagamra. 
Ez a legfontosabb dolog, amit tehetek.” Ha ráébredsz igaz önmagadra, 
eléred a helyes utat is. Amikor megszületsz, honnan jössz? Amikor 
meghalsz, hová mész? Éppen most, mi az igazi feladatod?

…A Buddha megtanított bennünket arra, hogy életek hosszú so-
rán át a nagy bódhiszattva utat kell járnunk, és meg kell szabadíta-
nunk minden lényt a szenvedéstől. Ahhoz, hogy minden lényt meg-
menthess, először önmagadat kell megmentened. Ha önmagadat nem 
tudod megmenteni, hogyan is menthetnél meg másokat? Ezért kell 
először elérned igaz önmagadat, igaz természetedet. Igaz természe-
tedet nem találhatod meg könyvekben vagy fogalmi gondolkodás ré-
vén. Semmilyen doktori fokozat, bármennyire értékes is, nem ér fel 
egyetlen olyan pillanattal, amikor tisztán belelátunk saját, eredeti igaz 
természetünkbe.  A legközvetlenebb út e tapasztaláshoz a meditáció.

A helyes meditáció igaz önmagunk megértését jelenti. Ez az út az-
zal kezdődik és azzal végződik, hogy megkérdezzük, „Ki vagyok én?” 
Ez nagyon egyszerű és egyáltalán nem különleges  tanítás. Amikor 
nagyon mélyen felteszed ezt a kérdést, a bensődben mindössze annyi 
merül fel, hogy „nem tudom.” Minden gondolkodás teljesen el van 

vágva, és visszatértél a gondolkodás előtti elmédhez. Ha e „nem tu-
dom” állapotot eléred, igaz természetedet éred el. Visszatérsz eredeti 
természetedhez, ami nem más, mint a gondolkodás felmerülése előtti 
elme. Ezen a módon elérheted a helyes utadat, és elérheted az igazsá-
got, és megvalósulhat életed igazi rendeltetése, ami nem más, mint az 
összes lény megmentése a szenvedéstől. Ennek neve „felébredés.” Ez 
az igazi meditációs tapasztalás. 

Miért kapta e könyv A Zen iránytűje címet? A buddhista tanítás fel-
tárja, hogy e világ a szenvedés óceánja. Mindenki megszületik, szen-
ved, megöregszik és meghal. Mi is újra megszületünk, szenvedünk, 
megöregszünk és meghalunk. Minden egyes lény újra és újra és újra 
megszületik. Vágyaink és ragaszkodásunk miatt vég nélküli idők óta 
ezt csináljuk. A szanszkrit név erre a szamszára – minden körbe és 
körbe és körbe jár.  Kínai írásjegyekkel, korai ejtés szerint go hae, „a 
szenvedés óceánja.” A Buddha azt tanította, hogy szükségünk van egy 
csónakra vagy hajóra, amivel átszelhetjük a szamszára óceánját. E hajó 
a bölcsesség vagy pradzsnyá. E hajónak pedig – mint minden óceánjá-
rónak – iránytűre van szüksége…

Nos, ezután csodálatos tanító szavak következnek: hinajána, ma-
há jána és zen szavak, kínai és szanszkrit szavak, koreai és japán sza-
vak, valamint angol és lengyel szavak is. Igaz és hamis szavak, jó és 
rossz szavak. Néha nincsenek szavak. Nagyon sokféle szó van. Ha el 
akarod érni igaz önmagadat, ne ragaszkodj e szavak egyikéhez sem! 
Ha azt mondod, hogy a hinajána buddhizmus a helyes buddhista ta-
nítás, gondban leszel. Ha azt mondod, hogy a mahájána buddhizmus 
a helyes, még nagyobb gondod támad. Ha pedig azt mondod, hogy  
a zen buddhizmus a helyes tanítás, nyílegyenesen a pokolba jutsz. Ne 
az iránytű szavait nézd, hanem azt, hogy milyen irányba vezetnek té-
ged e szavak. Akkor már csak cselekedned kell. 

…Remélem, hogy elolvasva e könyvet nem ragaszkodsz majd a sza-
vakhoz, hanem csak mész előre egyenesen, és nem tudni akarsz, hanem 
próbálod, próbálod, próbálod tízezer éven át megállás nélkül, és eléred 
a megvilágosodást és megmentesz minden lényt a szenvedéstől.

Seung Sahn zen mester,   
Sam Gak Hegység,  
Szöul, Dél Korea,  
1997. augusztus.





A buddhizmus célja 

Először érd el a megvilágosodást, 

azután mutass utat az összes élőlénynek! 

