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I. vU CsÁsZÁR MEGKÉRDEZIBTDHIDHARMÁTI
A Liang-dinasztia Vu nevíí császára megkérdezteBódhidharme Dag1.mestert:
- Nli a végsőértelmea szent igazságnak?
Bódhidharma így felelt:
- A nyitott iiresség- nincs benne semmifele szent;
A Császár tovább kérdezett:
- Ki vagy te, aki előttiink állsz?
- Nem tudom - felelte Bódhidharma.
A Csásár teliesentanácstalanlett.
Bódhidharma pedig átkelt a Folyamon, ésVejbe ment.
Il.ésőbba Csásár fÓlkcreste Pao-cse mestert' s magyarázatot kérttőle.
Pao-cse visszakérdezett
:
- Felségedvalóban nem tudja, kicsoda ij?
- }Jcm tudom - felcitc a Császár.
Erre a mester elDxagyarázta:
- }.Iemmás ő', mint a nagy Avaiókitésvara bódhiszatwa,
a|:'ii:iudd ha szellemének pecsétj ót bor dozza.
}Jznagyon megdöbbentette a CsáSzárt.Végül is követet
hí''.ottelő, hogY az menjen Bódhidharmáért.Pao-csemes.
ter azonban azt mondotta:
- Neirogy Felséged megpróbálion kövctet kÍi{deniutána l Az egészbirodalom futhat utána - mindfui{s3! $q66sei:rfoq visszatérnij
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2. csAo.Cso[i: AZIGAZ ÚT NEI,íoLY NEFiÉz,
Csao-csou az eg-viktanításalkalrnávai így szólctt a gyúlekezethez:
Az igaz Út nen oly neWz,
Csak ne oóIassz ést?eszeress.. .
_ De ha csak egyetlen szócskát kiejt az ember, máris itt
a választás és szeretet, avagy a felhőtlen fenyesség.Az
öreg szerzetes nincsen birtokában a felhőtlen fényességnek. Nos, ti ia, tudjátok.e méltányolni e'nek a ielentését?
Az egyik szerzetes azt kérdezte:
_ Ha valaki nincsen birtckában a felhőtlen fénr'ességnek, akkor ugyan mit méltányol|unk benne 7
- Nem tudom - volt Csao-csouváIasza.
- Hát ha tiszteiendőséged nem tudja, akkor hogyan
mondhatja, hogy nincs birtokában ennek a felhőtlen fényességnek?- kérdeztc tovább a szerzetes.
- A kérdezősködésbőlmost már elég- mondta Csaocsou' s ígyfejezte be:
- Boruliatok le, éstávozzatok!

3. I\ÍA-CUBETEGSEGE
vált. A koMa-cu mester megbetegedett,áilapota súl-vossá
lostor főapátja meglátogatta,s így szóIthozzá:
- Hogyan érzimagáttisztelcndőséged
ezekbena napokban?
- NaparcúBuddha, Hcidarcú Buddha3 - volt a mester
vá|asza.

4' TT.SAN VÁNDoRBATYU]A
i-ö-san megérkezett Vej-sana kolostorába. Hóna alatt a
vándorbatyuval keresztülsétálta nagycsarnokon, előbb keietrőlnyugatra, majd ny'ugatrólkeletre, körülaézelődött, és
így szólt:

- Sehol sem*i!5 - Éselhagyta a nagycsarnokot.
(Hszüe-tou megjegyczte: _ Átlátszó !)
Tö-sau odaért a kolostor főkapujához, ésott így szóit:
- Csak ne siessiirrkannyira !- Lzza|nlházatát eiőírásosan
rendbe szedte. Másodszor is belépetta csarnokba' ésmeg.
hallgatásra jelentkezett. Vej-san megszokott helyén tildtigélt. Tö-san iinngpélyesenmagasra emelte térdkendőjét,6
éskiáltotta:
- Hosang!
Vej-san olyan kézmozdulatot tett, mintha jakfarkas
légycsapója után kapott volna. Erre Tö-san elböffentette
magát: _ Kha!
(Hszüe-tou erre megjegyezte.._ Áttátszó!)
Ezután TGsan hátat fordított a csarnoknak, felkötötte
saruját, ésútjára indult.
Este Vej-san megkérdeztea csarnok rangidős szerzetesét:
- Hová iett az újonnan érkezett?
- Anrikor kiment a főcsarnokból, sarkon fordult, felkötötte a saruját, éselhagyta a kolostcrt.
-Ez az érdemesfickó egy napon eljut maid a magányos
hegycsúcsra,?ott remetekunyhót készítmagának, ésszidja
a Buddhákat, ócsárolja a pátriárkákat! - mondja Vej-san.
(Hszüe-tou ekkor megjegyefre: _ Hóra mégdér!)

5. HSZÜE-FENG

RIZS SZEI'IECSKEJF

6

ilszüe-feng így szóit a gyülekezethez:
- Az egészhatalrnas világ, ha az ujiaimmnl felcsippentem' nem nagyobb egy rizsszemnéi. Ide vetem elétek,de
nem látjátok, ostobák ! Üssétekmeg hamar a gongokat,szólítsátokaz eeészkolostort. éskeressétek!

89

6. JÜN.MEN: MINDEGYÍK NAPJT NAPl|

Io. MU-csoU ÜRESFEJŰ BoLoNDJA13

Ji'in-men az egyik tanítás alkalrnával igy szó|t:
- Nem kérdezősködöm azokról a napokról, amelyek
a
hónap tizenötödik napja előtt voltak. Hanem mit mondanátok a tizenötödike utáni napokról? Nos, halljam ! - Azzal
már válaszolt is saiát maga: - Mindegyik nap jó nap.

Mu.csou megkérdezteaz egyik szerzetestől:
- Te hová való vagy?
A szerzetes egy khót böffentett. Mu-csou így szólt:
- No, énöreg szerzetes, iól megkaptam a magamét!
_ Kha ! - böffentett úira a szerzetes.
_ Lám,lesz még egy kha, aztán' egy negyedik khw'hát
mégmi?
A szerzetes azonban ezutánmár csöndben maradt. Mu.
csou végigvertraita' ésazt mondta neki:
- Üresfeiű bolond, te!

/. FA-IEN: TE HUJ-CSAOVAcylro
Egy szerzetes a következő szavakkal fordult Fa-jenhez:
- Hui-csao szeretné tísztelendőségedtől
megkérdezni,
hogy mi is voltaképp Buddha.
Fa-jen így felelt:
- Te Huj-csao vagy;

8. cuJ-JaN szEMtLDtKErr
A nyári tanításiidőszak befejezésekéntCui-ien
ígyfordult
a gyülekezethez:
_ Az egésznyáti időszak alatt folyton-folyvást beszél.
tem nektek. Nos' nézzetekide ! Megvan mégCuj-jen szem.
öldöke?
- Azoknak, akik tolvajlásra adták magukat, lelkifurda.
lásuk van! - mondotta Pao-fu.
- Kinőtt mát az! - mondotta Csang-csing,
- Sorompó! - kiáltotta nekik
Jün-men.

II. HUANG.Po

Hullng-po1r egyszerazzal fordult a gyülekezethez:
- olyanck vagytok,mind'nyáian,mint a törkölyre szálló
muslicák: úgyzarándokoltoka Csan tanulásaiirügyéntés
tova. Sosem lesz ennek vége?Ncmtudiátok' hogy az egész
Tang-birodalomban egyeticn Csan-mestersem akad?
Eiőállott egy Szerzctcs,ésazt kérdezte:
- Hogyan lehctséges
ez ? Hiszcn országszertevannak kolostorokr5ls azokbln varrnak tudósoknak eiism'ertférfrak,
akik a gyü1ckcZetckettanít|ák!
- Nem azt mondom, hogy Cs:n nincsen.Csak azt mondtam, hogy mestereknincsenck.

I2. TUNG.SAN

9. csAo-csou NÉGYKAPUJAI,
Egy szerzetes att kétdezte Csao-csoutól :
- Kicsoda-micsoda az a Csao-csou?
- Keleti Kapu. Nytlgati Kapu, Északi Kapu, Déli Ka.
pu - felelte Csao-csou.
9o

MUSLICÁI

HÁRo\,l' !-oNT

KENDERE1o

Egy szerzetesmegkérdezteTung-san hosangot:
- Mi Buddha?
- Harom font kender - felelte Tung-san,

I3. PA-LING EZÜsTcsÉszÉJE

I7. HSZIANG-LIN:

Egy szerzetes megkérdeztepg-lingtól :1?
- Mi a helyzet az Árjadéva-iskolával?l8
- Havat gyííitenieztist csészébe;

Egy szerzetes megkérdezteJtin-mentől :
_ Miaz értelrnea Buddha életefolyamán adott
tanításoknak?
Jtin-men váIasza ez volt:10
- Az egyetlenh ez szóLni,

15. JÜN.MEN: FoRDÍTVA Az EGYETLENHEZ SZTLNI

can, éssgmmi sem akarja magát megmutatni?
Jün-men v álasza cz'"'olt :
- Fordíwa az egyetlenhezszó!ni.2o

sem moc-

I6. CSING-CSINGToIÁsFELTÖRÉsE
Egy szerzetcs azzal fordult Csing-csr'nghez:2r
- .Ianítványod belülrői akar feltörni. Kérlek.

Mester.
törj fcl kívülről!
_ Életreakarsz kelni vagy sem? - kérdezte
Csing-csing'
- Ha nem akarnékéletrekelni, az egész
világ rajtam nevctne - felelte a szerzetes.
_ Te is csak afféledudvatojás22vagy! - mcndotta
a mester.
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Az ÜLDÖGÉLÉSBE

Egy szerzetes'azt kérdezteHsziang-lintől :23
- Miazértelne annak, hogy Bódhidharma a távoli Nyugatról ide zaráudokolt ?
- Belefáradni a hosszú üldögélésbe - felelte Hsziang.
lin;

14. JÜN-MEN: AZEGYETLENHBZ szTLNI

Egy szerzetes megkérdezteJÍia.mentől :
- Mi a teendő akkor, ha egyetlen gondolatunk

BELEFÁRADNI

I8. csUNG NAGYMESTER vARRÁs NÉLKÜLI szTÚPÁJA
Szu-cung császárzaazt kérdezte Csuug nagymestertől:zs
- Mit kell tennem érted, ha a századik évz8elérkezik?
- Készíttessaz öreg szefzetes számára egy varrás nél.
küli sztupát !27- válaszolta a nagymester.
- Szeretném tudni, hogy milyen legyen a formája .
mondotta a Császiír.
Csung nagymester hosszan hallgatott. Azután megkérdezte:
- Értctted, amit mondottam?
- Voltaképp nem értettem- válaszolta a Császár.
- Van egy tanítványom - mondta ekkor Csung nagymester' _ Tan-jüan28 a neve) neki adtam át megőrzésrea
Tan Pecsétiét.Ő nagyon járatos ezekben a dolgokban.
Egyszer hívasd majd el, éskérdezd meg tőle!
Cstrng nagymestet halála után a Császár hívatta Tanjüant, éskikérdezte.Tan-jüan ígyfelelt:
Hsziangtól Délre, Tantól Északra2g
(}Iszüe-tou rnegiegyzése:Egyetlen tenyér tapsa nem
szól!)
Mindenütt tiszta arany terem.
(Hszüe-tou megiegyzése:Egy friss fatörzs a hegyről!)
Á.rnyalan fa alatt3oa hajó mindenkit visz.
(!{szüe-tou megjegyzése:Csöndes tenger' tiszta patak.)
A Nefritpalotában31 nem tudnak a szentről.
(Hszüe-tou köz,beszólt: S ezzel el is készü1t.)32
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I9. csÜ-csEai UJJ-CSANJA

22. HSZLJE-FENGTEKNTCoRRÚ KÍGYTJA

Az érdemesCsü-cse mesternek az volt a szokása, hogy bármilyen kérdésre,amit' bozzá intéaek, Íiilemelte az ujiát.

Hszüe-feng tanítottaa gyülekezetet, s így szólt;
_ HegyÍink délilejtőjénvan egy teknőcorrű kígyó.38Feltétlenül meg kell néznetek!
Csang-csing3e megiegYezte:
- Van itt ma valaki a csarrrokban, akinek oda az élete.
Egy szerzetesjelentetteeztHszüan-sának,aoakiígy szólt :
- Erről csakis egyvalaki tudhat szóLni, az pedig Leng
teswér.4lS ha ő helyesen válaszoloa is, énmrísképpmon-

20. LUNG-JA A NYUGATI VÁNDoRRTL KÉRDEZŐSKÖDIK
|r'ng-ja3amegkérdezteCuj-vejtől:35
_ Mi az értelme annak' hogy Bódhidharma Nyugatról
ide vándorolt hozzrínk?
_ Add csakide azá|]támaszt.! - felelte az. Lrrng-ia átnyúitotta neki az álltám3521,mire Cui-vej fogta és megcsapa vele. Lung-ia megszólalt:
- Hát csak üss, ha éppütni akarsz. De, végtéreis, enngt1,
hogy Bódhidharma Nyugatról ide vándorolt, egyszerűen
nincs semmi értelrne- mondta Lung-ja.
Lr'ng-ja később Lin-csits is megkérdexe:
- Mi az értelme anna\ hogy Bódhidharma NyugatróI
ide vándorolt hozzánk?
- Add csak ide nekem az ülőpárnát! _ kérte Lin-csi.
Lung-ja az ü|őpátnáért nyúlt, és átnyújtotta; Lia-csi
átvette, ésvégigvertvele Lung-ján. Luo'g-ja így szólt:
- Ha éppütni akarsz,hát csak üss. De, végtére
is, annak,
hogy Bódhidharma Nyugatról ide vándorolt, egyszerűen
ningg 5gmmi értelme'

2I. CSE-MEN LTTUSZA
Egy szerzetesezt a kérdésttette Íiil Cse-mennek:37
- Mi a lótusz, amikor mégnem búit ki a v|z a1ó|?
- Lótuszvirág - felelte Cse-men.
- Ésmicsoda akkor, ba kibújt a vtz atól? - kérdezetttovább a szerzetes.
- Lófuszlevelek - felelte Cse-men.
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danám.
- Hogyhogy másképp nrondaná tisztelendőséged?kérdeztea szeÍzetes.
- Miért kell annak épp a hegy déii lejtőjénlennie? válaszolta Hszüan-sa.
Jün-men pedig ledobta görcsösbotiát Hszüe-feng elé,
ésúgytett, mintba Dagycn megrémült volua'
2 3 . P A o . Fj C s o D A H E G Y - C s Ú c s A
Pao-ful2 ésCsang-csingJ3együtt sétálgattaka hegyek közt.
Útközben Pao.fu, uiiával mutawa' így szólt:
_ Az ott a Csodahegy csúcsa.aa
Csang-csing így szólt:
- Ami ígaz,azígaz'Sajnos!
(Hszüe-tou megiegyzése:Ha ma ezze|azemberrcl sétái:ránk a hegyck közt, vajon miben törné a fejét? Hszüetou második megjegyzése:Nem mondom, hogy száz
vagy ezer évalatt nem találnánk mégegy ily en embert. De
biztos, hogy nincs sok belőle.)
Az egyik szerzetes elrnesélteezt Csing-csingnek,as aki
megiegyezte:
-- Ami S zun barátunk4s megi egyzésétilteti, ha ő nem lenne, bizony mondom, a mezőt holtak koponyái borítanák.
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24. LW

ASSZOIW-,4z 6 VASMALON!.

27. IÜN.Ní'ENAR.tI.iYosszELEsl

Liu apáca, akinek Vasmalom (Tie-mo) volt a beceneve,
ellátogatott a Vej-san-kolostorba. Vej-san köszöntötte,
mondván:
- Hát megjöttél, öreg bivalytehén?a8
- Hollnap lesz a nagy iinnepséga Vutaj-hegyen.ao
Eljöne tisztelendőséged?- kérdeztea Vasmalom.
Vej-san lefeküdt' éskinyújtóztatta tagjait.
A Vasmalom megfordult, s ment útíára.

Egy szeruetesazt kérdezteJiin-mentől:
- Melyik évszak az, amikor a fák elhervadnak és a levelek lehullanak?
- Akkor az aranyos szélfúj teijes erővel - felelte Jünmen.

25. A LTTuszvrnÁc-csÚcs

Nan-csüanía ei:nent a Paj-csa:rghegyre, hogy tiszteletét
tegye Pa|-csang Nie-pan hosangnál.55I'aj-csang ftiltette
neki a kérdést:
_ Van-e olyan Tan' amit a nagy tanítóknem hirdettek a

REMETÉJE

A Lótuszvirág.csúcsso remetéie előhozta a botját, és így
szólt taníwlínyaihoz:
- A régiidőkben azvolt az öregek szokása, hogy,
amint
elértéka megvilágosodást, nem maradtak többé. Miért?
Minthogy senki sem tudott felelni, maga adta meg a vá.
laszt:
- Mert már többé semmi haszna uem lett volna.
Hancm
most azt kérdezem,hogyan álltok ti ezzel? - s kérdésére
ismétmaga válaszolt:
Nem tőrődoe senkivel,
Vóllukcn a bct,
Mennek, nrcnnek egl ene$,
Ezer hegy oan oü.

26. PAJ-CSANGA FBNSÉGcsÚcsÁN
Egy szerzetes azt kérdeztePaj-csangtól:s1
Mi a világon a legcsodálatosabb?
- Ülni egyedül a Fenség Csúcsáns2- felelte Pai-csang'
A szerzetes méIy meghajlással köszöntötte. Paj-csang
errc végigvertrajta;
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23. NAN-CsÜAN: ANí'ITNE\{ HIRDETTEK A NAGY
TANÍTTK

népnck?
_ Mindenképp van oiyan - feleite Nan.csüan.
- Akkor hát melyik az aTan, amit a nagy tanítók nem
hirdettek a népnek?- kérdezetttovább Paj-csang.
- Sem nem el-ersem nem Buddharsemmise-voltNancsüan vílasza;
- Ezt hirdeted te? - kérdeztePaj-csang.
_ MáÍ csak ilyen vagyok. Hanem tisztelendőségednek
mi a véleménye?- fordítottavissza a kérdéstNan-csüan.
_ Nem vagyok én a nagy tanultságúférfiakközül való
_ felelte Pai-csang-, hogyantudnám énmegmondani,hogy
mit tanítottaka nagy tanítók ésmit nem.
- Ezt nem értern- mondta Nan-cstian.
- Pedlg éppeneleget mondtam neked - zárta le a dolgot Pri-csang.

29. TÁJ-szUJ: s KlvETKEzIK

A MÁSIK

Egy szerzetes azt kérdezteTaj-szujtól:56
- Írva vagyon: ,,Amikor a nag), knlpa-tíiz|i

Jellángol,
nind, az ezer oilág elpusztul.. .,, Szeretném tudni. csakugyan elpusztul vagy nem pusztul el7
- Elpuszrul -felelte Taj-szui.
- S akkor következik a másik ? - kérdezetttovább a szerzetes.- ÉsTaj-szuj felelt:
-Skövetkezikarrásik.

30. csAo-csou Es A NAGY RETEK
Egy szerzetes járult Csao-csouhoz :
- Azt ballottam, hogy tisztelendőségedköze[ ismeretségbenvolt Nan-csiianna|. Igaz lenne ez?
- Csen-csoubans8terem a nagy letek - válaszo]taCsaocsou.

Ma-jű ekkor így szólt:
- Csang-csing azt moDdottanekem, hogy helyes. Tiszteiendőségedmiért mondia, hogy helyteleu?
- Csang-csing szava helyes, de te helytelen vagy' Téged csak a széljárása visz, igy nem iutsz sehová! - felelte
Nan-csüan.

32. TINGCSAKÁLL
Ting,61 a szerzetesekcsarnoki elöIjárója azt kérdezteLincsitől:62
- Mi Buddha Tanának a lényege?
Lin-csi leszállt elnaélkedő ülőkéiéről, galléron ragadta
Tinget, pofon verte, ésellökte magától. Ting csak állt ott,
mintha mégvárna valamire. Egy szerzetes,aki a közeiben
állt, rászólt:
- Ting hosang,miértnem köszönsz mélymegbailással?
Ting ekkor, köszönete jeléül,mélyenmegbajolt.Ábban
a pillanatban megvilágosodott.

3I. MA.JÜ CSENGŐS BoTJ.{
Ma-juso elrnent, kezébencsengős botjával-.Csang-csíngboz. Háromszor körüljárta Csang.csing elrnélkedő tilőhelyét,rázta a botot,uohog). a csengők csilingeltek, afráa,a
Ítildhöz ütötte, majd kihúzta magát, s úgy állott neg előtte . Csang-csing bólinton:
- Helyes.
(Hszüe-tou megiegyzése: Helytelen !)
Ma-jü ezután Nan-csüanhoz ment. Háromszcr körüljárta Nan-cstian elmélkedő űlőhelyét, közben rán'a abotot, hogy a csengők qgilingeltek' az:utáD,a botot foldhöz
r'erte, majd kibúzta magát, s úgy állott meg elÖine.\ancsüan ingatta a fejét:
- Ez semmi! Helytelen!
(Hszüe-tou megjegyzése
: Hetytelen!)
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33. CSEN FTHIVATALNoK CE-FUNÁL
Csen Cao főhivatalnok ú163fiilkereste Ce-fut.6a Ce-fu,
amint megpillantotta)kört rajzolt a levegőbe.Csen Cao igy
szólt:
- Fiatal tanítványod nem rossz szándékkalérkezik,te
pedig, brírmégnem is üdvözöltük egymást,máris kört ra|zolsz a levegőbe ?
Ce-fu erre magára húzta cellája ajtaját".
(Hszüe-tou megjegyzése:Csen Cao bizony féIszemíi!)
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34. JANG.SAN: NEM voLTÁL TE A LI-I.HEGYSÉGBEN

36. csANG-sA sÉTÁRAINDULT

Jaug-sano5megkérdezettegy szerzetest:
- Honnan jönél?
_ A Lu-hegységbő166
- válaszolt az.
- Voltál-e fönn az tt treg-csúcson valaha? - kérdeae
Jang-san.
- ott mégnem jártam - volt a válasz.
- Akkor te nem voltál soha a Lu-hegységben- mondta
Jang-san.
(Később Jrin-men azt mondotta:
_ Jang-san szava egytittérzésbőlfakadt, ezértvégképp
a
gyom közé veszett.)

Egy napon Csang-sai1 sét:irainduit. Amikor hazaterőben
a főkapu eléért,a rangidős szerzetes így szóIt bozza:
- Hosang, hol jártál?
Csang-sa ígyfelelt:
- Sétáttettem a hegyek között.
- De merre jártál? _ xérdeztea rangidős Szerzetes.
- Először azi||atozó füvek nyomába szegődtem, aztán
a hulló virágszirmokat követve értem haza _ felelt Csangsa.
- Elteltél a tavasszal!_ mondta a rangidős.
- Még mindig szebb, mint ha az öszi harmat lepi be a
lótusz leveleit - mondta Csang-sa.
(Hszüe-tou megjegyzése;Köszönet ezétta válaszert!)

35' MANDZsUsRÍ:HÁRoM IlEG HÁRo}Í
Mandzsusríbódhiszattva6'azt kérdezteVu-csótól :68
- Te most éppenhonnan jössz?
- Déirőt - felelte Vu-cso'
- Nos, hogyan él Délen Buddha Tana7 - kérdezte
Manr'lzsusrí.
- A Törvény kései korszakának a szerzetesei épp csak
ügyelnek a Tan előírásaira - válaszolta Vu-cso.
- So kan vannak vagy kevesen? - érdeklődött Mandzsus.
rí.
- Itt vannak háromszázan' amott meg ötszázan is - felelt a szerzetes'Aztán ő kezdett kérdezősködni:
- Hogyan él a Tan abban a világbau, amelyet te felügyelsz?69
- Egvütt élneka szentek ésa világiak - mintha srírkányok
éskígyók lennénekegymás közt _ mondta Mandzsusrí.
- Sokan vannak vagy kevesen?- kérdexc Vu-cso.
- ott három meg irárom,7oitt háromszor három - volt
Mandzsusríválasza.

37. PAN-SAN:HÁROM VILÁG - TAN SEHoL!
Pan-san?zígy szóit tanítványaihoz:
- A Három Világban?3nincs sehol a Tan. Hol lehetne
ftjllelni az elrnét?1a

38. FENG-HSZÜE ÉsA PÁTRIÁRKÁK raN.prcsÉrJr
Jing-csou kormányzóságban;s történt: Feng-hszüe?6 elfoglalta a főhelyet a hallgatóság előtt, ésígy szólt:
- A pátriárkának a Tan-pecsétie?? o|yaa, mint a VasbivalyTs sze[eme.
Ha a pecsétetelveszik, lenyomaÍaott marad. Ha a pecsétetnem veszik el, lenyonata nem látható. Ha egyiket
sem akarjáto\?g oda kell-e nyomrri a pecsétetvagy sem?
No, mondjátok meg nekem!
Ekkor egyik szenior, Lu Pej,80 előlépett, s így sált:
- BirtokombaD van a Vasbivaly szelleme. Kérlek, ne
nyomd rám a pecsétet!

- Megszoktam, hogy cethalra vadásszaka nagy óceánban. De elszomolít, hogv iszapos vlzben vergődő békára
bukkantam.
I'u Pej állva maradt, éselgondoikcclott. Fcng-bszüe egy
khctkíá|tásthallatott, maid így szólt:
- Miért nem folytatod, amit elkezdtélmondlni?
Lu Pej dadogott. Feng-hsziie úgvtett' mintha meg akar.
ná ütni a jakfarkaslégycsapójával.mald így szólt:
- Emlékszelmégaz idézetre?Ismételdmeg!
Lu Pej szóra nyitotta a száját, clc cbben a pillanatban
}rcng.hszüe végigvágottrajta légycsapójával.
A kormányzó így szólt:
- Buddha Törvénye és az uralkodó törvénye egy
és
uEyanaz.
Feng-hszüe ígyszóIt:
- Miért beszélsz
így?
- Ha a megtorlás kíván;tos.rkkor nem lehet többé lraIogatni.Másküönben zavar támad - mondta a kormán.1'zó.
Feng-hszüe leszállott karosszékébő1.

39. JLIN-MENGYTGYFÜ\'ES stvÉN.iE
Egy szerzetesazt kérdezteJűn-mentől:8r
- Micsoda Buddha testevoltaképp?
- A gyógyfüves kert82sövénye - válaszolta
Jtin-men'
- Éshogyankellene ezt értenem? - kérdeztea szerzetes.
- AranYos sörényű oroszláns3- felelte
Jün-men.
40. NAN.csÜAN VIRÁGSz.4'LA
Lu Keng taifu8a Nan.csüannal beszélgeweazt mondta:
- Csao,8sa Törvény tanítóia azt mondofta,bogy az Égnek, a Föidnek s nekem Ugyarraza gyökerünk. Minden
dolgok fiildön s égens énis köxük-egylényegííek vagyunk.
Nem csodálatosanfurcsa ezi
Í^?

Nan-csÜan riimutatott egy virág1a a kertben, szólította a
tajfut, ésígy szólt:
- Manapság az emberek úgylátiákezt a virágot, mintha
csak álrnodnák.
. Í I .C s A o . C s o U É sA N . { G YH " { L Á L
Csao-csou megkérdezteTou-cétói :86
_ Mi történik akkor' ha vaiaki azok közűl, akik Nagy
Halállalo7 meghaitak,ismétvisszatéraz életbe?
- Nem szabadéiielkóbcrolni ! Meg kell várni, mígmegvirrad. s akkor útnakincluini - felelte Tou-ce.

42. P.\NG HŐl'ELYHEI

Pang,Ei a vi1ágitanítványbúcsútvett Jao-santól'89Jao-san
el a kolostor kapukirendelt tíz novíciusi, hogy kísér|ék
jáig. Pang rámutatott a szállongó hópelyhekre, s így szólt:
- Gyönyörű hópelyhek. Eg1ik a rr:ásik után. De nem
hullanaksehová.
A novíciusokegvike, akinek a neve Cslian volt, megkérdezte:
_ Hát akkor mégishová esnek?
Pang adott neki egy pofont. Csüan méltatinnkodctt:
- Világihoz nem illik, hogy így eliárjon a keze !
- Éste mégCsoz-novíciusnak nevezed magad? Az öreg
- felelte neki Pang'
Jamaoososemfog tégedelengedni!
- És téged, világi taníwány? kérdez€tt vissza a no.
vícius. Pan újrapofon ütötte, éshozzátette:
- Csak néze|,nézel. s mégis oivan vagy, mint a vak;
csak beszélsz,beszélsz,s mégisolyan vagy, mint a néma.
(Hszüe-tou megjegyzése:Miért nem vágtáLhozzá egy
hógolyót már az első kérdésbelyett?)
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43. TUI{G-SAN:SE HIDEG, SE.NIELEG

45. csAo-Csou HÉTFoNT SÚLYÚ KENDERKÖNTÖSE

Egy szerzetesazt mondotta Tung-san.ak:s1
- Hol a hideg jön ránk, hol a meleg. Hogyan tudnánk el-

Egy szerzetes azt kérdezteCsao-csoutól :
- MiDd a tizezet dolog visszavezethető az egyre. De
mire vezethető vissza az egy?
- Amikor mégCsingcsouban éltem,készítettemmagam.
nak egy köntöst kenderből, hétfont volt a súlya_ válaszolta
Csao-csou.

kerülni?
- Miért ncm mégyoda, ahol nincs se hideg, se meleg? kérdezettvissza Tung-san.
- Hát hol van az a hely, ahol nincs se hideg, se meieg?
- kérdezetttovább a szelzetes'
- Az az a hely, ahol megfagysz,a-ikor hideg van, megsüIsz, amikor meleg van _ válaszolt Tung-san.

{{,' Ho-sANl

ERTENI

.\ DOBÜTEST

Ho-sano2igy szólt a gyülekezethez:
_ Aki gyakorlássaltanul - az hailgató. Aki befejczte a
tanulást _ az szcmszéd.Aki túliutott az előbbi kettőn az túl van az igazságon,
Egy szerzetesmegkérdezte:
- Mit tesz az, túl lenni az igazságon?
- Értenia dobütést- felelte Ho-san. - A szelzetes tovább kérdezősködött:
_ Mibeo áll Buddha igazi tanítása?
- Értenia dobütést_ ielelte Ho-san' - Á szerzetesmég
tovább kérdezősködött:
- Nem arról kérdezlek, hogy vajon mit jelent:
,}lo|az
igaz elme, ott Buddha'', hanem arról, hogy mit jelentsen
ez: ,rSem nem elme, sem nem Buddha"?
- Érteni a dobütést! - felelte Ho-san'
A szerzetes mégmindig nem hag1ta abba a kérdezősködést:
- Ha egy magasztoside érkezik,hogyan kell bánni vele?
- Érteni a dobütést! - felelte Ho.saa.
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46. CsING-CSlNG:AZ EsŐCsEPPEK HANGJA
Csing-csing megkérdezettegy szerzetest:
- Miaz a zai odakinn?
* Az esőcseppekhangja - válaszolt a szerzetes.
- Az emberek feje tetejéreállítják a világot. tnmagukat
csapiák be, s rohannak a dolgok után - mondotta Csingcsing.
- Éste hogy vagy ezzel? _ kérdeztea szeÍzetes.
_ Énis közel voltam bozzá, de nem hagytam magam becsapni - válaszolta Csing-csing.
A szerzetes rákérdezett:
- Mit jelentsen az, hogy ,'közel voltam bozzá, de lem
hagytam magam becsapni" ?
_ Ezt elrnondani a valóság birodabnában könnyű, de elmondani az átlényegülésbirodalraában már nebéz_ válaszolta Csing-csing.

47. JÜN-MEN: A HAT FEL-NEM-FoGÁS
Egy szerzetes azt kétdezteJÍin-mentől :
- Micsoda a Tan igazi teste?
- A hat fel-nem-fogáso3- felelte Jün-men.
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48. VANG TA]FU ÉsA TEASZERTARTAS

50. JIJN-\,IENSZEMERNYI SZAMÁDHIJA

ment teaszertartásra;
Vang tajfugaa Csao-csi:rg-ko1ostorba
Lang, a rangidős, éppenfölemelte az üstöt, hog.v odavigye
Ming-csaonak,g5s kiborítotÍaazt.v angtaifu megkérdezte:
- Nli van az üst alattl
- A tűzhely istene _ váiaszolta Lang.
- Ha ott van a tűzheiy istene,akkor miértl.an rábcrítva
az üst? - kérdcztea taifu.
_Ezet nap hílségeslrivatali szolgálat, aztán egy napon
megtöÍténika baleset!- felelte Lang.
A taifu megforgatta ruhauiját, és kiment a szobából.
Ming-csao így szólt:
- Lang bátyám, a mai napig békésen
etteda Csao-csingindulhatsz
a barbárok közé aztán
rizsét,
most
kolostor
egy koldusbottal!
- Szerinted mit kellett r'olna mondani? _ kérciezettviszsza Lang.
- Magad vagy az oka, ha a gonosz szellem kifogott rajtad ! - felelte Ming-csao.
(Hszüe-tou megjegpése: Miért nem tapcstál bele ab.
ban a szempillantásbana tűzhelybe?)