Évszázadokkal ezelőtt Szókratész, a görög filozófus, Athén 
piacain és utcáin sétálva oktatta a tanítványait. Így fordult hozzá-

juk: „Meg kell értenetek önmagatokat!” „Meg kell értenetek önmaga-
tokat!” „Meg kell értenetek önmagatokat!” Egy napon aztán az egyik 
tanítvány megkérdezte tőle: „Mindig arra tanítottál minket, hogy ért-
sük meg önmagunkat. De te érted önnönmagadat?”

„Nem, nem tudom, ki vagyok, nem ismerem önmagamat” – vála-
szolta Szókratész. „De ezt a »nem tudom«-ot értem.” Nagyon érdekes 
tanítás ez. A buddhista gyakorlás ugyanerre a tapasztalásra mutat rá, 
mivel a legtöbb ember úgy éli le az életét, hogy a leghalványabb sejtése 
sincs arról, mi is ő valójában. 

Rengeteg dolgot értünk a világból, önmagunkat viszont nem ért-
jük. Miért születnek emberek erre a világra? Miért él az ember ezen 
a vilá gon? A szerelemért? A pénzért? A hírnévért és megbecsülésért? 
A fele ségéért, a férjéért vagy a gyermekeiért? Miért élsz ezen a vilá-
gon? Ha valaki feltenné neked ezeket a kérdéseket, nagyon is lehetsé-
ges, hogy valami effélét válaszolnál: „a gyerekeimért élek, hogy elég 
pénzt keres sek számukra, vagy talán csak azért, hogy jó életem  legyen.” 
A legtöbben így gondolkodnak. Csak a gyerekeikért élnek, vagy mu-
landó társadalmi megbecsültségért, esetleg a művészet élvezetéért, 
vagy valami befolyásos pozícióért. Mindenki jó körülményeket akar 
magának. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezt a világot, könnyen 
észrevehetjük, hogy a legtöbb ember csupán a saját boldogságáért 
eszik, alszik és éli az életét. Ezek a dolgok azonban nem a valódi céljai 
az emberek életének. Ezek csupán életünk átmeneti kellékei a világ-
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ban. Ha az emberi lény nem tud rájönni arra, hogy ki valójában, akkor 
hogyan lehetne valaha is igazán boldog? 

A Buddha királyi családban született úgy kétezer-ötszáz évvel  ezelőtt 
Indiában. Herceg volt, akit Gautama Sziddhárthának hívtak. A körül-
ményei nagyon is jók voltak. A palotában mindene megvolt, amit csak 
akart: finom ételek, szép ruhák, gyönyörű nők, magas társa dalmi rang, 
nagyon jó helyzet. A király fia volt, aki egy napon erős királyságot 
örököl majd. Ez nagyszerű! Belül azonban Sziddhartha nagyon bol-
dogtalan volt, mert nem értette, ki ő valójában. Nem értette az életet, 
és nem értette a halált. Mélyen elszomorította, hogy végül minden élő-
lénynek meg kell betegednie, meg kell öregednie és meg kell halnia. 
Fogas kérdést kapott ezáltal a saját természetéről és az összes élőlény 
természetéről: „Mi vagyok én? Nem tudom…” Abban az időben Indiá-
ban majdnem mindenki a hinduizmus brahman vallá sát követte. 
A brahmanizmus azonban nem adhatott helyes választ a fiatal herceg-
nek égető kérdéseire. Így viszont csak még boldogtalanabb lett. „Miért 
születnek az emberi lények erre a világra? Miért eszünk mindennap? 
Mi vagyok én valójában?” Evett, de nem volt íze az ételnek, zenét hall-
gatott, de nem lelte örömét benne, a gyönyörű palota börtönné vált 
számára. 

Egy éjjel Sziddhartha elhagyta a palotát. Elhagyta családját, gyö-
nyörű feleségét és csecsemő kisfiát, levágta a haját, és szerzetes lett. 
Majd a hegyek magányába vonult. Hat esztendőn át nagyon-nagyon 
keményen gyakorolt. „Mi vagyok én? Nem tudom...” Szilárd akarattal 
tántoríthatatlanul csak e kérdésre összpontosított. Egy reggel azután 
a bódhifa alatt meditációban ülve megpillantotta a hajnalcsillagot a 
keleti égbolton. Abban a pillanatban – HOPP! – Sziddhartha és e csil-
lag tökéletesen eggyé vált. Felfogta igaz lényegét. Megértette, hogy el-
méje a térben és időben azonos a végtelen világegyetemmel, és az egész 
világegyetem semmi más, mint az ő elméje. Megértette, hogy nincs 
élet és nincs halál. Soha semmi nem keletkezik, nem szűnik meg. Azt 
mondjuk, felébredt, és felfogta igaz természetét. Tökéletesen megér-
tette az emberi tudat működését: látta, hogy amikor a tudatlanság 
megjelenik, az elme is megjelenik. Amikor az elme megjelenik, a vágy 
is megjelenik. Amikor bármiféle vágy megjelenik, az élet és halál, a ke-
letkezés és elmúlás, a boldogság és szomorúság is mind megjelennek. 
A nemtudom-elmét száz százalékig tökéletesen megőrizve – ne töp
rengj, csak menj egyenesen előre – a Buddha meglátta, hogyan állít-
hatja meg egyszer s mindenkorra ezt a vég nélküli körforgást. Elérte  
a teljes szabadulást a születés és halál minden élőlényt csapdába ejtő, 