Egy szerzetesmegkérdezteJün-mentől:
_ rVilyen az a szemetnyi szamádhi?
- Rizs a csészében,
víz a vödörben _ felelte Jün-men.

49. SZAN-SENG:AZ ARANYHAL Klszti(T'rr

R HÁt-ósTL

Szan-seng96azt mondotta Hszüe-fengnek:
_ Az arauyhal kiszökött a hálóból' Mondd meg, mit
eszik azután?
- Ha majd te is kinn leszel a hálóból, akkor megnrondom neked - felelte Hszüe-feng. Szan-seng nem hagvta
annyiban:
_ Tizenötször százszerzeÍesnekköztisztelctben álló tanítója vagy, ésnem ta|á|szszavakat, ha ilyen kérdésselkerülsz szembe!
- Áz öreg szeÍzetesmost főapát, ésa kolcstor túlságosarr
sok d<llgotád - felelte Hszüe-feng.
ro6

5I. HSZÜE-FENG:HÁT Ez MI?
Amikor Hszüe-feng remetekunyhójábanéidegélt,
kétszerzetes érkezett hozzá tisztelgő látogatásra. IIszüe.feng,
láwa őket közeledni. kitárta a kaput' kilépetteiéji:k,ésígv
szólt:
- Hát ez mi?
- Hát ez mi ? - visszhrngoz ták a szerzetesek,mire l{sz üefeng lehaitottaa fe;.ét,
ésvisszatértkunyhójába.
Később a szerzetesekJen-touh<lz97
mentek,aki megkérdezte tőlük:
- Honnan jöttetek?
- Dé ről érkeztünk' a Nan-ling hegységbcil- feleltek
azok.
_ Jártatok-e }{szüe-fengnél?- kérdezteJen-tou.
- Igen, iártunk nála _ feleltéka szerzetesek.
- Ésmit mondott nektck? - kérdezősködött tovább Jentou' A szerzetesekelmeséltekmiudent, hogyan történt.
- T, iai ! De sainálom' hogy nem mondottam meg neki
az utolsó szót. amikor egvtittvoltunk ! Ha megtettemvolna,
ma az egészvilágon senki nem tudná túlszárnyalni őt !
A nyári tanítírsiévadvégéna kétszerzetes ismételnron.
dotta a történetet,éskértékJen-tout, hogy legyen a segítségükre.Jen-tou megkérdezte:
- Miért nerr kértétekezt korábban?
_ Hosszúideig mi magunk viaskodtunka kérdéssel
- válaszolták. - Jen-tou ezt mondotta nekik:
- Hszüe-feng ugyanazon az útonjött a világra, mint én,
de nem ugyanazon a módon fog meghalni, ahogy én.Nos,
ha tudni akariátok az utolsó szót, megmcndom nektek.
Egyszerű: Ez! Ezleb

52. csAo-csou KŐHÍDJA

JJ. TAo-vU: NEM AKARoM MEGMONDANI!

Egy szeruetesígy szólt Csao-csouhoz:09
- Csao-csou kőhídja messzefoldön híres.De amikor fölkerestem, csupán egy sor tipegőkövet találtam.
- Te csak a tipegőköveket látod, de nem látod a kőhidat felelte neki Csao-csou._ A szerzetesrákérdezett:
- Hát micsoda az a kőhíd?
- Amelyiken át tudnak kelni a szan'arakis, meg a iovak
is - felelte Csao-csou.

Egy napon Tao-vu,lo1 tanítványa' Csien-iüado2 kíséretében részvétlátogatásrament egy családhoz, ahol haláleset
történt, s épp a temetéselőkészületei folyak. Csien-jüan
megérintettea koporsót, ésígy szólt:
-- Mondd meg nekem, kérlek, ez most élet vagy halál?
- Nem akarom neked megmondani, hogy ez most élet
avagy halál - felelte Tao-vu.
.rMiért nem mondod meg? - kérdezteCsien-jüan.
- Nem, nem akarom megmcndani - makacskodott

53. PAJ.CSANGÉSA VADLIBA
Amikor egy ízben Ma-cu Paj-csanggal együtt sétáit, egy
vadfbát látott Íiilöttük elröpülni. Ma-cu kérdezett:
- Mi volt az?
- Vadliba - felelte Paj-csang.
- Hova lett? - kérdezetttovább Ma-cu.
- Elröpült - felelte Paj-csang._ Erre Ma-cu |ól megcsavarta Paj-csang orrát, annyira, hogy az ftilordított fájdalrnában. Ma-cu így kiáltott rá:
- Ha itt volt, hogyan röpülhetett el?
54. JÜN-MEN SZÉTTÁRJAranJÁr
Jiin-men megszólított egy szerzetest:
_ Te most honnan jössz?
- Caj-csantóPoo- válaszolta a szerzetes.
- Ésmiféléketmondott mostanában Caj-csan? - kérdezősködött tovább Jtin-men. - A szerzetes váiaszképpszéttárta kétkariát. Erre Jiin.men megütötte' A szerzetesekkor
megszólalt:
- Valamit meg kell mondanom. . .
azonJtilr-men tárta szét erre két karját. A Szerzetes
megütötte'
Erre
ban hallgatott.
Jün-men
ro8

Tao-vu.
Útközben, hazafe|é,Csien-jüan így szóit:
- Hosang, nagyon kérlek,l égyjóbozzám,és mondd meg.
Ha nem mondod, megverlek!
- Hát veri meg, ha úgy tetszik, de akkor sem mondom
meg neked - válaszolta Tao-vu. - Csien-jüan meg is verte.
Később' amikor Tao-vu már eltávozott, Csien-jüan elment Si-suanghoz,lo3 éseLnondotta neki az egésztörténetet. Si-suangígyszólt:
- Én sem mondom meg neked, hogy az vaion életavagy
halál.
- De miértnem mondod mcg nekem? - kérdezteCsienjüan.
- Nem, énnem mondom meg neked - makacskodott Sisuan€.. - Ezekre a szavakra azonban Csien-jüan hirtelen
megvilágosodott.
Égy o'poo Csien-jüan, kezében egy kapával, fel s alá
iarkált a gyülekezeti csarnokban, mintha keresne valamit.
Si-suang rnegszólította:
- N1it csinálszteitt?
- Elhunyt mesterünk szellemi maradványait keresgélem - felelte Csien-iüan.
- Hatalmas' morajló hullrirnok áradnak mindenfelé.tajtékos hullámok mossák az eget, Miféle maradványait keresed az elhunyt mesternek? - szólt Si-suang.
(Hszüe-tou megiegyzése:Aiiai ! Aijaj !)
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- Így lebet erőt gyű|teni- felelte Csien-jüan'
ÉsHsziu-hszienloa hozzátette :
- Az elhunyt mester szellemi maradványai még közöttiink vannak.

56. CSIN.SAN ÉsA HÁRoM soRoMPTT ÁTVERŐ
NYÍLvEsszÓ
Liang,105a világi tadtváDy ezze|a kérdésselfordult Csinsanhoz:roo
- Mi történik akkor, ha eg1'nvílr'esszőátvcri a három
sorompót?
- Mutasd meg nekem a sorompók mesterét' hadd lássam! - felelte Csin-san.
_ Hát ha igy ál1a dolog, akkor elismerem, hogy bibáztam. Szeretuékvisszavonulni - mondta Liang.
_ Meddig kell mégvárnom rád?! - kérdezteCsin-san.
- A nyÍlvessző jó volt! De nem talált célba - feielt
l,iang. - Éstávozni készült.Csin-sau ekkor rászólt:
- Vári csak! Gyere közelebb!
Liang elfordítottaa fejét.Csin-san mcgragadta,ésígy
szólt:
- Félretenni, akár egy pillanatra is, olr'an nyilvesszőt,
amely áweri a három sorompót, annyi, mintha belémlőtted
volna !
Liang habozott. Csin-san erre hét ütéstmért rá, ésígy
szólt:
_ Most utadra engedlek,hogy ezen törd a fejed barminc
évenát!
57. CsAo-csou: ÉGENs FTLDÖN EGYEDÜL ÉNvAGYoK
TGAZ
Egy szerzetesígy szólt Csao-csouhoz:
- Mondották:

Az igaz Út nem oljl nehéz,
Csak ne zsalasszésne szeress!
Akkor tehát mi lenne a nem-választásésa nem-szeretés?
_ Égen s földön egyedül én vagyok igaz - felelte Csao.
csou,
- Ez is csak választás ésszeretet- vetette ellen a szerzetes.
- Falusi fajankó! Hcl itt a választás ésa szeretet?- vágott vissza Csao-csou.
A szerzeteseÍreDem tudott mit mondani.

58. CSAO-CSOU:

NINCS MENTSEG

Egy szerzetesígy szólt Csao-csouboz:
- Te gyakran emlegeteda mondást:
Az igaz Út nem oly nehéz,
Csah ne oálassz ésne szeress!Lo?
Nem éppenebben van a te szereteted?
- Ugyanezt kérdeztevalaki már egyszer tőlem, s én öt
esztendő múltán sem találtam számáta mentséget- r,áiaszolta Csao-csou.

59. csAo-Csou: MIÉR.rNBu IoÉznoVÉGIG?lo!
Egy szerzetesígy szólt Csacl-csouhoz:
Az igaz Út n,,n oly nehéz,
Csak ne oólassz ésne szeress!
De ha egyetlen szót sző|sz, márís eltűnik a választás és
Sieta szeretet. Miképpen tudsz így másoknak segítségére
ni?
_ Miért nem idézedvégig?_ kérdezteCsao-csou.
- Csak ennyit bírokészbentartani - mondta a szerzetes.
- Tudhatnád:

Az igaz Ut nem oly nehéz'
Csak ne otilassz ésne szeress!
- mondta Csao-csou.

60. IÜN-MEN BoTJA SÁR'KÁNNYÁvÁLTozIK
Jiin-men rDagasrataftotta a botját, ésígy szólt a gyiilekezethez:
- Botom átváltozott sárkánnyá, ésfölfatta az egészmindenséget.Hol vanaak a hegységek?Hol vannak a folyamok? S hol van a lrataLnasviiág?
(Hszüe-tou a péIdázateimondása után, botját táma,leszállott a szószékről.100
A szerzetesekésznélkülrohantakki
a csarnokból.)

6I. FENG-HSZÜE

EGYETLEN

ó3. xrx.r:sÜAN IGTTÉVÁGJA A MÁ'CsKÁTllo
egy napcn azt l.itta, hcgy a Keleti Csarnok
^.l'an-csüan
ésa ijyuga'i Csarnck szcrzeteseie3y macskráaveszekednek. iröiemelte a macskát, ésígyszóit:
- Ha valaki ió választ aci,ner:röIönr meg a nracskát!
Senki sem tiidott szóini. }i:c-csüan kettéváetaa macs.
kát.

A S.\RUJÁT
ó4. CsAo.Csou soJÉR'r,I-BSZ]'
Nan-csuan elrnondotta a fenti történetet Csao-csounak,
ésmegkérdezteőt, mit szóLhozzá, Csao-csouekkor levette
a saruját ésa fejéretéveazt, kimqn1.l1lNan-csüan utána
szólt:
- Ha te itt lettélvolnr, a macska megmenekült volna;

PoRSZEMECSKÉJE

Feng-hszüe igy sző|t a gyülekezethez:
_ Ha egyetlen porszemecskeftilszáll.
a birodalom létezni
fog. Ha nings'pg152gmecske,
amelyik ir;lszálljon,a birodalom el fog veszni.
(Hszüe-tou, a pé\dázatot e]:nondva' magasra tartva
botját, igy szólt tanítványaihoz:
* Akad valaki köztetek, aki együtt
akar vele maradni
életre-halálra?)

62. JÜN-MEN EGYETLEN KiNcsE
Jtin-gen így szólt az összegyűlt szerzetesekhez:
É,gésftjld között, az egészvilágegyetemben egyetlen
' .kincs van. Hegység formájában van elrejtve. Vegyétek a
lámpást, lépietekbe a Buddha.csarnokba, vegvéteka kolostor kapuját, s helyezzéteka lámpa folé!

ó5. n rtÁsHITiJ Btt-cs ÉsBUDDHA.''
Egy másbitű bölcs így szólt Buddhához:
- Nein szavakértjöttem én, nem szó nélkti[ válaszért
jöttem én.
A Magasztos csak ült mozdulatlanul, hallgatagon' A
máshitű ekkor áhítattal megszólalt :
- Mérhetetlen Buddha könyörülete, káprázatom fel.
hőit elfúita,megnyitottaszámomra azutat.
Miután a máshitű bölcs elt ávozott,Ánanda megkérdezte
Buddhát:
- Mít tudott Úegez itt, hogy azt mondhatta, megtalálta
az Utat?
_ A telivérnyomban felszökken. ha a korbácsnakcsak az
árnyékaesik rá - felelte a Magasztos.
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66. ]EN-ToU HANGos.q'NFÓLNEVET
Jen-tou1l3megkérdeaeegy szeÍzetestől:
- Te honnan jöttéi?
_ A Nyugati Fővárosból _ felelte a szerzetes'
_ A Huang Csao-féiel{22d{5rraleveréseután fcgtál-e
újrafegyvert7 - kérdezteJen-tou.
- Igen, kardot fogtam - feleite a szerzetes.
Jen-tou nyaka görcsbc meredt, és szörnyű sikoltásl15
szakadt ki belőle. A szerzetesmegszólalt:
- Porba hullik a feied !
Jen-tou hangosan fiilnevetett.
Később a szeÍzetes Hszüe-fenghez látogaton el, aki
ugyancsak megkérdezte:
- Te honnan iössz?
- Jen-toutól - felelte a szeÍzetes.
_ Jen-tou mit mondott neked? - kérdeae Hszüe-fcng.
A szerzetes elmesélteneki az egészet.Hszüe-feng erre
harminc botütéstmert rá. éselzavarta a kolostorból.

67. rv'A NAGY TÁNITT' szÚTRÁT ^,lAGYAxÁz
A Liang-dinasztia Vu császára116felkérte
Fu-csiut, a Nagy
Tanítót,ll7 hogy tartson magyarázatot a Qlénónt szú|raról. Fu, a Nagy Tanító, felhágott az emelvénye, azután
megtitötte botiával a pulpirust, s máris leszállott az emelvényről'
A Császár teljesen eiképedt.Pao-csell6 bozzáfordult:
_ MegértetteFelségeda tanítást?
_ Nem, nem érteksemmit - mondta a Császát.
- Pedig a Nagy Tanitó befejezte a prédikációt - mondta
Pao-cse.

1r4

ó8. JANG-SAN

A NEVÉT KÉRDEZi sZAN.sENGToLlll

Jang-sanmegkérdezteSzan-sengtől:
- Mi a neved?
- Hui-csi - válaszo1tSzan-seng.
- Huj-csi az énnevemi - viszonozta Jang-san.
- Áz énnevem Hui-zsan - feiclte Szan-seng.- Jang-san
erre harsányanfelnevetett'
ó9. NAN-CSÜANKÖRT RAJZoL
hogv
Nan-csüan, Kuj-cung ésMa-iü együtt mendegéltek,
Félúton
tiszteletüket tegyék Huj-csung Nagymesternél.
Nan.csüan megálit, s egy kört rujzolt a porba. Így szólt:
- Ha tudtok erre egy jő vá|aszt,akkor folytatom utamat
veletek.
Kuj-cung nyomban leült a kör közepere. J\la-!ü, czt
láwa, női módon mélyen meghajolt. Nan-csüan ípryszólt:
- No' akkor énnem me5ryekveletek!
_ Micsoda észjárás!- sóbaitott Kuj-cung.
/o. VE].SAN:KÉRLEK'MoNDD,\lEG!
ésJün-jen ott álltak együtt Pa|-csang
Vej-san' Vu-feng12rr
előtt. Paj-csang így szólította meg Vei-sant:
- Ha szád zárva ésajkad összeszorítva, hog-vanrrrondanád ki azt?
- Kerlek, mondd meg - szólt Vej-san.
- Megmondhatnám - felelte Pai-csang. - De ha megtenném.attól félek,nem ]enneutódom'

rr)

7I. VU-FENG:FoGD EE A sZ.Á.Dt
Paj.csangígyszó1t Vu.fenglrez:
_Ha szád zátva és ajl:.:clösszeszorítva,hogyanmo,'.,danád i<iazt?
- I{osang, nem foguád L:c a szjrd? - szóit rá \,'u-ferrl
- Valahol, mcssze. ahol senlni sem mcz.jul. kezer.umrl
ernyőt formáIok szemeÍure.ésúgyvárlak mr;j.

72' JÜ}I-JEN:HÁT.q'TIED ÚGY vAN?
Paj.csangmegkérdeztej tin-ieDtől:121
- Ha szád zátva és ajkad összeszorítva,hogyan n:oadanád ki azt7
_ Hosang! Hát a tied úg.vvan? _ viszonozta
Jrin-jec
- Mégsemlesznek utódaln ! - sóbajtott Paj-csang.'

r agynresternei<,
aki
A SZeÍzetes
elmonciottanrinie;r }',1a
így szóit:
- Cang fe!e fehér.i-Ie;í'cjeíekcte.

74. CsINi.NItj I]S A R]ZSESEÖDÖ\:

minden nap maga
ideiénCsin-niu hosang1ga
A déliétkezés
knptafel a rizsesbödönt, s azzal táncolt a refektóriurn előtt,
hangcsannel'etgélveésmondogatva:
_ Kedves bó<lhiszattvák.gyertek ésfcgvasszátoki
(FIszue-tounnegjcgyzése
:
- Csin-niu minden lltsr:at eilerére sem volt együgyű!)
Í.gy szenetes azt m ondotta Csan g-csingnak :125
- Á tiszteletre niéltó előd azt rn'cndta: ,,Kedves bór:ihiszattvák,gyertek ésfogyasszátokl'' Mit |elentez?
- Úsy látszii:, íty taltotta tisztejetben az elméikedést
e]ő+f.1:6
ésa hálaadást a déliétk.ezés

73. MA-CU ÉsÁ sZÁZ TAGADÁS
Egy szerzetesígy szólt Málroz, a nagymestcrhez:
_ Függetlenü| a légy alaptételtől{,sa száz tagadástól,

mondd meg nekem egészene8yszerűen' hogy mi az étte!me arrnak, hogy Bódhidb'arrna irl1.ugatról ide iött?
- Ma nagyon fáradt vagyok, nem tudom megmondani
neked; kérdezdmeg Cse-cangtóll22- felelte Ma-cu.
A szerzeiesmegkérdeztebát Cse.cangtól, aki így felelt:
- Miért nem kérdezedezt a Mestertől?
- Éppen ő küldött hozzád,- felelte a szerzetes.
- Ma nagyon fáj a fejem, nem tudom neked megmondani. Kérdezd nreg inkább Haj rangidős testvértől!123
mondta Cse-cang.
A szcr.zetesfeltette a kérdéstHai teswérne\ aki azt
mondta neki:
* i{a idáig eljurcttuiii:, már nem értcksemnrit.

75. VLLCSIU,i\1ELTATLAN

ÜTÉ.\i.I

i.8y sZerzetcsériiezc1tCsac-csou kolostorából Vu-csiu ko:1:7
Iostorába.Vu-csiu r,egkérdcz.'e
-- Mit találtál Csao-csou tlnltásiiban? Küiönbözii+e
vaiamiben attól, amit itt találhatsz?
_ Nem küiönbözik az senn:iben - feleltc a szerzetes.
_ I-iát ha nem különL'özik, akkor miért nen rrégy oda
l'issza? - förmedt ri! \/u-csiu. ésrár;erta botjávai.
_ Ha a botodnak szeme lcnnc a lítíisra.Í](.ro
vertélvolna
ígyrám! - noncta a szc!:zeí.es.
- Ma egy szerzetesakrcltpz utamba- mondta \,'u-csiu,
ésirárom újabb bo';útést
mért a szcfzetcsre.- Az irlfelé
incuit. Vu-csiu visszas::ólítc:te
. es ígyszólt:
. Kapbat az ember oi1ircrnróltatiln ütéseket!
A szerzetesr'isszafcrduit',ésígv szólt:
- Saincs. a bot a te irczedbeovanl

_ Ha keil neked, íme,átadhatom- szóit Vu-csiu.
A szerzetesodalépett,eivette a botot Vu-csiutól, éshá.
rorn ütéstmértrá vele.
- Méltatlan ütések!Méltatlan iitések!- kiáltozott Vu.
csiu.
- I(aphat az cmber olykor ilveneket - felelt a szerzetes.
- Én egészenvéletlenültettem - mondta Vu-csiu.
A szetzeteserre mély meghajlásokkaltisztelgett előtte.
Vu-csiu felkiáltott:
_ Hosang! Hr ígyvan, akkor hog.vhopry
távozol?
A szerzetesfelkacagott.éstávozott. \Iu-csiu sóhaitott :
- Így vanl Íqv van!

76. rax.HszlA: MEGVACSoRÁZTÁL^í^iR?
Tan-hszial28megkérdezettegy Szcrzetest:
- Te honnan jottél?
- A hegy lábától - felelte az.
- Megvacsoránálmfu? - kérdezteTan-hszia.
_ Igen - felelte a szeÍzetes.
-Jószemű az, aki enni ad egv iiyen fickónak, mint te
vagy? - kérdezteTan-hszia.
A szerzetesnem tudta, mit mondjon erre.
Később Csang-csing megkérdeztePao-futól:r2o
- Másoknak ételtadni minden bizonnyal érdemesdolog' Miképp lehetne az vaksi?
- Akiadta s aki elfogadta_ miod a kettővak!- felelt
Pao-fu.
- S te mégmindig vak vagy, bár már mindent clpuffogtattál! _ repiikázon Csang-csing.
_ Hogyan nevezhetsz enqem vaknak?! - méltatlankodott Paj-csang.

rr8

77. 1ÜN-MEN szEZÁMMAGcS PoG.icSÁI.\
Eg-vszerzetesmegkérdezteJün-mentői:
- Mi az a tanítás.ami túlrrutatBuddhán es a páuiárkákon is i,
- Egy szezán.rnagospogácsal3o- felelt Jüan-ceen.
78. aiot:lsz.\TTvÁI( A FÜR.]ŐBE\A réeiidőkben tizenhat bódhiszatt.'.avoit. Amikor elérke,.., á fu,d.. ideje a kolostorban,ők is fijtdőt vettek. S ekváratlanul átéltéka megvilágosodást'
kor a víz érintésére
Tiszteletre méltó Csan-tanítványok,megértiteka szavukat.
_ Mi is átéltuka finom éstiszta érintést'elerttink a bud<iheságfokára. s meg is maradtunk ott.
ha
Csak akkor iesztekképesekelérniezt a tökéletességet,
túl vacvtok a hétdöfésen ésa nyolc áttörésen.l3r

/!' ToU.CE:}ÍIN]]ENH.\NGABUDDHAHANGJA
Egy szeÍzetesTou-céhozl3:fordult:
_ Mondonák : ,,Mindan hang Bttdd'hahangja.'' Igaz ez7
- Igen. ígaz- váIaszolta.rou-ce.
- .&Íester.
meg ne halliam a fingásodat!- kérteaszetzetes' dc'Tou-ce erre rávert a botjával.
A szerzetesúirakerdezett:
- A szútraazt iria: ,,A du'z;aésa finom szexak egyartint
tlz első alapebh,ezrsezetnek.,'Igaz ez?
_ Igen. így van - felelte .fcu-ce.
- &[ester.monchatomneked'hogy szamárvagy?_kérdczte s szerzet.s.- Tou-ce ekkcr is rjvert a botiával.
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80. csÁo-CSoU ÚJsZÜ|TÓTT csECSEIIŐJE

ÉsAz osZLoP
83. jÜs-ltr'N: AZ ÖREGtsUDDi-:A

Egy szerzetesazt kérdezteCsao-csoutó1:
- Egy újszülött csecsenő is birtokában van a bat érzékne1.l?
_ Mintha labdát dobnál a patakba-válaszo]tCsao-csou.
A szerzcteskésőbbmegkérdezteTou-cétól:
- Mit jelent az,b'cgy,,labdát dcbni a patakba''7
- É.vután év,szüntelen - felelte Tcu-ce.

Jtin-men íg'.'tanítcttaa 5;'ülckezet.et:
- Az öreg Buddha tanácskozik az csz|appa7' Vajon a
melyik fokozatában lchetségesez ?
szclierrritevékcnységnek
S maga adta n:eg a választ is a feltett kércésre:
- Felhők gyűlnek a déii domb feiett, zápcr zvbog az
északihegyen.

8I. JAo.sAN Ésa szanvasKIRÁLYoK xrnÁrYn
Egy szerzetesígy szólt jao-sanhoz:133
- Van a rétenegy szarvascscrda,köztük a szar';askirályok. Miképp lehctne eitalálni a szarvaskirál1'okkirál1.át
köztrik?
_ Yigyázz! Nyílvessző! - kiáitott rá
Jao-san._ Á szerzetes elterült a ftildön. Jao-san szólítctta segédjét,
ésn:egparancsolta:
_ Fiú ! Takarítsd el inaen ezt a hul1át!
A szerzetesnyomban felpattant éselrobant. Jao-sanígy
szólt:
_ Sosincs vége ennek a bomokpogácsával játszadoző
népségnek!
(Hszüe-tou mcgiegyzése:
- Eleven lehet három iépésig,
de az ötödiknel már nem l)

82. TAJ-LUNG RoMOL}iATATI AN TAN-TESTE
Egy szerzetesígy szólt Ta;-lungboz:13a
- Az ember testc legvégülfelbomlik; de mi a romoihatatlan Tan-test?
T.a;Jung verssel válaszclt :
Á dtmboldalt z;;ró gszőny eg borit1.
a,
Méiyben a z.öIgy sűrű hnrci$;ba tisz. ' .

84.viMALÁKÍRTI KAPUJAAZ EGY Es EGYEDÜL\rALŐHoZ
Vimalakírtil35me5kérdezteMi;nczsusrítól.136
- Micsoda a bódhiszattva kapuja az Egy ésEgyedüiva.
lóhoz?
Mandzsusrí ígyfclelt:
- Szerintem a Tanokban nincsenek szavak, nincsen
igehirdetés,nincsen disputa,sem pedig szellemi tevékenyésválaszon.Ezzel
ség.Túl van az a kapu minden kérdésen
a tudattal lépszbe a kapuir az Egy és Egyedillva|őhoz. _
Aztán felszólította Vimalakírtit :
- Mindegyikünk elrnondtaa mondókáját. Most énkérdezlek téged: micsoda a bódhiszatfva kapuia az IJgy és
Egyedülvalóhoz?
(tlszüe-tou megjegyzése
:
- Mit mondott Vimalakírti? _ És bozzátette:
_ Keresztülláttan rajta!)
85. a .ruNc-}rENG-HEGY REMETEJE TIGRISoRDÍTÁST
UTÁNoZ
A Tung-feng-begy renete nesteréhez13?látogatóba érkezetÍegy szerzetes,ésazt kérdezte:
- Ha itt a rengetegbenváratlanul egy tigrissel találl:oz.
nál' ugyan mit tennél?
A Mester elbődült, nint a tigris. A szerzetesúgy tett,

mintha megrettent r'olna. A Mester hahotára fakadt. A
szerzeteskifakadt:
_ Vén lator !
- Próbálkozzál csak, amivel akarsz, nem tudsz ártani
nekem - mondta a Mester' A szerzetesnekfcjldbe gvökerezett a lába.
(Hszüe-tou megjegyzése:
- Mind a kettő kivénült lator, de beciugták a fültiket, és
megpróbálták ellopni a harangot.)

86. JÜN-MEN:

MINDENKINEK

\{EGVAN

A ^{AGA

LÁMPÁsA

JÍin-raentanítottaa g'vülekezetet.Így szólt:
- Mindenkinekmegvana magalámpása.Ha megpróbália keresni, minden sötétségbeborul. Micsoda hát a mindenki lrímpása?
Kisvártatva, a tanítványok helyett maga adta meg a
választ:
- A csarnokokésa kapu. - Majd méghozzátette:
- A dolgokat megáldani: nem iobb a semminél!
87. JÜN-MEN:oRvosSÁG ÉsBETEGSÉGEGYMÁSÉRT
VANNAK

Jün-men így szólt tanítványaihoz:
_ Orvosság ésbetegségegymásértvannak. orvosság az
egészföldkerekség.Hát ti hová tartoztok?

E8' HSZÜAN-SAHÁRoM FoG\.ATÉKoSA

rom fogyatékosiönhozzátok' miképpen fogtok boidogulni
veiük? A vak nem fog|a megiátni, ha ftilemelitek a jakfarkas légvcsapót,a süket nenr fogja meghallani szavaitokat, a némameg akkor sem tud szólani, ha szóra bírnátok.
Hogyan fogtok bárrni velük? Ha nem tudtok bánni velük,
a Tan nem feitheti ki áldásos hatását.
Egv szerzetes később Jün-ment kérdeztemeg erről a
példázatról.Jtin-men így szólt:
- Borulj le I
Á szerzetesengede):neskedett.
Jün-men ekkor úgytett,
mintha meg akarná ütni a botjával, mire a szerzeteshátrahúzócott. Jün-men megszólalt:
- Te nem vagy vak! Gyere csak idehozzirm!
Amikor a szerzetes odalépett,Jiin-men 1gy szólrt:
- .fe nem vagy süket ! - Ésmegkérdeztei _ Érted már ?
_ Nem. nem értem_ felelt a szcrzetes.
- Te nem vagy néma- mondta
Jtin-men.
A szerzetesegyszeribenmegértettea dolgot.

89. JÜN-JEx: AzEGÉ,szTEST KÉzÉSSZEM
Jün-|en megkérdezteTao-vutól:
_ Mihez kezd a könyörületesség bódhiszattváiaL39 azzaI
a rengeteg kézze|ésszemmel?
_ Hasonlatos ahboz az emberhez, aki kinyújtott kézze,t
igazítiameg a vánkosát az éjszakakellős közepén.
- Megértettem- mondta Jün.jen.
- Hogy értetted? _ faggata Tao-vu.
_ Az egésztest kéz ésszem - válaszolt JÍin-ien.
- Megmondtad a magadét,deezze|azigazságnakcsak a
n-volctizedétadtad - viszonozta Tao-vu.
- Éste hogyan mondanád? - kérdezteJün-ien.
- A telies test kézes szem - volt Tao-vu válasza.

Hszüan-sal38így szólt a gyülekezethez:
_ A földkerekség minden tanítója arról beszél,hogy
megmenti a világot. ésfelszabadítjaaz embereket.Ha hár23

LENYEGE
90. CsE.]lIE}IÉsA BtLcSEssÉG
0
Eg'v szerzetesmegkérclcztcCse-mentől :1a
- Mi a bölcsességlényege?
_ 1r kagilló lenyeli a teliholdat - felelte Cse-n:en.
- kérdezetttovább a Szer- Mi a1otcsesiégcselekvése?
zetes.
_ A nyúl teberbe esik a teiihcldtól - mcndta Cse-men.

9I. JEN-KUAN Ésa RINoCÉRCSZLEGYEZŐ
segédjét:
Jen.kuaila1 egy napon szólította
_ Hozd elő a rinocéroszlegyezőmetI
_ A|egyező eitörött - közölte a segéd,
- H" a-icgyező eltörött, akkor hozd ide nekerc a rinocéroszt- parancsoltaJen.kuan.
Asegédnemválaszoit..fou-ce azonbanegyszer, később,

a segédhelyett így válaszolt:
- N.* mondom, bogy nem bozom elő, de attól félek.
hogy a feje meg a szarva már nem lesz tökéletes.
(Hszüe-tou megjegyzi:
- i:-,na tökéletlent akarom!)
Si-suangt rllel azt mondotta :
- Előhozhatom neked, de az már nem az lesz !
(Hszüe.tou megjegvzi:
_ Még minciig rinocérosz!)
ftásjeCe-ftiraizolt egy kört a porba, ésbelcírtaa tliu
ol
gyct.t
(Iíszüe-tou megjegyzi:
- Miért nem igyekeztélvele iobban?)
}.ao-fupedig így szólt:
- N,lestcrem,megöregedtél,keress most n'ár n:agadnak

92' A blAGAsZTos ELFoGLALJA HE,LI'ÉT
Egy napon a Magasztos elíoglal:aa helyétaz emelvényen.
Mandzsusrí az asztalra koppantott fakalapácsával, és így
szóit:
- ilogy világosan megértsétek
a Törvény Tanának az
.förvény .fanánr'k
Ura ilyen.
az
íme
a
Urát,
emelvényrői.
az
leszállott
ei<'kor
A Magasztos

93.

.r.\-KUANG RŐKADÉMoNJA

.Ia-kuangtól:1a3
E2y szerzetesmegkérdczte
- Ml. íelentsenekCsang-csing szavai: ,,Ugy lti,tszik,{gy
és a halaadást rt.déli
tartotta tisztelet,benaz eln,télkedé'it
clőtt'''?
éthezés
Ta-kuang erre clőadott egy táncot. A szcrzctes földre
borulíssal köszöntötte.
- I{it akarsz ezekkel a leborulásokllal? - kérdexe Takuang. - A szerzetcscrre előadott e8y táncot, Ta-kuang
erre így szólt:
- Te rókatündérllt.l
szÚTI''Á ÉsA VILAGTALÁN
94' A SZUR.{NGA},'ÍA
L S arangatna s ziitróbal mondja Buddha :
_ Ha vilá5alailas vagy, akkor miértnem látod a világtalant? Ha látod a világtalant, az többé nem világtaian'. Ha
nem látod a világtalant, aklior az többé nem a látás tárgya.
Miért ne lehetnéltenmagad?

más segédet.
(Hszüe-tou megjegyzi:
_ Elfecséreltfáraclozás!)
1)

|

r.z.