örök körforgásából. Tökéletesen ráébredt a helyes útra, ráébredt az 
igazságra, ráébredt a helyes életre, amit élnie kell. Ezt hívjuk meg
világosodásnak. 

Ez a Buddha által elért igazság a legmagasabb fokú felismerés volt. 
Hogyan használhatná ezt arra, hogy segítsen e szenvedő világon? 
Amikor megvilágosodott, a Buddha előtt feltárult minden érző lény 
születése, szenvedése, halála, újbóli születése, újbóli szenvedése, újbóli 
halála, újbóli születése, újbóli szenvedése, újbóli halála, a gyötrelem 
e vég nélküli körforgása. Milliárd és milliárd élőlényt látott a születés, 
öregkor, betegség és halál vég nélküli körforgásában, amint állandóan 
körbe és körbe és körbe és körbe vándorolnak vágyaikat, indulataikat 
és tudatlanságukat követve. Ezt hívják szamszárának. „Ezt akarom, azt 
akarom. Ez tetszik, az nem tetszik. Amikor megvilágosodott, a  Buddha 
előtt feltárult minden érző lény szörnyű szenvedése. Ezt az állapotot 
már annyira megszokták, hogy normálisnak tűnt számukra. Hogyan 
hiheti el valaha is bárki azt, amit a Buddha látott? „Hogyan adhatnám 
át mindezt a többi embernek?” Olyan volt, mintha egy igen komoly 
doktorátussal rendelkező ember kisgyermeknek próbálná elmagya-
rázni, hogy mire jött rá: megérthetné-e egyáltalán? Az érző lényeket 
olyannyira hatalmába kerítette vágyak által vezérelt elméjük, és olyan 
mértékben hozzátapadtak a szenvedés útjához, hogy nem volt biztos, 
vajon követné-e közülük valaha is bárki ezt a tanítást. A szútrák el-
mondják, hogy sokáig a Buddha maga sem volt biztos benne, vajon 
meg kell-e próbálnia tanítani másokat. Talán csak nevetnének rajta az 
emberek, vagy ami még rosszabb, meg is ölhetnék eretnek gondolata-
iért. A Buddha is látta mindezt. Maradhatott volna a nirvánában, 
megvilágosodva, a végtelen nyugalom és boldogság állapotában, úgy 
hogy sohasem tér vissza. 

A Buddhát azonban mély részvét töltötte el az érző lények iránt. 
Felkelt a bódhifa alatti ülésből, és elhagyta a nirvána nyugalmát és 
boldogságát, és az ellenségeskedő falvakba és városokba ment, hogy 
tanítsa az embereket. Elhagyta „jó körülményeit.” Nem ragaszkodott 
a nyugalomhoz és a csendhez. Nem ragaszkodott a boldogsághoz. 
Nem maradt a nirvánában, ahol nincs szenvedés, nincs élet és nincs 
halál. A Buddha visszatért a zajos és ingerült világba, hogy megment-
sen minden embert a szenvedéstől megmutatva nekik, lehetséges, 
hogy teljesen felismerjék saját eredeti természetüket, éppen úgy, aho-
gyan ő maga is. A megvilágosodás megtapasztalása nem csupán őérte 
történt. Ez nagyon fontos pont. Mindezt a dae ja, dae bi írásjegyek 
fejezik ki: nagy szeretet és nagy részvét. A Buddha elérte a megvilágo-
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sodást, ami azt jelenti, hogy teljesítette küldetését és minden ember 
feladatát. Így kezdődött a buddhizmus a világon. 