95. csANG-csING ÉsPAo-FU BUDDHA szA\:AIN
vITÁzNAK
Csang-csing egy napon így szóit:
- Még ha azt áLLitalád is, hogy az arhatok nem szabadulazt semmiképpsem mondtak meg a három méregtőI,1a6
batod, hogy a Magasztos kétfélenyelven beszé]t.Nem azt
mondom, hogy a Magasztosnak nem volt nyelvez€te, hanem hogy nem kétfélenyelvezete volt.
Pao-fu így szólt:
- Mit értsiink a Magasztos nyelvezetén?
- Hogyan hallbatná meg azt a süket? - vágott vissza
Csang-csi'g.
- Tudom, hogy te most a másodikról beszélsz- vetette
közbe Pao-fu. - De Csang-csing megismételte:
- Mit értsiink a Magasztos nyelvezetén?
- Igyál egy csészeteát.- zárta le Pao-fu.

96. csao.csou HÁRoM KULCssZAvA
Csao-csou azt mondotta :
_ Agyag-Buddhák nem tudnak átiutni a vízen. FémBuddhák nem tudnak átjutni az olvasaókemencén' FaBuddhák nem tudnak átiutni a tíjzóD.
97. cvÉiraÁNTszÚTRA: A vÉTKEssÉGELTÖRLÉsE
A Gyémdnt s zútrdbalLa?írva vagyou :
- Ha valakit megvetnek, az azérÍvan) mert valamely
előző életébenkomoly vétségetkövetett el, s ezértaz Ajsó
éppenanVilágba bukott le; de előző életéneka vétkessége
az
életben
ebben
el,
hogy
töröltetik
nak következtében
észe.
osztálp
az
megvetés

rz.6

98. TrEN-PrNG KET RosszA
Amikor Tien-ping1a8zarándokútonvolt, s meglátogattaa
tanítómestereket, megszállt Hszi-jüannáll4g is. Már régebben is mondogatta, hogy neki ue dicsekedjéksenki'
bogy érti Buddha tanait. Ugyanis még scnkit sem talált,
aki tudott voloa róla szólani. Egy ízben meghallottaezt
Hszi-jüan, es rászólt:
- Hei, Zsu-ji! (Ez Tien-ping másik neve voit.)
Tien-ping ftjlnézettrá, mire Hszi-iüan így szólt:
- Rossz !
Tien-pi:ng odább sétált néhány lépést,mire Hszi-iüan
ismétrászólt:
- Rossz !
Tien-ping erre megfordult, ésHszi-jüanhoz közeledett,
míre az ismétmegszólalt:
- Az iméntazt mondtam neked,hogy ,,rossz''. Nos, ki a
rossz? Te vagy én?
- Én vagyok az _ felelte Tien-ping.
- Rossz ! - mondta ismétHszi-jüan. - Tien-ping hallgatott.
- Töltsd ítÍezt a nyarat' ésakkor megbeszélhetjűka két
,'rossz'' kérdését]- aiánlotta Hszi.iüan' _ Tien-ping
azonban nem hallgatott rá, s elhagyta a kolostort.
Később, amikor Tien-ping mrírapát volt, a saiát kok;storában ezt mondotta taníwányainak :
- Amikor zarándokúton voltam, sok egyébközött cgv.
szer az esett meg velem, hogy elvittek Sze-ming (ez volt
Hszi-iüan másik neve) apátboz, aki kétszeris azt morrdotta
nekem, hogy ,,rossz" vagyok. i.Jemakkor voltam azonban
énrossz, hanem később'amikor elindultam délizarándokutarÜa. Most már énis azt mondom, hogy rossz volt.
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99. csUNG' A NAGY TANÍTT ÉsA.fÍZ.TEsTÚ PÁszToR
Szu-cung csász:1razt kérdezteCsungtól,l5o a Na.gy Tanítótól:
- /t{'icsodaaz a tíz-testu pásztor?
- Ered|, éstapossVairócsana15lfejér.e
! - felelte Csung.
- Nem tudlak követni - aondctta a Császár.
- Ne tekintsd magadata tiszta Tan-testnek! - mondta a
Nagy Tanító'

Ioo. PA-LING:A KARD:IAI.ÚJT ]LA'JSZAL
Egy szerzetesazt kérdeztel,a-liagtól:
_ Micsoda voltaképpa kardra fúit ba)szál?152
- A korall153mindegyik ága magában foglalja a fénylő
holdat - felelte Pa-lingr

)
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\ Pí-je;l Lu ('Nefrit Szirt, Feljegyzések) ciníi példázatg1'íijtemén1''
oruran kapla a cimét, hogy a kolostori cellában,
lhoi r gyújternényösszeáliítója és első kommentátora do].
gozoit' a falon függcitt egy kailigráfia, amely ebből a két még európainak is ko1tői hatású - irásjegyből állott (pi:'zö]''szik}afal', ,meredek
d:skék nefrit'; jen:
szlÍt,). Hsziie.tJu
Csung-hszien (98o-ro5z) kiválió Csan.mester - és avatott
költő - r'olt az, akiaszáz példázatot (kínai nevén kung-arl,
ísner lebb japán elnevez ésselkó an)' illetve'kéIdés.felelet'et (kínaiul ÜeIr t a' japán nevén lz ondó) összegyűj töi te, egybe
szerkcszte|tc ós verses komnentárokkal ellátta. Egy évszá.
z'rddal később akadt egy másik Csar-mester, Jiian-vu I{ocsin (ro63*rr35), aki a kézir:tos gyűjteményt újabb, prózai
koinrnentárokkal lítta e1. Kommentárjai igen bőségesek,
s nemcsak a példázatokra magukra, hanem még Hszüe-tou
versezeteireis kiterjednek. Kétszáz év'relkésőbb (tloo táirín)
akrdt egy buzgó - és jómódú - laikus Csaz.bívő, Csang
IÍ,ing-jüan, aki Su tartominyban (a mai Szecsuánban),
ahol már akkor igen mrgas szintű volt a fedúcos nyointatás'
az addig kéziratban terjesztett ésúgy is rendkívül népszerű
gyűjteményt nyomtatásban megjelentette. Eneek példányai
kerüitek el Japánba, s a m] haszoálatos szövegek is az ott
m.:gőrzött ktjtetekbői származnlk.
A fordítás kizáróIag a Pi-.ien Lu péidázatgyűjteményét
a.1ja, kommentárok nélkül. A jegyzetekben olvasható az
e1ső - s tán leghíresebb - példázat és a hozzátattozó koin.
rnentárok teljes szövege1 csek azért,hogy az oivasó magais
mcgítélhesse:nem iutnn többre ezekkel a komrrcntárokkai
sem. A kommentárokban előkerülő tényanyag olyan mértékben megterhelte volnr szövegünket' hogynyolchasonló
kótetben sem fértvolna el. Meghagytam viszont Hszüe.tounai<a példázatok alapszovegébe helyenként bstoldott kom.
mentáriait. Egyébként azo;rban célszeriíbbnek látszott a
csl-lpi]szp3ldranyag ktjzzétélele- már csaj<azért is, m-.rt ez
1;9

képviseli a C.,alr.buddhizmusnak az alaptéziscit éslegrÖbbet idézett szövegeit. Az igényesebb r'agy behatóbb isrneretekre törekvő olvasó a ny'ugati nyelveken megjelent és
1o bbnyire bozzáférhető fordítá sokhoz nyúlha t.
t. Vu cstiszdr megkérdezi Bódhidhanntit
t. A Nefrit Szirt gyiijtemény ekő péIcázata ts aiulei klrn,nentdrjai olxashatók itt telj es te:jedelnükben. A !egsziillségesebb tudnio aló kat, v alamint a : egyes r ész ek sz erz ő inek neaétzdrojeiben ,;egyze,n nrcg.

I).:TELEM (jiian-cu)
Ha a hegyek mögött füstöt látsz, tudhatod: tűz ég ott. Ha
a sör'ény mögött szarvakat pillantasz meg, rájölretsz, ott
bivaly legel. Egyetlen sarok a tóbbi hármat is értésedreadia.
Szemmérték,amely a szemert és a latot megkiiilönbözteti:
oly tulajrionság, meily csuhás testvéreinknéléppenúgymegran, mint a mindennapi tea ésrizs.
Ha valal:i a sokÍéleség
cizöné( önmagában elrekl:er,í.i,akkor - legyen bár I(eleten avagy N5'ugaton, hol alámerüljön,
hol meg hosszába ós keresztbe forduljon, ma!d meg kedvére.
elpihenjen - ad és vesz, s mindczt tclies szabadságban, kényérc-kedvére teheti.
Ha mármost valami valóban így esil:, akkor mondjátok
meg nekem: mifélék az.ok az emberek, akik mindezeket viselkedésiiü<ben
éscselekvéseikbengyakorolják ? Hallgassátok
meg erről Hszüe-torr eszmefuttatását !

PÉLDÁZAT ( Hsziie-tou" )
iI/ ALiang-dinasztia Vunerrí császára ( tlt 4ó4-549, uralkodott 5 oz_ 5 49/ rnegkérdezte Bódhidharma nagymeslert:
lzl - Mt a végső értelme a szeni igazságrr.ak?
/si Bódlridharma így felelt:
- A nyitott üresség . nincs benne semniféle szent.
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A Császár tovább kérdezett:
- Ki vagy te, aki előttünk áiisz?
- Nenr tudom - felelte Bódhidharma.
A Császár teljesen tanácslalan lett.
Bódhicharma pedig átkelt a Folyamon, ésVejbe ment.
Később a Császár fölkereste Pao.cse mestert (4zo k.5t4, a csdsztir uduari papja és tan<icsosa), s magyarázatol. kért tőle.
,l9i Pao-cse visszakérdezett:
- Felséged valóban nem tudja, kicsoda ő?
']ro/ - irlem tudom_feielte a Császár. -Erre a mester elmagyarázta:
''I I/ _ Nem más ő, mint a nagy Avalókitésvara bódhiszattva,
aki Buddha szellemének pecsétjéthordozza.
l tzf Ezlagyon megdöbbentette a Császárt. VégüI is ktivetet
hívott elő, hogy az nrenjen Bódhidharmáért.
,/r3/ Pao-cse mester azonban azt mondotta:
- Nehogy Felséged rnegpróbáljon kcivetet küldeni
ulána !
It4| Az egészbirodalom futhat utána - mindhiába! Sohasem fog visszatérni!

Megj egyzéseÍea Péidózatho z (Jüan-zlu )
i t/ Mit fecscg ez itt összevissza?
póznal (Ani csale megb,}lr
1z/ T, rnicsoda szamárkikötő
Iyózze az elmét.)
'/3i Egészen különös válasz. A nyílvessző elröppen Korca
felé. (Az akkori Korea a uilrig legkükő peremétjelképezte a kínaiak szdnára. ) Teljesen világos a dolog.
l 4l A Császár egészen nreg van zavarodva, de felsőbbséges
nyugalmat erőltet magára. sötétben tapogatózik, nem
is talál semmit.
/5/ Ejnye! A második válasza lyukas garast sem ér.
16l Kárt. Ámbár itt azétt ment valamire.
l7l Ez egy kóbor rókatündér! Nem tudja elkerülni a kényelmetlen helyzeteket. Hol Nyugatról Keletre' hol
meg Keletről Nyugatra! (Azaz:
IndítÍból Kíndba'
}Íankingb ó l Loj angb a. )
I8I

/8/ A szegényembernek eszébejut régi adóssága' A kibic.
nek jó a szeme.
l9i A Császát kiűzhette voloa a szent életű Pao.csét is az
országból ! Így tett volna belyes ! Pao.cse harminc bo:ot
érdemelt volna. Bódhidharma eljótt.
/roi Most ébredtrá r'égrea Császár Bódhidharma kijelearésének értelmérc. (Ti. azzal, Itogy megisnételte.)
/ttl Vaktában találgat. Kónyök és térd nem hajlik kifeii'
/tz,/ Bódhidharmát úgysem lehet megfogni. Már az elejéll
megmondtam: ez csak fecseg Összevissza.
lt3l Ha r'alaki meghal az alvégen,a feivégenis segítenckiijgatni. Ezért a tanácsért is szriműzhetnék az orszó3bóI
egy időre.
.,i4/ Pao.cse mesteÍ már megint harminc boiot érdemel.
Mintha valami nagy fényességsug{íroznéka talpa a1ó1.

Bódhidharma a távolból is meglátta' lrogy a mi kÍnai fóldü{<
kósz a Nagy Kocsi (mahrijrina,I tanainak befogadására. El.
indult hát a tengeren keresztül, hogy küldetését teljesítse,
átadja nektink a Tan Pecsétjéts megnyissa az utat a tével1'.
gők előtt. Nem alkotott írott míívet' uijával egyenesen az
emberek szívéremutatott, hogy belső természetűketfeltária ésBuddhához közelítse. Aki pedig ennek az értelmétfel.
fogia, megkapja részéta szabadságbil. Nem kell tehát többé
a szavak körül forgolódni, az egész ember, leplezetlenril, a
maga valójában válik láthatóvá. IIyenformán aztán érthetővé
válik a beszéIgetés
Vu császárral, s még a Második Pátdár.
kával történt eset is, amikor megbékélt a lelke. I(icsinyes
ésszőrszálhasogatások nélkül is, egyet1encsaméricskélések
pásra megoldódik minden, s az ember szabaddá válik' .l'tár
akkor mi szrikséglenne tovább latolgatni, trogy mi a rossz
ésmi a jó, mi a nyeteség ésmi a veszteség?No persze, hányan akadnak vajon, akik mindezt képesekfelfogni ?
Vu császár maga is felöltötte a szerzetesi csuhát, és maga
m rgyarázta a B ö lcsesség T ö kélye S zútrdt ( P r ad z sny ripdr anitci) : így éltemeg, hogy bőségesr.irágeső hullott a merrnyekL-rőlés a fóld arannyá váitozott. Tanulmányozta és megis-

merte az Útról szóló Tanítást, és alázattal szolgálta Buddhát, rendeletekben buzdította birodalma népétarra, hogy
kolostorokat és templomokat emeljen, szerzeteseket avasson, akik a Tanítással egybehangzó módon végezzékköteiességüket. Népe ezértnevezte őt el a Buddhaszír,'ííMenny
Fíának ( tí. császrÍrnak),
.]unikor Bódhidharnra először taláikozott Vu császárral, a
Császár azt kérdezte tőle: ,,Templomokat és kolostorokat
errreltetienr, szerzeteseket avattam ; milyen érdemeliet szcreztem mindezzel?'' Bódhidharmr azt felelte' hogy ezzel
semmiféle érdemet nem szerzett. Ntiniha váratlanul egy
r.ődör mocskos viz'ze| tjntótte volna lea Császárt. Ha valal'i
be tud hatoini ennek a kijelentésnek a rnélyére,,,Semmiféle
érdem nincs ebben'', az annyit ér, mintha szemtől szembe
találkoznék Bódhidharmával. No, rnondjátok meg, hogyan
lehetséges,hogy templomok és kolostorok építtetésében
és
szerzetesek avatásában nincs semmiféle érdem! Mi ennek az
értelme?
Vu császár gyakorta vitatkozott Lu-jü mesterrel, Fu bó.
dhiszattvával (Ftt-csiu ntesterrel, 197-569) és Csao-ming
hcrceggei a két igazságról' a sajátosról ésa világot mozgatóró1. Amiképpen a Tanításokban rögzítve van, a sajátos igazságon azt értjti]<'hogy létezésnincsen, a világot mozgaió
igazság viszont azt ielenti' hogy a dolgoknak a nemlététscn-l
:.iiíthatjuk. Ilyenképpen a végső formájutban a sajátos
lgezság ésa világot mozgató igazság ncm két, hanem egy és
ugyanazon igazság. Az írástudók száraára ez a csodák csir.
csa c(sa titkok mélyc. Éppen ennek a titoknak a rejtélyc izgatla a Császárt, amikot azt kérdezte Bódlridharmától: ,,Mi
a végső értelme a szent igazságnak?'' Bódhidharma válasza
:rz volt: ,,Nyitott üresség - nincs benne semmiféle szent.''
\incsen a világon olyan szerzetes' aki félre tudna ugiani ez
elől. Bódhidharma egyetlen kardcsapással lemeztcleníti
őket mind. De még ma is mennyien vannak, akik félreértik
ezt ! Továbbra ís az elméjriket tornáztatják s végril csillogó
szemmel szajkózzák:,,Nyitott
üresség - nincs benne semmi
szent!'' Szerencsére. Ezzel nincs mit kezdeni.
Egykori mesterem, Fa- jen, aki az ötödik Pátriárka begyén
(Iétő kolostorban) taaitott, azt mondotta egyszer: ',Nyitott
űresség. semmi szent? . ba ezt belátiátok' és a mélyére
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Konutentór