Általánosságban a buddhizmus a Sákjamuni Buddhának nevezett 
történelmi személy tanításait jelenti. De pontosan mi a Buddha? 
A Buddha valójában nem különleges. A buddha szó egy szanszkrit 
igé ből származik, amely azt jelenti „felébredni”. Megismered saját 
gondolkodásodat, eljutsz saját igazi önmagadhoz, és felébredsz szen-
vedő álmodból. Egy kiváló tanító szerint „az elme a Buddha és a 
Buddha az elme”. Ha megismered saját elmédet – ami azt jelenti, ha 
eljutsz saját igazi önmagadhoz – akkor Buddhává leszel. Így a budd-
hizmus  tanítása egyszerűen az, hogy Sákjamuni Buddha eljutott ön-
magához. Tökéletesen megismerte saját elméjét, ami azt jelenti, min-
den lény elméjét meg ismerte. Felismerte a helyes használatát ennek  
az elmének, ami nem más, mint segíteni az összes többi élőlénynek.  
Ez egy nagyon  fontos pont. 

Ezért a buddhizmus nagyon egyszerű: kérdezd meg – nagyon mé-
lyen – önmagadtól: „Mi vagyok én?” Csak nem tudom… A Buddha 
meditációba mélyedve hat éven keresztül ült ilyen nemtudomelmével. 
Bód hidharma, a nagy zen pátriárka Shaolinban kilenc évig ült ugyan-
ilyen nemtudomelmével. Így én is azt kérdem tőled, ki vagy valójában? 
Amikor megszülettél, honnan jöttél? Amikor meghalsz, hová mész? 
Amikor választ találsz ezekre a kérdésekre, igaz önmagadra ébredsz rá, 
és a legmagasabb rendű állattá leszel. De ha nem érted meg, olyan, 
mintha macska, kutya vagy bármi más állat lennél. Könyvek által, pénz 
által nem juthatsz el ennek felfogásáig. Még a Buddha vagy valamilyen 
isten sem adhatja neked ezt a felismerést. Ezért olyan fontos a meditá-
ció helyes gyakorlása. Hogyan érhetem el igaz önmagamat, és valósít-
hatom meg teljes egészében az igazságot és a helyes életet? 

Számos utat követhet valaki, hogy elérje ezt a pontot. Sok vallás 
és szellemi út létezik. Valójában azonban csak kétféle vallás van ezen  
a világon: szubjektum és objektum vallás. Objektum vallást követni 
annyi, mint valamiféle istenben, vagy hatalomban, vagy veled szem-
ben álló lényben hinni önmagadon kívül. Valamiféle olyan hatalom-
ban hinni, amely irányítja ezt a világot, és irányítja az emberi lényeket. 
Az ember úgy véli, ha hisz ebben az istenben vagy hatalomban, akkor 
hozzájuthat valamihez: boldogságban vagy jóérzésben részesül. 
Külön leges energiára vagy mágikus erőkre tehet szert, vagy szent le-
het.  Talán a Mennybe jut. E hagyomány követői közül némelyek „egy-
gyé akarnak válni” ezzel az istennel, és valamilyen meditációs gyakor-
latot végeznek, hogy elérjék ezt. Ez azonban mégiscsak azt jelenti, 

hogy csinálsz magadnak egy objektumot, amivel eggyé akarsz válni, 
úgyhogy ez objek tum vallás. 

A buddhizmus viszont szubjektum vallás. Magának a létezésnek 
a természetébe igyekszik közvetlenül belelátni, legelőször is a saját 
 létünk természetébe. „Mi vagyok én?” „Mi ez az »én«, és honnan jön?” 
„Amikor megszülettem, honnan jöttem a világra? Amikor meghalok, 
hová megyek?” Amikor csak felteszed magadnak ezeket a kérdéseket, 
az az a pont, amikor minden gondolkodás tökéletesen megszűnik. 
A kint és a bent teljesen eggyé válik. A szubjektum és az objektum is 
tökéletesen eggyé válik, mivel gondolkodás nélkül szubjektum vagy 
objektum sincs. Amikor felteszed a kérdést: „Mi vagyok én?” „Csak 
nem tudom...” – akkor te, a világegyetem és minden – HOPP! – eggyé 
válik. Így a buddhista tanítás mindig közvetlenül az elméd természe-
tére mutat rá. „Az emberi lény olyan, mint ez és ez és ez. Így merül fel 
a szenvedés, és így szüntetheted meg a szenvedést.” Ez nem könyveken 
és nem tanuláson múlik, és nem is valami istenen vagy külső hatal-
mon, aki valahogy megválaszolja számunkra e kérdéseket. A budd-
hista tanítás egésze azt mutatja, hogyan jutsz el e kérdés – „Mi vagyok 
én?” – feltevése által a „nem tudom”-hoz, ami az igaz természeted, 
igaz önmagad. A buddhista tanítás mindig igaz természeted közvetlen 
megtapasztalására vezet rá téged úgy, hogy végül elérhesd a helyes 
utat, a helyes igazságot s a helyes életet. Így beláthatod azt is, hogy 
a Buddha tanítása egyáltalán nem is vallás: a buddhizmus út. 