a Pé]dó,zathaz (J iian-vtt )

hatoltok, akkor hazamehettek, és békén rnegü1hettek.''
Mindez csak arra való, hogy fölösleges bonyodalmakat sza.
porítson, de még ez sem tudja megakadá|yozni Bódhidhar.
mát abban, hogy tissze ne törje a lakkrázát. (Á sohrétegt|í
lakk úgy t akarj a el a a eÍza ig a zí fa t estét,nint a sz ó sz ap orítós
az igazstigot') Mindenek kozül magasan kiemelkedik Bódhidharma. Ezért mondjuk azt' hogy ha behatolsz egyetien
szó mélyére,abban a pillanatban magadévá tettél ezer szót
is,tizezet szót is. Akkor aztán természetesenelvághatod kő.
telékeidet,s tarthatod magac szilárdan. Egy régi bölcselő azt
mondotta (Jung-csia l{szüan-csiao mester, 66 5-7r j, Csengtao-leo, azaz Ének az Út BizoltgosstÍgriról cí;núvers.Jben) :
ö ssz etnorz solt csontj aid, fel dar aboIt t agj aíd :
Allhoz mégmind nem eltg;
Egyetlen szöt, ha felfogsz' tiszí(in lrjtsz tnrir nindent itt :
sscÍ:e:reknéltijl'I,et ér . . .
Bódhidharma pedig közvetlenül, szemtől szenrben a Császárral, lesújtott. Nagyon sokat adott magából. Hanem a
Császár nem volt képesa megr7i|{g6'odásra.Helyette, mível
önmagával ésmásokkal volt eltelve, föltette a másík kérdést:
',Ki vagy te, aki előtt{iu:k állsz?'' Bódhidharina együttér.
zésevégtelenül nagy volt, ésismét válaszra nréitatta:,,Nen
tudom.'' A Császár erre elképedt. Nem ériettc, mit akar
ezzel mondani Bódhidharma. Amikor elérkeztünk erre a
pontra - mintha a létezésésa nemlétezésktizött kellene vá.
iasztani -, már bele is buktunk.
Sou-tuan mester ( t oz5 _ro7 z ) irt egy verset, ami így szól :
Hogg egy sast lelőj' elég
egy nyílaessző - kettő sok!
Dharma nrcg! s ül fal eló.
Cstiszdr, Ltissza netn csalod!
Azt is mondotta: ,,Ki akarja őt visszahivni?''
Minthogy Vu császár nem értettemeg őt, Bódhidharlna
titkon elhagytaazorczágot' Az öreg fickó mindezt zavatában
cselekedte. Átkelt a Jangce folyamon, s elvándorolt Vei
földjére (az Északnyugat-K,ínriban ak|eor uralJeodó dinasz.
tia neve llej), ahol akkor Hsziao-ming császár uraikodott
( 5t6-5z7 között).F'zaCsászár
egy Toba nevet visc]ő északj
(nomtid) tcirzsből való volt, akik csak kósőbb lettek kínaivá'
Amikor Bódhidharma ideérkezett, töt-rbénem jelentkezett

kihaiigatásra az udvarban, hanem egyenesi a Sao-si-hegyre,
Sao-lin-kolostorba ment, ahoI kilenc esziendőn keresztül
ült a fallat szemközt, s ahol aztán Íátalá|t a Másodii; Pátriárkárr. Azér.temlcgették később,,Falnéző Bráhmin''-nak.
A Liang.dinasztia vu nevű császára később tenácsért
n.leni Pao-cse mesterhez. Pao-cse mester megkérdezte a
Csá:l:,;í:t:',Felséged valóban nem tudja' kicsoda ő?'' A Csá.
szát az'. felelte: ,,Nem tudom''. Mondjátok meg nekem, vajon ez :. ..\,:n tudom'' ugyanaz-e, mint amit Bódhidharrna
mondot t ' vagy valami más ? I'átszólag természetesenugyanannak túxí:<.r.alóiában azoirllan rnégsem ÚEyaÍLaz.Az emberek g1';i.ran félreértik,éSazt mondiák: Először, amikor
Bódhidbarna mondotta' hogy ,,}.Iem tudom'', akkor ő a
CsattóI beszélt; később, amikor a Császár válaszolt így
Pao-cse rnesternek, akkor már a kijlcsónös ismcretségről voll
szó. Ijzzcl nem megyi,irú<semrnire. lVlondjátok meg nekern,
hogy mit r.álaszolhatott volna Vu császár, amikor Pao-cse
megkér,Jezteerről? Miért nem csapta agyon egyetien sújlássa1'ahelyett, hogy hagyta magáI az orránál fogva vczetni?
ilizc.:ry, \Iu császár ehelyett ártatlanul válaszolt Pao.cse
mesternek, és azt mondta, hogy ,,Nem tudom''. Pao-cse
mesier ezonban ckkor meglátta a lehetőséget,éscselekedett
is, tnondván: ,'Nem más ő' mint a nagy Avalókitésvara bódhiszet tva' aki Buddha szellemének a pecsétjéthordozza.,,
A Csá;zár nagyon elszomorodott, és követet akart kűldeni,
hogy vissz:hívja Bódhidharmát. De ostoba viselkedés! Ha
Pao-cse felciet('re, hogy ,,Ő bizony a nagy Avalókitésvara
bódhiszattva, aki Buddha szellemének pecsétiéthordozzá'''
Vu császár őt is elzavarta volna országából, az még értvolna
valamic !
A hagyonányok 1Jeljeg5,zései)szerínt Fao.cse mester a
Ti en-csic.n időszak (5oz--szo) tizenharmadik esztendejében
(5r.1) hunyl el, Bódhidharma azonban a Pu-tung időszak
első esztendcjében(5zo) érkezettKínába, tehát hat esztendővel később. Hogyan lehetségeshát, hogy azt mon<liák' ők
ketten találkoztak? Bizonyára a hagyományokban van vaia.
rrri t jvec.:s. D: arról' hogy mit őriztek meg a hagyományos
fel,jeg;''zések,énniost itt nem kívánok szólani. Nekünk mos t
az a dolgunk, hog}' a dolog veleiéhez jussunk közelebb.
Mondjátok m€ g nekcm' ha Bódhidharma rnrga Avalókités.

rs4

r85

vara' ha Pao-cse is maga Avalókitésvara, akkor mel1'ix az
igazi Avalókitésvara? Ha pedig Avalókitésr.ara, ak-kormiért
van belőle kettő? És miért éppen csak ketrő? Hiszen rn'illiónyian vannak !
Később' máraVej foldjén' Bódhidharma vitába kcr.erecctt
Kuang-tung mesterrel, a kolostori szabályzat őrével, es
Bódbirucsi mesÍertel, a kánonok őrével. Bódhidharma nle s.
ter elvetett minden külsőIeges jegyef, és a lelkére mutatott
ujjával. Amazok ketlen, kicsinyesek'éselfcgultak lévén,ncm
éÍtettekvele egyet; helyette gonosz indulatokat engedtek
szabadjára, ós többször is megpróbálták méreggei eltenni
]áb a!ól. A hatodik kÍsérletalkalmával, amikor külcetésc't
már betöjtötte, vagyis megtalálta azt a tanítványt, akinek az
t'gazságtórvényét átadhat1a, Bódhidharma már ncm is teit
kísérletctarra, bogy menekül;ön, hanem e€ . J-enes tartásbrn
ülve clhúnyt. (Ez a tí)rténctalighanem a szektcíkkö::i cit'Ll'
Teljesenz:a}ószín{ítlen,
dtLsokemléke.lr
kagy a korszak kit.ieles
buddliisttt' ttttÍósa,az első kínai, a mtisík indiai, a Vej ft:.tirosban, Lojangban, ilyesmire vetenedett z:olna.) A Hsziunger. ( &Ieduefiii-) hegyen, a Tinglin-kolostorban temettékc].
Később, amikor a Vej-beli Szung-jtin kü1detésétteljcsítr.e
vándorúton volt, a Cung-ling hegységben (a PamírL,a:.) a
Pátriárkával találkozott, aki kezében vitte fél saruját, és
bazafelé igyekezett Indiába. (Á Tunghuangból talo Szutgjün is tört&teti személy, aki az említett Hsziao-ming cstÍszcír
utasíttÍsdra sI8-ban Indidba mefit' s hrÍrom é,; tltúlt,a tért
haza. Ez a legenda is a Pdtridrka emlékénekragj,agóbbó tételére szolgdlt.)
Vu császár meggyászolta BódhidharmátJ ésmaga írt szá.
mára sírfeliratot. Így bangzik:
T, jaj t Ltittant őt s mégsemlóttatn'
találkoztam aele s mégsemfogadrant.
Ma ís, mint éz:ekóta mát,
miatt sírok s emésztetnmaganl,
Később még ezt is írta róla:
Szíaed a létben - örökre a t^ilcLgnindenségben,
Sz,ízleda nemlétben- szüntelat ntegxilcigosodciscs,.d"íja.
( A csdsztiri sírfelirat ésköltemény is csak legenda,1
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lvl.ondjátok meg nekem: hol található végül is Bódhidbar.
ma ebben a pillanatban? Aki pedig habozik a válasszal, az
semmit sem értett az egészből.

Ének (Hszüe-tou)
,/r'l Szent igazság- Nyitott Ürességl
/:,. Éiogyan látható, hol található?
/3/ Iii ez előttünk?
/4'' Ismétli: nenr tudom.
/5/ Titkon átkel a Folyamon'
16,|Hogy ntvesztet't mrga köré tüskebokrokat?
17l Ha az ország fut utána, akkor sem tér meg.
/8i Hiába vágytok visszatérésére.
/9/ Szűniék vágyatok!
/ro/ Tiszta szél jár a fóld kórul' s vége nincs.
/rr/ Hszüe-tou mester ekkor végignézett az egybegyűlt*.
ken, s így szólt:
- Nincs itt véletlenül egy pátriárka?
|rz.! Aztárt maga adtl meg a választ:
- Itt van.
Szólítsátok ide, hadd mossa meg az öreg szerzete8
/r3i
lábát!

A&egjegyzésekaz Íjnekhez (Jüan-au)
/ri A nyílvessző elróppent Korea felé! Ha.ha !
izl Hibás ! idit o1yan nehéz itt meglátni?
lyukas garast sem ér. S még folytatia
/3/ A második kísér1et
is.
/4,/A harmadik vagy a negyedik rnljd csak eltalálja! Ejnye,
ejnyel
/5/ Nem sikerrilt a kötelet az orrába f6zr'i (mint a bivalynak), viszont az ő omába (ti. a cstíszóréba) befíizték a
kotelct. Jaj, de kár! Gyenge legényke! (Bódhidharmó^
nak ez a lnenekliijs sz)gyenére z:tilik.)
/ó./ A túskékrnár jó mél,vena talpába fúródtak.
f i ': Ugvaaaz a pélclázatméq egyszer. Minek kellene utána
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futni? S hol is van ő ( Bódhidharma) ? S irol van az igazt
nagy lélek?
/8/ Kezét tördelve, meliét verve, panaszkodik a lel'egőbe.
játszik egy kísértetodújában.
l9l Mit beszél? Eievent
jó
Hszüe-tou nrár megint a gazban hem.
,,ro/ No, tessék!A
pereg|, (Ti. földi tétndra adltott a netaf ::ikaíról.)
lul Hát vissza akarod vonni' amit moadottái? Folyton ide
meg oda? (Ti. hol tanítvtinyokként kezeli hallgtttóit'
hol meg sze?úetzléltalálni köztük.)
ltzl Ez már túl sok! . . .
/I3/ Adjatok még neki harminc botütést, és zar'ariátok ei.
Semmi mást nem érdenrel.Ámbár tllán ezze|a hol ide,
hol oda viselkedésévelis megyiink valamire.

Kcmmmtór

az Énekhez (Jiian-z,u1

Nos, Hszüe-tou mester éneke crről a péidáza:róI éppen
olyan, mint a híres Taj-o kard (egy legendis kardkoadcs remeke) mesteti módon táncoltatva; biztos kézzel megiilítva a
Ievegőben, anélkül, hogy éleshegye bárrrrir megsértene.Ha
nem lett volna ilyen iehetséges,akkor már abban a piilanatban' amikor felkapta, a hegyére tűzvc láttuk voinl, meg:ebzett kézze|. Mindazok számára, akiknek v:n szemtik a
látásra, világos, hogy Hszüe-tou miképpen kapja fei, ejti ie'
dicsőíti, ma|d meg ócsárolja, s mindössze négy sorbin adja
e|ő az egészpéldázatot. (Ti. az Éneh első négy sordl.ut.)
Általában igaz az, arraita Dicsőítő Éltek a régiekről tanit,
vagyis hogy a Csaz kerüő úton jár, fölszedegeti a régi törté.
netek fő gondolatát, elhelyezr'e a példázatot a való tén1.e,:
között' s abból okulást merít. Hszüc-tou támad, s habozás
nélkül kimondja: ,,A Szent Igazság - Nyitott Üresség.}Io.
gyan látható, hol található?'' Hanem el.thezaz első kijelen.
l'éshezhozzátesz egy másikat, amelyik aztán egészenkülönleges. Mondiátok meg nekem, hogyan lerrne látható' hol len.
ne megtalálható ! Még ha vasból vagy rézből volna is a szemetek, keresgélhetnétek,s nem találnátok semmit.
S ha idáig eliutottatok, el tudiátok vajon képzelni a dolgot érzelmeitektől béklyózott megértésútján? Ezért mondotta Jiin.men mester (|. a Kapujanincs Átjtiró jegyzetei.
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ben): ,,olyan, mint amikor a tűzkő szikrát pattant' amikol
a villám r'illan.'' Ez a piciny parány rrcm kap lrelyet a szel].emi tevékenységhatárain belül, selr' az akarat, sem a tudás, sem az étzésekésaz eszmék világában. Mi jó lehet ab.
ból, ha arra vársz, hogy szóra nyíljék a száj? A:nig azza| t'eiik az idő' hogy mérlegeisz és cjsszevetsz,a sólyom már átrepü1t I(oreába.
Hszüe-tou azt mondja: ,,Tudós csuhások, miképpen akarjátok föllelni azt a helyet, amelyre Bódhidharma felelete cé1oz?'' S azuÍán azt' hogy ,,Ki az, aki a Császár előtt ál1?''
S végül azt, hogy ,,Ismétli: nem tudom?'' Itt mutatkozik
neg, hogy valóiában milyen végtelenül jóakaratúElszüe-tou,
mennyire segiteni akar embertársain, mint a jóságos nagy.
néni az öcsikéjén. Mondjátok meg nekem, hogy a ,,nyitott
űresség'' és a ,,nem tudom'', egy és ugyanaz-e vajon? Ha
akadna valaki, aki ezt teljességébenmegértette, akkor annak ez szavak nélküI is tökéletesen világos. fra azonban va.
laki nem értette volna meg teljességében,akkor az kétségkívűl két dolognak fogja fel maid.
Mindig mindenki aztbajtogatia: Hszüe-tou csak folyvást
önmagát ismétli, és mindent kétszer mond el. Ezek nem
értenek semmit' Egyáltalán nem értik meg, hogy Hszüetou verse ( első négy .sora/ tökéletesen azonos a teljes példázattal.
Hszüe- tou csupán segíteni kész együt térzéstőlvezettetl'e
verselte meg azt' ami voltaképp tcirtént: (Bódhídharma)
,,Titkon átkel a Folyamon. - Hogy növesztett maga ktiré
tüskebokrokat?'' Bódhidharma voltaképp azétt jött ebbe az
országba, hogy a lépvesszőket megtiszÍítsa,hogy a kötelékeket feloldja, a szogeket kihuzigálja' a tüskéket letarolja hogy az embercket mindettől megszabadíisa' ]VliértInorrcjir
:ikkor' hogy tüskebokrot növesztett? Mert ez nem csak arr,l
az időre (anikor Bódhidharma itt járt) vonatkozik, hancm
mára is: ma is oi't varrnak a tüskék' befúródva ió mél],ell
rnindenkinek a tclpába. ,,Ha az ország fut utána, akkor sem
tér meg. Híába vágytok visszatérésére.''
Nyilvánvaló' bogy
Vu császár hatalma nem végtelen. Mondiátok meg nekem,
hol van Bódhidharma l Ha megiátjátok Bódhidharrn.ít, akkor
rájöhettek, miképpen siet segítségetekreHszüe-tou az uto1.
só szar'akka!.
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Hszüe.tou attól tartott, bogy az enrberek elméjtik rabja.
kéntfogiák keresni a megoldást, ezértfélrelökte a sorompót,
mondván: ,,Szűnjék r'ágya.
éselőadta a saiát érteimezését,
tok! Tiszta szé\jár a fciid kónil, s végenincs.'' Ha megszú.
ník vágyatok, mi lesz a dolgaitokból, amikkel olyanayira el.
foglaljátok magatokat? Hszüe.tou azt mondja, hogy mindenütt a tisztá széLjá|akörül a földet. Ég ésföld között minek
van vége vajon? Hszüe-tou összeszedi a számtalan dolgot
ezer és tízezet évek mélyéről, ésidedobja elétek.És ez nein
Hszüe.tou korára vonatkozik! Minek van vajon vége? lvtin.
denkire vonatkozii< itt is, most is: sámotokra sincs végeen.
nck a tiszta széluek.
De Hszüe-tou attól is tartott,hogy az emberek belerag:d.
nak ebbe a tézisbe, s ismét talált rcmek megoldást: ha1kan
fciltette a kérdést: ,,Nincs itt véietIenüi egy pátriárka?''
S válaszolt is rá ő maga: ,,Itt van.'' EIszüe.tounem habozott
lemezteleníteni a szívéta többiek érdekében.S ismét szó.
lította <inmagát:',szólítsátok ide, hadd mossa meg az öreg
szerzetes lábát!'' Míndcn bizonnyal alábecsüli az emberi
méltóságot (a sajátjtit) ' ugyanakkor sajátságos módon fól.
ajánlja a kezét ésa lábát. Mondjátok meg nekem: mit akart
mondani ezze\ voltaképpen Hszüe.tou? Ha eddig eljutottatok, neveztretitek őt szamárnak? Vagy lónak? Vag1'
mégis pátriárkának? Vagy milyen névvel kellene illetni őt,
hogy találó legyen?
Gyakorta mondják, hogy Hszüe.tounak semmi köze atriroz,
hogy itt pátriárkát emleget. Szerencsére! De hát mondjátok meg nekem, végül is mi történik itt ! Egyszerű : megen.
gedem, azőtegbarbár (azaz: indiai) tudhat, de nem engedem meg' hogy az oreg barbár megérthet. ( Szójátéle a pjlddzat kulcyrlcndatóra: ''ne|n tudcm', és a tudtti ellentétére,
r a. )
az intellektuáIisan meg netn f oglntó megail ág osodcLs

Az alribbíakbatl csak,, a,ap|,, megjelenő szereplől," ailatait
adom rneg a jegyzetekben, A kordbban, illetae az előző gyiijteninyekben címszerepőként megjeletókre neln is utalok - az
ollasó a néumutató szerínt kereslrcti meg az első in:3jclcnést ésas ahhoz adott jegyzetet.
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:, Csao-csou: Az ígaz Út netn oly nehéz
Az idézett vers a Harmadik PátÍiáfka, Szeng.crn
(r 6o6) tanköltemén1'ébő|,a Hszin-hszin fuIing (ASzil,.
béli Hit Fényessége)címűből való; a teljes strófa:
Az igaz Út nent o|J|nehéz'
Csak ne arilassz ésne szeress!
Ha nem gjlíilölsz ésnem szeretsz,
Féngességxcir,felhő se lesz.

^

|Í .

^ .'

5. trtu-Lu

J.

L..^ -^ :-.

uLtLEs(Be

Xaparcú Buddha' . .-A Buddha nevcit felsoroló szútra szerint a,,Naparcú'' r8oo esztendeig uralkodik' míg
.,Floldarcú' csuprin egy nap ésegy
A mesternek
"<jjel.
_ a halálos ágyán mondott _ szavai az
oröklét ésa nrulandóság határát jelképezik.

l

,.

-7 .-Á - c n. l t

c , i t l ) n y h n t l l-

-.rulQ

4' Vej-salt (tttcisképpKuj-salt) Ling-jü (77I-853), l. a
K ap tt.ia t iiltcs Á tj tÍró p éldázatainak a i egy zetét.
'semmi',
5, Sehol setruli . . . - Otl (japtÍnul mu) ' vagyis
'nincscn', (|. a Kapujanincs ótjdró r. példázatának
iegyz e t é t: s J .
6. térd|;ctldő.iér...- A tárgyak szerepe itt a reguláknak
megÍ.clelő, illetve az azokra fittyet hányó viselkedést
jelzi. A batyu' az újonnan jótt hóna alatt a csarnokban
szabá1ytalan (kint kellett volna hagynia), a térdkendő
a szabályos (ezt teríti térdealá, ha leborul). hjakfarkas
lég,csapó a tanítói méltóság jelképe. Santt a vándorlás
alatt hord a szetzetcs.
7. nagciltyos hegycsúcsra. . . Azaz: r\ Szuméru-hegyrc'
tökéletességct.
A jóslat ironikus hang|a
s ott eléri a
(szidja a Budtilldkat...), akár a szcrző ironikus megjegyzései, mint oiy sokszor a Csan-pé|dázatokban, itl
elienkező értelműek: dicséretek. * A ióslatban talán
\an : torténciiraióságnak is: 845 táiékánTöSZL-íepe
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san valóban remetekulyhólran éIt, magányosan a 1r:gyek közt, ekkor az egész birodaiomban üldözték a
buddhizmust.

5, Íiszüe-feng t,izsszemecsleé.ie
8. H:ziie-feng Jicun
r3. példázatát'

(8zz-9o8), l. a Kapui.anitrcs Át;ir,:

9' Csa,.-csou négj,k.apuja
12. Csao-csott eg-vben egy r.ároska neve is (Hopej tartomrínyban). A kisebb észak-kínaivárosokat is fal 'lette
körüI, rendszerint a négy égtájra tájott kapukkal. Erre
;átszik rá a mesier válasza: egyrésztelutasítjaa tanit.
ván1'.nak a mester szcmélyiségéreirárryuló kérdését,
másrészt jelzi' hcg1' millént a városkaprt, nyitva áli
mindazok szánára' akik tanulni akarnak.

to. Mu.csott iiresfejií bolondja

6. }iin-men : Mindegyik llap jó nap !
9. Apé|dázat csak arra való, lrogy a tanítványok figyelmét
a múltról a jelenre ésa jcivőre irányi152. Az ,'álkérdés''
( taj-jü) ' ti. az a kérdés,arnire a mesier rlaga arlja meg
a választ, gyakori a Csanban, s Jün-mcn kültjnösen
kedveli.

';3.

Mt!-csou Tao-ming (Z8o-81"i Csar2-mcster, Lin-csi
kortársa. - A szerzetes adós maradt a harmadik vá.
lasszal, ezértüti meg a mester (akár Lin-csi szokta volt,
l. ott).

t t, I-Iuang-po lnuslicái
7, Fa-jen:

Te Huj-csao aagy!

to. Fa-jen Ven-ji _ A mester a fölösleges kérdéshelyett
hívja fril figyelmét.
a tanítvány saját személyiségére

8' Cuj-jen szemöldijke
rt' Cuj-jen Ling-can (9-to. század), ő is, a példázatban
szereplő három mester is Hszüe-feng tanítvétrrya:Pao/z Cung-csan (t pz8), Csang-csing Huj-leng (85+-g1z)
és Jün.men is. - Csan-mondás szerint annak, aki tú1
sokat beszél, kihrrllik a szemöldöke. Így értendő a má.
sik három mester - kül<inböző - véieményeis.
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t4. Huang-po ( t85o) Lin-csi egyik tanítója (l. ott).
t5. orszógszerte aatitta|z|lolostorok... - Huang-po életébcn volt a legnagyobb buddhistaüldözés (84r-846),
amelynek kiváltó okát a kcnfuciánus hivata!:rokoknak
az ura]kodóra gyakorolt megnőtt bcfolyásában szokás
n:egjelólni. A modern kutatások azonban kimutatták'
hogy az országszertc Íélelmetesméretekben eiszaporodott koiostorok Kína hagyományos g'azdasági rendszerét veszél}'eztették'részirrt (élősdinek rninősített)
i<creskedelmi tevékenységiikke1'részint pedig adó.
mentességiikkel és a katonáskodás alól magukatkivonó
szegény parasztoknak adott menedékioggal' A Csan.
szÓvegekben gyakran előforduió kifakadások a ,,rizsescsészére',
gyű1ő,,kopaszok', }radaimiatt éppen úgy
erre a ielenségre vonatkoztathatók, mint Huang-po
itteni kijelentése: a valódi hit és lelki igénynélkül koiostorokba tóduio,,álszerzetesekre''.

rij

r2. Turtg'san h<iron Jorit kettdere
t6, Tung.san éstörténete megvan a I{apujaninac Áiriröban
is: l. a 18. példázalot.

r j' Pa-ling etiistcsés;éje
t 7, Pa-littg Hao-csien (r o. század)' kolostora a Trrng-tingtó ke|eti partjrín (Hunan tartomáay) volt.
fi. Árjadéoa.iskola, másképp Kánadér'a-iskola, a r5. indiai pátriárkaróI elnevezett irányzat, amelyben Nágárdzsuna (z. század) t ana i érvényesriltek. NáEáÍdzsuna alapozta meg bölcseletileg a mabájána-isko]a mo.
nizmusát, iiresség-tanát stb., egyszóval mindazt' amit
a Csan is vallott. tirjadéva azonban szóbőségérőt és
körüményesen érvelő virarnódjáról vá]t biressé' érthető bát, ha a verbalizmus-elleoes Csaz-iskolákban céltáblává lett.

t4. Jün-men: Az egj,etlell}lezszólni
ry. Jün-mm grilasza többértelmű ésrejtelyes. A kinai kife'szenrben - eg:y - szól'i'/
nincs
iezésnek (tuj ji sao
idiomatikus jellege. ,{ buddhista tradíciók szellemében
azon,ban az ,,egl'' itt az egyetlent, az abszolút igazságot
( dharma),vi]ágtön'élyt s a világ egységétis ielentheti'
A,,szemben'' (,,szemlől szembe'') szónak i5 hnngsúlya
van a Csan direkt módszerére utal.

I5. Jün.,|len: Fordítt,a az qyetlenhez srólni
zo. Fordítua '.. - A kifeiezés egy szóban kiilönbózrk az
etőzőtö| ; (rao ji suo : felfordítani -egy - szóbri'), igy itt
még több értelmezési lehetőség is adódik' p|, ,,az
egyetlenhez szólás ellenkezője'' stb.
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t 6. C sittg-csing toj <idei l ö r i se
zt. Csing-csing Taefu (8ó8-g:z), Hszüe-feng utóda volt.
- A toiás-hasonlat tőle származik: a tanÍtv:ínynaka mester ktjzreműködésével úgy kell eljutnia a megv.ilágosodáshoz' mint a csibének a tojásbóI a napvilágra,
a csibe belÍidről igyekszik, a kotlós kívühől löri a toiáshéiat'
zz. dudaatojós... -,,Eltojt'' tojás, emi1 31yi1. a gazközé
pottyantott' átvitt érteiemben tévtanok kozé került
szerzetes. Ezziel a szidalorrmal utasítia el a raesteÍ a
módszert már ismető, de további (fölösleges) r'erbális
instrukciókat kérő tan j tvrínvt.

t 7. Hszíang.lin : Bel tjtiradni az üldiigélésbe
z3. Hsziang-lin Cseng.jüan (9o8-g8z), Jün-men tanítványa volt. -A kérdésaz ohzsónak már ismerős: ez az
értelmetlen, fölösleges kérdés a Csanban,rendszerint
goromba elutasítás tá a válasz. Hsziang-lin l-álasza
nem elutasitó, de formális: utal Bódhidbarma kilenc
évi,,falnéző'' elmélkedésére,s annak önértékétbangsúIyozza.

r8. Csung nag)n,lcster z'arrós nélkiili sztúptija
z4. Szu-cung cstiszdr - a Tang-dinasztia császára (ur. 756z6). A dátumok szerint azonban in.kább Tai.cung
(ut.763-78o) lehetett ez a császár.
25. Csung nagymesrer - Nan-ja'g Huj-Csuttg (6;5-iiS),
|, a Kapujanincs Átjóró 17. péLdázatának jegpetét.
z6. szcizadik éa: a nagynester halála. A szerző utólag, s
kínai szokás szerint szépitheti a kérdést,dc a cyászár
még nem tudhatta a dátumot. Van olyan is, ahi egyszerűen igy fordítja: ,,Mit kívánsz halrilod után?''
z7. aarrcis nélküli sztúpdt.. . - A sztúpar kúp, esetleg torony formájú síremJék,r'oltak'éppbelső térnélkdi épület, csupán ereklyetartó ürege van. Varrás né]küli ic-
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gyen: vagyis egy darabból készüliön. A kommentárok
szerint a nagymester vBgy szerény emlékre gondol' vagy
éppen nem tárgyi emiékműre, hanem tanainak megőrzésére,lelki emlékre.
z8. T an-j iian - Ő a,,kolostori szolga'' a K apuj aninc s Átj tÍró
ry. péLdázatában.
z9. Hsziangtól Délre... - Hsziang.Tan: }Iunan tarto.
mríny egy körzetének neve; a kifejezéstehát azt jelen:heti: Hunanban bárhol . . . Ezen a vidéken valóban
gazdag voLt a Csan-tradíció: a ',tkzta arany''.
Árnytalan
fa alatt. . . - A Törvény fényében (ároyék3o.
nélhiliségében);a hajó: a ,,Nagy Kocsi'' (mahíiána).
- A buddhák,azaz a végső igazság
3t, Nefitpalotriban...
horuíban nincs jelentősége sem címeknek' sem emlék.
műveknek.
3z. Hszüe-totl konrmentárjai ironikus rnegjegyzéseka császár értetlenségéről(egyetien tenyér),az emlékmű féIreértéséről(friss fattirzs : koporsónak), illetvc szentenciózus summázat.

t 9. Csü-cse ujj-Csalija

zI. Cse-nrclt lótusza
37. Cse-men Kuang-cu (rc-rr. század),kolostora (,,Tudás
Kapuja''), melyről nevét kapta, Hupej tartományban
volt. - A paradox válaszok jelképi értelmiikben érthetők: a lótusz a buddhista tarrításszimbóluma, itt vinága
az abszolút igazságot, levelei az aktivitást is jelentik s a kettő egy és ugyanazon cloiog két aspektusa. Amikor tehát csak az egyik látható, a rnásik éppen olyan lényeges.

z z. ÍIsziie-feng teknőcorrú kígyója
38. tekniicorrti kígyó _ Aba\ál jeiképe a Csan -metaforákban,
de lehet a inegvilágosodás, megtisztulás, próbatétel
szimbóluma is A mesterek mind másképp ér:ik itt is.
39. Csang-csing - L. a 8. példázat jegyzetét.
4o. Hszüan.sa - L' a Kapujanincs Átjdró 4t. péIdázatát.
4Í. Leng testxér_ Cs;rrg-csing bizalmas neve.

2 3. Pao-Íu Cs,,dahcf}-csúcsa

33. Csü-cse és módszere szerepel a Kapujaníncs Átjáró 3.
példázatában.

zc. Lung-ja a nyugati t,dndorril kirdezősködik
34. Lury.ja Csün-tun (835-903)' Tung-san tanítványa'
Sokat vándorolt, így a történetben elmondottak küIonbóző helyeken estek meg.
35. Cuj-aej Vu.hszüe (8-9. század), kolostora a főváros
(Csangan) mellett volt.
36. Lin-csi Ji.hszüan (186l)' L. a Feljegyzések Lin-csitőI
című részt.
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4z. Pao-fu _ L. a 8. példázat jegyzetét.
43. Csang-csing - L. a 8. péIdázat jegyzetét.
44' Csodahegy - Az ,4t,atamszaka szútrdban említetthegy:
a végső igazság jelképe. _ Csang.csing ,,sajnos'' megjegyzése figyelmeziet ara, hogy ezze\ az igazságra mutatással nem lehet beérni' ktilönben csak a temető várna
ránk (a mezőt holtak koponyái boritanák).
45. Cing-cing - L. a r6. példázatot.
4,6. Sztln barcítunk - Szun volt a vezetékneve Csangcsingnak.
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24. Liu asszonr, a Vasmalom
47. Liu asszon! - Vezetékneve Liu, csúfneve a Vasmalom
vo|t ( Tic-mo ), ^mit kíméletlen vitatkozó modora miat t
kapott korLírsaitól (9. század). Ve)':an tanítványa voit.
(Asszonynak nevezni voltaképp fóirevezető, mert apá.
ca volt.)
4E . bit'ulytehén - Nem sértő megszólítás' meÍt Vej-san ma.
gát is bivalyként újjászületendőnek emlegette.
49. |zutaj-hegy - A kínai buddhisták szent hegye, Man.
dzsusrí bódhiszattva volt a patrónusa.-Líu kérdéseál.
kérdés, mert a Vej-heg.vtől a Vutaj-begy több száz
mérfoldre volt, egy nap alatt nem lehetett odajutni. A
mester azonban nem hajiandó r.itázni provokálójár'al.