A buddhizmus célja: „először érd el a megvilágosodást, utána mu-
tass utat minden teremtménynek!” Olyan ez, mint egy szekér két ke-
reke. Nem juthatsz sehová, ha nincs meg mind a kettő együtt. Ha tel-
jesen figyelmen kívül hagyod az egyszerű embert, nem találhatod meg 
az utadat. De ha nem teszel határozott erőfeszítést arra, hogy megértsd 
önmagadat, nem válhatsz buddhává. Ezért mondjuk, hogy a megvilá-
gosodás és az összes lény segítése olyan, mint egy szekér két kereke. 
Mindkettőn utazva elérhetjük a Buddha földjét. Még ha áttanulmá-
nyozod is a Buddhista Tripitaka nyolcvannégyezer szútráját, ha nem 
érted meg önmagadat, ha ezt nem valósítod meg a hétköznapi csele-
kedeteidben másoknak segítve, akkor minden tudásod tökéletesen 
hasztalan. Abban a pillanatban, amikor meghal a tested, száz doktori 
fokozat sem segíthet igaz önmagadnak, hogy megtalálja az útját. Egy 
kiváló tanító szerint: „Egyetlen tett is jobb, mint tízezer gondolat.” 
Ez ugyanazt jelenti: nagy szeretet, nagy részvét, a nagy bóddhiszattva 
út, elérjük, hogy elménk helyesen működjön, hogy megszabadíthas-
sunk minden lényt a szenvedéstől. 
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Ahhoz hogy a buddhizmus célját elérd, először el kell érned a meg-
világosodást, el kell érned az igazságot, el kell érned a benső pradzsnyát, 
azaz bölcsességet. El kell érned a helyes utadat ezen a világon. Ezután 
meg kell mentened minden lényt a szenvedéstől. Emberi  lényekként 
az az igazi feladatunk, hogy minden lényt megszabadítsunk a szenve-
déstől. Mert amikor eléred igaz önmagadat, az egyetemes szubsztan-
ciát éred el. Ez azt jelenti, hogy valóban eléred, hogy ez az egész világ-
egyetem és te sohasem különültök el; te és az összes élőlény sohasem 
vagytok elkülönítve, mivel a világegyetemben minden valójában 
ugyanaz a szubsztancia. Így érted meg, hogy milyen helyzetben van ez 
az egész világ: sok-sok lény szenved igen keservesen minden időben. 
És ők mind nem különböznek a saját elmédtől. Ez nagyon érdekes 
tapasztalás. A Buddha azt tanította, hogy számtalan korábbi újjászüle-
tésünk során minden élőlény, a legapróbb lényeket is beleértve, leg-
alább egyszer az apánk vagy az anyánk kellett, hogy legyen. Megta-
pasztalván ezt, mit tehetsz? Ha mindig és mindenütt megőrzöd ezt a 
nemtudom-elmét, igazi feladatod világosan jelenik meg előtted. Igaz 
önmagam elérése egyszerűen azt jelenti, hogy pillanatról pillanatra 
megőrzöm a megfelelő helyzetemet, az ezzel kap csolatos helyes maga-
tartásomat és igazi rendeltetésemet ebben a világban. Világosan azon 
munkálkodom ebben a világegyetemben, hogy minden élőlényt meg-
mentsek. Így a megvilágosodás elérése és a többi lény tanítása nem két 
dolog, mert amikor visszatérsz az elmédhez, mielőtt a gondolkodás 
felmerül, azon a ponton minden tökéletesen  eggyé válik. Azon a pon-
ton hogy ne tudnál minden élőlényen segíteni? Világosan megjelenik 
előtted a valós helyzeted, a helyes magatartásod és igazi rendeltetésed 
ebben a helyzetben. A többi lényen segíteni a megvilágosodás helyes 
munkálkodása – ez valójában nem is olyan különleges. Ez a buddhiz-
mus igazi célja. 

A buddhizmus felosztása

Hinajána buddhizmus

Mahájána buddhizmus

Zen buddhizmus

A buddhista tanítást három fő tradícióra bonthatjuk: hi na-
jána buddhiz mus, mahájána buddhizmus és zen buddhizmus.  

A budd  hizmus azonban valójában nem buddhizmus. A buddhizmus 
nem vala miféle „dolog”. A buddhizmus egyszerűen a valóság – pont 
úgy, ahogy van – közvetlen megtapasztalása. Egyszer régen valaki 
megkérdezte Joju zen mestertől, hogy „miért jött Bódhidharma Kí-
nába?” Másként szólva azt kérdezték tőle, hogy „mi a buddhizmus 
lényege?” Joju így válaszolt: „E ciprusfa az előkertben.” Amikor pedig 
egy szerzetes megkérdezte Ma Jo zen mestertől, hogy „mi a Buddha?,” 
azt a választ kapta: „nincs elme, nincs Buddha.” Így eredetileg nem 
volt hinajána buddhizmus, mahájána buddhizmus, és zen buddhizmus 
sem. A buddhizmus csupán egy név, amely igazi önmagunk eléré sének 
és minden lény segítésének útját jelöli. Ez azonban sok ember számára 
meglehetősen nehéz. Így megjelent a Buddha ezen a vi lágon, elérte  
a megvilágosodást, és negyvenöt éven át tanított ben nünket. Először 
a hinajána buddhizmust tanította. A Négy Nemes Igazságot tanította, 
minden élet nem állandó jellegét tanította, azt tanította, hogy az élet 
ezért szenvedés, és azt is, hogy miként lehet megszabadulni ettől  
a szenvedéstől. A függő keletkezést tanította, és a különböző belátások 
megszerzésének gyakorlatát. 

Ahogy a tanítványainak az elméje fejlődött, elkezdte tanítani mind-
azt, amit később mahájána buddhizmusnak neveztek. Ez az üresség 
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útja. Néha hívják nagy bódhiszattva útnak is. Megfogadom, hogy nem 
lépek be a nirvána végtelen nyugalmába és boldogságába mindaddig, 
amíg az utolsó érző lény meg nem szabadult a szenvedéstől. És végül, 
amikor a tanítványai teljesen éretté váltak, a zent tanította nekik. Két-
ezer ötszáz szerzetes gyűlt össze a Keselyű-csúcson, hogy meghallgas-
sák a Buddha dharmabeszédét. Ő azonban ki sem nyitotta a száját, 
csak ült ott mozdulatlanul. Jó sok perc telt el így. Tanítványai feszülten 
figyelték a Buddhát, és arra gondoltak, valami baj van. „Talán ma beteg 
a mesterünk...” „Mikor kezdődik a beszéd?” Végül Buddha felvett egy 
szál virágot, és felmutatta. De senki sem értette meg. Mindenki nézett 
körbe, még mindig arra vártak, hogy a dharmáról beszél majd, még 
mindig aggodalmaskodtak, hogy mikor kezdi a tanítást. Egyetlen 
tanít vány volt csupán, Mahákasjapa, aki jó távol, a gyülekezetben há-
tul, szélesen elmosolyodott – Ahhhhh! A Buddha ekkor így szólt: „az 
igazi tanításomat neked adom át,” és ezzel átadta Mahákasjapának  
a dharmát, és a Buddha első utódjává tette őt abban az öröklési lánc-
ban, amely a mai napig folytatódik. Szavak és beszéd nélküli átadás 
volt ez, az elmétől elméhez. 

Így tehát a hinajána buddhizmus, a mahájána buddhizmus és a zen 
tanítási stílusa teljesen különböző. A technikájuk különböző. Az irá-
nyuk és a céljuk azonban ugyanaz: hogyan ébredhetünk fel és segíthe-
tünk ennek a világnak 

A hinajána buddhizmus azt tanítja, hogy amikor megjelenik a gon-
dolkodás, megjelenik az „én” is. Amikor az „én” megjelenik, az egész 
világ ellentétpárokra oszlik. René Descartes szerint: „gondolkodom, 
tehát vagyok.” Ez ugyanaz az állítás. Ha valakinél ott van az „én va-
gyok”, akkor az „én nem vagyok” is ott van. Lét és nemlét, élet és  halál, 
jó és rossz mind ebből az ellentétekben való gondolkodásból jön. Ez a 
gondolkodás vezet a szenvedéshez is. Így a hinajána buddhizmus azt 
tanítja, hogy amikor az elme megjelenik, megjelenik a dharma is. 
Amikor a dharma megjelenik, megjelenik a név és a forma is. Amikor 
a név és a forma megjelenik, akkor a rokonszenv és az ellenszenv, a jó 
és a rossz, a jövés és a menés, az élet és a halál, a boldogság és a szomo-
rúság is mind megjelennek. A hinajána „szenvedő világnak” nevezi ezt 
a helyet, ahol mindnyájan lakunk. Az egész élet szenvedés, és a szen-
vedés élet: szamszára. A hinajána buddhista tanítás világossá teszi, 
hogy ebben az állandótlan, szenvedő világban élünk, és megmutatja 
azt is, hogyan szabadulhatunk ki belőle. E szenvedő világot teljes egé-
szében a saját gondolkodásunk hozza létre. E tanítás megmutatja ne-
künk, hogyan juthatunk az élet és halál ellentétének világából az ab-

szolút, vagy nirvána birodalmába. A nirvánában nincs élet és nincs 
halál; nincs keletkezés és elmúlás, nincs fent vagy lent. Az a teljes nyu-
galom és boldogság állapota. A nirvána teljesen üres állapotának el-
érése a hinajána buddhista tanítás végső célja. 

A mahájána buddhista tanítás éppen ezen a ponton – az üresség és 
éntelenség pontján – kezdődik, ahol a hinajána tanítás véget ér. Meg-
mutatja, hogyan kezdjük az üresség megtapasztalásával, hogy elér-
hessük a „teljes világot.” Ez azt jelenti, hogy ha az elméd teljes, akkor 
minden mindig teljes, teljes, teljes, teljes. A szenvedés teljes. A boldog-
ság teljes. Mi az, ami nem teljes? Egy híres vers mondja: „minden do-
log – egyenként – teljes, ez minden dologban – egyenként – megvan.” 
Ha megtartod ezt az elmét [ráüt az asztalra], e ponton nincs belső 
vagy külső. Nincs szubjektum vagy objektum. [Üt.] Te a világegyetem 
vagy; a világegyetem te vagy. Úgy is nevezzük, hogy az abszolút. [Üt.] 
Az abszolút azt jelenti, „teljes.” 

E „teljes világ” igazságot jelent. Amikor az elméd elszakadt minden 
gondolkodástól, nincs többé gondolkodás. Az, hogy nincs  gondolkodás, 
azt jelenti, hogy nincs „én.” Amikor nincs „én,” az elme olyan tiszta, 
mint a tér, ami azt jelenti, az elme olyan tiszta, mint egy tükör. Csupán 
visszatükröz minden dolgot, ami megjelenik, pontosan úgy, ahogy van: 
az ég kék, a fa zöld, a kutya ugat. „Vau! Vau!” A cukor édes. Amikor 
látsz, amikor hallasz, amikor szagolsz, amikor ízlelsz, amikor érintesz 
– minden, éppen úgy, mint ez, igazság. Erre mondjuk, a „teljes világ.”

Így annak felismerése, hogy ez a világ teljes, nem más, mint az igaz-
ság teljes felismerése. A Buddha egyszersmind megmutatta, hogy nem 
állhatunk meg itt. Igaz, minden teljes, pontosan, ahogy van; minden 
igazság. Az ég kék: ez igazság. A cukor édes: ez igazság. A szél átfúj  
a fákon éppen most odakint: ez is igazság. Kell azonban tennünk még 
egy lépést: ha eléred az igazságot, hogyan használod fel az igazságot, 
hogy helyes legyen az életed? Másképpen úgy is mondhatjuk, hogyan 
segítesz a többi érző lényen? A mahájána buddhizmus nem más, mint 
annak megtapasztalása, hogy minden dolog üres, majd ebből az alap-
vető ürességtapasztalásból kiindulva annak megvalósítása, hogy ez az 
igazság életek egész során át segítsen minden lényen. Néha a Nagy 
Bódhiszattva Útnak hívjuk ezt: az életem pillanatról pillanatra csupán 
az összes többi lényért van. 

És vajon mi a zen buddhizmus? A zen sohasem beszél abszolútu-
mokról, vagy az ellentét világról. Nem próbálja megmagyarázni az 
ürességet, az igazságot, vagy a teljes világot. A zen gyakorlás sohasem 
magyaráz meg semmit. A zen egyszerűen rámutat közvetlenül az el-
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ménkre, igazi önmagunkra, úgy, hogy közvetlenül elérhessük a meg-
világosodást és segíthessünk minden lénynek. Így a zenben nincs 
hangsúly sem a nyelven, sem a tanuláson – a zenben egyszerűen  
a meditáció gyakorlása van. A zen tanítás sohasem vizsgálja az ellentét 
világot, sohasem vizsgálja az abszolútumot, és sohasem beszél a teljes 
világról. Minden zen tanítás egyszerűen az elmédre mutat, éppen eb-
ben a pillanatban. Mit csinálsz most? A zen tanítás mindig visszavisz 
bennünket oda, amit „pillanatvilágnak” nevezhetünk. Ez a pillanat na-
gyon fontos. Egy pillanatban benne van minden. A pillanatban végte-
len idő és végtelen tér van. [Hangosan ráüt botjával az asztalra.] A pil-
lanatban az igaz út van, az igazság van és a helyes élet van [üt], és a 
pillanatban nincs semmi [újra üt]. Így ha eléred a pillanatot, közvetle-
nül elérsz mindent. Ez a zen buddhizmus. Nincs elme [üt], nincs 
Buddha [üt], nincs Isten [üt], nincs semmi! [üt]. És mégis van elme 
[üt], van Buddha [üt], van Isten [üt], van minden! Ennek megtapasz-
talása a zen buddhizmus. 

Így a három legfontosabb buddhista tradíció mindegyike csupán 
más és más technikát használ ugyanannak a tapasztalásnak a meg-
közelítésére. Mondjuk, nem ismered a görögdinnyét. Sohasem ettél 
görögdinnyét azelőtt. Ha megkérnél egy hinajána buddhistát, hogy 
tanítsa meg neked, mi a görögdinnye, elmondaná neked, hogy a gö-
rögdinnye egy magból nő ki, egy ilyen kis fekete magból, amit elül-
tetnek a földbe. Később a mag kicsírázik, és apró növény lesz belőle. 
Hamarosan megjelenik egy hajtás is, amely egyre csak nő és nő és 
nő. A hajtáson megjelenik néhány apró virág, majd a virágokból el-
kezd nőni egy gyümölcs, amely egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb 
egészen addig, amíg ezzé a hatalmas, gömbölyded gyümölccsé nem 
lesz. Ekkor talán megeszi valaki, vagy megrohad, és a magvak vissza-
kerülnek a földbe. És az egész ciklus kezdődik elölről; mag, csírázás, 
hajtás, bimbó, virágzás, gyümölcs. Ez megy egyfolytában újra és újra 
és újra. Egy másik név minderre a függő keletkezés tizenkét lánc-
szeme. Görögdinnyemag, majd a gyümölcs, mag, majd a gyümölcs – 
újra és újra és újra megállás nélkül. Ez a tanítás elsődlegesen az idővel 
kapcsolatos, illetve valamivel, ami az időben változik. 

A mahájána buddhizmus, ezzel szemben, nem az időről szól. Azt 
mondhatjuk, hogy a mahájána buddhizmus elsődlegesen a térrel vagy 
„formával” foglalkozik. Így ha egy mahájána buddhistát kérdeznél 
a görögdinnyéről, talán azt válaszolná: „Nos, a görögdinnyének ilyen 
– sötét és világoszöld színű csíkokkal tarkított – zöld héja van. Egészen 
nehéz is lehet. Ha Nyugaton vagyunk, a görögdinnye úgy néz ki, mint 

egy hosszúkás, elnyúlt rögbilabda; Koreában viszont olyan, mint egy 
focilabda. A görögdinnye kívül kemény és belül puha. Ha érett, belül 
piros, és ilyen kis fekete magjai vannak. A görögdinnye piros része 
édes, a fehér rész viszont nem olyan édes, a zöld része pedig inkább 
kesernyés ízű.” A mahájána nézet azt vizsgálja, mi a forma, mi a görög-
dinnye igazsága. A mahájána buddhizmus azt is megmagyarázhatja, 
hogy mindezek a jellegzetességek – a szín, a súly, az íz és a forma – 
végső soron valamennyien üresek. 

A zennek nagyon egyszerű és közvetlen a tanítási stílusa. A zen azt 
jelenti, hogy ha meg akarod érteni, mi a görögdinnye, akkor kezedbe 
veszel egy görögdinnyét, fogsz egy kést, és felvágod vele. Ezután szádba 
veszel egy darabot – hamm! Tiéd a tapasztalás. Se szavak, se beszéd, se 
könyvek, se tanulás nem juttathatnak el erre a pontra. Még ha száz 
könyvet olvasnál is a görögdinnyéről, és száz előadást hallgatnál meg 
róla, nem tanítanának annyit, mint egyetlen harapás. „Mi a görögdiny-
nye?”Hamm! – „Ahhh! Ez a görögdinnye.” Ekkor megtapasztaltad 
a görögdinnyét, és amit szereztél, örökké tart. Ezért írják le úgy a zen 
tanítást, hogy „nem függ a szavaktól és a beszédtől, a szútrákon túli 
átadás ez, amely közvetlenül az elmére mutat. Lásd meg az igaz termé-
szetedet, légy Buddhává!” A görögdinnye megismeréséhez nem kelle-
nek szavak, nem kell beszéd – még egy gyermek is megérti! Ez a módja 
a zen tanításnak. 
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