27. Jiin-men aranyos szele
53. Az őszoek ez a kétszeres költői köniliárása a csa|,baJr
pádaszerű: időt, változást, természettörvényt és individu,ílis krízist egyaránt jeient.

:8. Nan-csiian: Amit nem hirdettek a nagy tanítók
51. iian-csüall Pu-jüan (748-8:+). L',l, Kaptjanhtcs ÁtjtÍró
r 4. példázatánakjegyzetét.
55. Paj-csang Nie-pan (vagy Vej-cseng, 8. század vége),
nem tévesztendő össze a z6. péLdázatbeliPaj-csanggal,
akinek utóda vo!t. A történet lénycgébenugyanaz, mint
ámelyik a Kapujanincs Átj<iró z7, péIdázatában szerepel.

z 5. A Lótuszz;ircfu-csúcs remeté.ie
5o. Lótuszvirrig-csúcs - Az e|őző példában szereplő Vutajsaa egyik csúcsa (|. a Kapujanincs Átjriró 3t. péIdázatát
is), A remetétől az itteD'i tórténeten kivül mást nem s<-lkat turlni: Hszüe-tou kortársa volt' és Hs:iang léveo'
szóljtották. - A hegyek a versben a végső igazságot jelképezft.

z6. Paj-csang a Fenség C:úcscíll
5t. Paj-csang Huaj-haj (7zo-8t4) - L. a Kapujanincs Át.
jóró z. példázata jegyzetét.
5z. Fmség Cgksón - A Ta.hsziung-csúcs voltaképp a Pajcsang (Száz csang' azaz tízlábnyi bosszmérték.egység'
azaz,Ezet Lábnyi') hegység cgylk csúcsa (a hegység
nevét viselte a kolostor ésattól a mestef,).- A történet
tergrészetesen jelképes - Paj.csang mester önmagára
utal s az elmélkedésre; a szerzetes azért érdemel verést'
mert félreérti a választ, és meghajlása ironikus.
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z9. T.zj-sztj: S közletke:ik a mcisik
56. T aj - szuj Fa-csen (878j63) ; Taj szuj vol t a neve a hegynek (Szecsuan tartományban), amelyen egy nagy fa
odvában élt remeteként tÍz évig'
57. kalpa.tűz - a budrlhista kozmogónia nagy világpusztulása, amely az évmilliárdokban sámlált kalprik, világkorszakok egyikének végéts egy új kezdetétbozza eI.

30. C'ao-csou ésa nagy retek
58. Csen-csou - Városka Csao-csou város mellett. A válasz
értelme: az alma nem esik messze a fáiától.

jr. Ma-jii

csengős botja

sg. Ma.jü Pao.cse (81. százads, Nan-csüan és Csangcvng Huaj-hui (ZSS-8rS) mellett Ma-cu legfiatalabb
tanítványa volt.
6o, ré:ta a botot... - Acsengősbot csengői jelképesek:a
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buddhista oksági iáncolat 6 vagy 12 SZe!].letidézik;
gyakorlati haszna, hogy felhír'ja a figyelmet hordozó.
iára, ui. a szerzetcscknek szól'al nem szabad alamizsnát
kérniijt.

3z. Túlg csa!: áil
(A történet a Lin-c:irő! szó|ó FeljegyzlseÁbő] reió.)
6t. Ting - Az elöljáróról mást nem tudunk ezeD a torténeten kí\'ül.
6z'' Lin-csi _ L. a Feijegyzésehei.

3 3. Csen .főhiuat alnok Ce-funrLl
63. Csen Cao -Yilági hívő; államtitkár valószinűleg csak
később lett, a történet idc)én még vidéki hivatalnok
lehetett.
61. Ce-fu Csü-pao (.9-lo. szÁzad,\,keveset ludunk róIa. Az
iskolának, amelyhez tartozott' éppen a kör (ésrnás ábrák) has:nálata a nevezetessége.A kör, mint sok más
kultúrában, a kozmosz, az eg:ységésönmagába záÍtsáE
stb. jelképe a Csanban, s kitcrjedt irodalma van.

34. Jarxg-san: Nem aoltcil re a Lu-lrcgy.rlggpt1
65. Jang-san Hui-csi (8o7-883)' híres Csaz-mester'
66' Lu-hegy.ség-Csiang-hszi tartomáÍrybanvzD, természeti
szépségeirőléskoiostorairól egyaránt híres.

35. Mandzsusi:

Hórotn meg luiro,,t

bódhiszattva - Á mahiiána buddhista
PaDtbeonban a böIcsesség patrónusa.
68. Vu-cso - Szó szerinti jelentése 'el rrem kotelezett',
afféle megtisztelő jellző a cscz-mestereknél; a mai
kornmentárok |$21 nings ggyetéÍtesabban, hogy kit kell

67. Mandzsusrl

rajta érteni. Japáuok szerint Ven-hszi (8zrjoo) nrcstert, európaiak szerint egy 8. századtmestert. Nincs jelentősége, hisz a történet maga legcndás ieliegíi.
69. amelyet te felügyelsz. . . - A tracliciók szerint ez Észak
lenne, vagyis a Vutaj-san, amelynek Mandzsusrí volt a
patrónusa' (L. a za. példázat jegyzetét.)
70. Ott hcirotn meg hcironz. . . - t\z enigmatikus válasz a
Csanban roppant nr.gy megbecsülést élvez.

j6. Csang-sa sétára indult
7t. Csang-sa Csing-cen (t 868) _ L. a Kapujanincs Átjdró
16. példázatának jegyzetét is. Koiostora, amelyről nevét
kapta, Hunan tartomány székvárosában volt.
j7. Pan-san: Htirom xilág - Tan seho!!
7 z'. P atz-san Pao.cse (7 zo-8 t 4), étetérőlcsak néhány anekdotát tudunk s azt, hogy Ma.cu tanítványa volt.
73. Hcírom Vildg, vagy Három Szféra - (L. a Kapujanhtcs
Atjúró 38. példázatinak vonatkozó jegyzetét is!) A vágyak, az alakok és az alaknélküliség világa.
74. ebnét- Itt is a,sziv, jelentésű írásjegy szerepel, telr/rt
'lélek'is lehetne.

j8, Feng-hszüe ésa pritricirkák Tan-pecsétje
75. Jing-csou kormtinyzó.stig - A város a mai Vucsang, a
tartomány pedig, ameiynek székheiye, Hupej. A kormányzó itt Li Sicsün volt, Feng-hszüe régi tisztelője.
_L. a Kapujaníncs Át76. Feng-hszüe Jen-csou (8g6-sli
jdró z4. példázatának jegyzetét.
77. Tan-pecsétje - A Csan sze|lemi örciksége.
78, Vasbiaaly - A tradíciók szerint a legendás Jü császár,
a Folyam (a Sárga Folyam) mepfékezője, foiyószabályozási murrkálatainak betetőzésóül egy hatalmas vasból öntótt bivaly képmását á|lította fe| a viz partján,
20r

San r'ároska közelében: a szobor feje Honan tartományban (a déli patton), a farka pedig Hopejben (az
északi parton) voit. A szobor az idők folyamán elpusztult, de azóta is íey bíviák az ott emelkedő hatalmas
szirtet. A szobornak, illetve a szirtnek r'édőszellem szerepet szántak: meg kellett védelmeznie a partokat az
áradásoktól. Feng-hszüe itt az ető és hatalom jelképe.
ként emlegeti'
79, H4 egyiket sem . . . Ez a legtöbbet magyarázott péidázatok egyike. A legegyszerűbb magyarázat azonban az
lehet' ho&v a ,,pecsétodanyomása'' a mester és taní1.
vány viszonyra vonatkozik; hogy ti. a mester vezetése
aiatt vagy önállósuiva nyerje-e el a tanítvány a megvi.
lágosodást? Így érthető Lu Pej megszólalása is - ez
i<onkrétságábanBem nyerazonban',földhözragadt''
(A japán ése urópai kommenheti el a mester tetszését.
tárok tűbonyolítják magyarázataikkal a dolgot.)
8o. Ltt Pej - Csak annyit tudunk róla' hogy Lin-csi kövc.
tőie volt.

j9. Jün-men gyógyfüaes söaénye
8l. Jiin-mm - L. a 6. pé|dázat jegyzetét.
8z. gyógyfüaes kert _ A'kímai kifejezés (hua-iao-lan: virág gyógyfű - keÍítés)nem egyértelmű; van fordítás, amely
virágoskertnek adja vissza, lehetne ,virágzó gyógÉü.
vek'kerítése vagy sövénye is. Csak arról feledkeznek
meg, hogy lényege költőisége.
83. Aranyos sörényii oroszldn - Itt meg minden kommentár
arról feledkezik meg (miközben a költőiséget hangsúLyozza)' bogy ez a ielkép Mandzsusrí bódh.iszattva attribútuma az ikonográfiában. (Buddha trónusa mellett
'fehér
balról
elefánton' Számantabhadra, a tudás meg.
személyesítője áll' jobbról arÍrnyos sóréoyű oroszlánon
Mandzsustí, a bölcsesség megszemélyesítője.)

4o' N an-c siian vir tÍgsz <ila
84. Lu Keng - (.16+-8g+)'magas rangú hjvatalnok ( tajfu)
Anbuj tartomá:rybaa; hivatali útjain gyakran meglá.
togatta kolostorában Nan-csüant, akit tanítóiának tekintett.
85. Csao, másképp Szeng-csao ('a buddhista szerzetes
Csao', 384-4t4), az indiai Kumaradzsíva tanítványa,
a buddhista szövegek egyik korai kínai fordítója és
magyarázója.

4t. Csao.csou ésa Nagy Halól
86. Tou-ce Ta-turg (8rg-gr+) - Neves mester.
87. N-agy Halál - Az abszolút szamádhi, az elmélyült kon.
templáció tökélyre emelt foka. (I-. a Kapujanincs Átjtiró
t, péIdázatának iegyzetét is.)

42. Pang hópelghei
88, Pang l/ell, akit csak Csü-csi megszóIítással (ami a világi
hívőuek kijriró megtiszteló cím) emlegetnek, Ma.cu
tanítványa volt.
89. Jao-san Vej.jen (zsr-8y)' a 'Gyógyfüvek Hegye'-kolostor mestere (Hunan tartomríoyban).
9o. Jama - A halál istene' a Pokol ura az indiai mithológiában.

4j. Tung-san: Se hideg, se meleg
9t. Tung-san Liang-Csie (8oz-8óg) - Nem ázonos a 12.
péidázatban szereplő Tung-san mesterrel !
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44. Ho-san: Érteni a dobütést

5r. Hsziie.feng: Hót ez mi?

92. Ho-san Vu-jin (89r-96o) - Hétéveskorában ler'taz akkor már öreg Hszüe-feng tanitványa' később másoknál
is tanu]t. - Makacs és enigmatikus válaszát (csie-ta-ku :
'érteni'/'megoldani'/'ütni'/'dob')
á1taIában a szamádhi
gyakorlására vonatkoztatják: nem elég egyszer megter.ni (egyszer megvilágosodni), hanem az életfolyamán
nlindvégig gyakorolni kell.

47. Jiin-men: A hat fel-nen-fogeÍs
93' hat fel-netn-fogds - A hat (a buddhista bölcselet szerinti) érzékelés(Iátás, hallás, szaglás, ízlelés, érintés,
gondolkodás) kikapcsolása.

48. Vang tajfu ésa teaszertart(is

98. Eel-(Si!), illetvea ,,H'á! ez mi?'' kérdés(Si sen-ma?)
híressé r,ált és gyakran idézett csaru.rnondások.

52. Csao-csou kőhídja
99. Csao-csou - Itt a mestert is, egyben a várost is jelenti;
ott volt az akkori bírodalom híres ,,három kőhídja''
kozül az egyik. Ezek azonban nem igazi hidak voltak,
hanem a folyók terÍnészeteskövei, amelyeken át lehetett kelni. - A jelképes éitelem: nem a mester külseje
a fontos, hanem az, hogy az,,átkelést'' képes-esegíteni.

54, Jí,in-men szétttirja karjdt

94. Vang tajfu - Vang Jan.pin (Io. század)' császári udvarmesteri rangban (tajÍu) míiködő tisztviselő Fu-csien
tartományban ' vi|ági Csan-bívő.
95. Ming-csao Tö-csien (ro. század) -Becenevén Tu-ienlung ('Félszemű sárkány' - valóban féIszemű volt, és
vitákban gyors, heves), a Fu.csien tartományi Csüancsou város Csao-csing ('Áldáshozó') kolostorának apái.
ja volt; mellette volt rangidős Huj-lang' atit itt I-angnak emlegetnek.

49. Szan-seng: Az aranyln'l kiszökött

97' Jen.tou. L. a I(apujanincs Átjciró 13. példázatának
jegyzetét.

a hdlóból

96. Szan-seng Hui-zsan (9-to. század) - A Szan-seng('Flárom Szent'-) kolostor apátja, Lin.csi utódja. Éle.
téről keveset tudni.

roo. Caj-csan - Nan-csüan tanítványa, tcibbct nem tudunk
róla.

S S. Tao-tu : Nen akarom megmondani !
tot. Tao-zsu Jüan-cse (z6s-8s) - Jao.san tanítványa volt.
toz. Csien-jüan -Semmit sem tudunk róla, azon kívül, hogy
Tao-vu tanítványa volt.
to3. Si-suang Csing-csu (8o7_888) - Híres ÍnesterJaki igen
szigorúan bánt szerzeteseivel.
to4. H:zitt.hszienrőL sem tudunk semmit.

56' Csin-san ésa heirom sorompót tituerő nyílt,essző
lo5. Liang - A világi tanítvány (szó szerint ,,a Csal verrcié.
ge'': csan-ko) valószÍnűleg egy ideig a kolostorban élt.
t o 6, C si n - satt Ven.su j (9-t o. század) - Tung-san tanítván-Y3
volt.
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58. Csao-csou '. Nl.lzcs mentség

ÍÍ.4. Huufi g C su |ázadása 8 8 o-ban volt, kivégzése8 84-ben ;
a törtéoet így pontosan időhöz köthető.
lr5. szörrytű ikoltds '. ' _ Ez voltaképp jóslat. A Huang
Csao"féle lrízadás szétvert csapatai sokríig kóboroltak és
raboltak szerte a birodalomban. Egy ilyeu rabló banda
ölte meg Jen-tout, dÍihében, mert a kolostorban (Vucsang mellett) semmi értéketnem talált (88z áprilisában). A mester' amikor ledofték' azt mondjiík' mérfoldekre elhallatszó szörnyű sikoltást hallatott.

to7. A versidézethez |. a z. példázat jegyzetét,

59. Csao-csou: Míért netrt idézed zlégíg?
ro8. A versidézet ,,teljes'' szövegét |. a z. pé|dázat jegyzetében. Abból kitűnik' hogy Csao.csou ís csak az első
sorpárt idézi !

67. Fu, a Nagy Tanítő, szútrcítnagyartiz

6o. Jün-men botja sórktÍnnyd otiltozík
Ío9. leszdllott a szószékrőI - Ti. amíkor ezt a példázatot elismételte szerzetesei előtt.
t
I

,

63. Nan-csüan kettéarigja a macsktit
rro. Ezt és a következő példázatot l. egy tcirténetbeösszevonva a Kapujanincs Átjtiró r4. példázatában.

IÍ6. Vu csrisztir a Liang-dinasztiából - L. az r' példázatot.
tr7. Fu-csiu (+st_s6g) - Nagy Tanító, taj-si. A szót olykor
bódhiszattvának is fordíthatiuk - így szerepel az r.
péIdázat Jüan-vu által írott kommentárja szövegében,
l. ott.
tt8. Pao-cse mester (4zo k.-5l4) - Vu császár udvari papja
és tanácsadój a (|. az I. példázatot).

68. Jang-san a neoét kérdezi S:an-setrytől
64. Csao-csou fejére teszí sarujtit
IÍ'Í. Ieuette a sarujtÍt. . . - L. a Kapujaníncs Á$tiró
dázatát.

r r9. Valóban úgy van, abogy a tólténetben elhangzik: Huj.
csi Jang-san neve, fluj-zsan viszont Szan-sengé.

r4. pél-

70. Vej-sall: Kérlek, tnondd neg!
tzo. |,u-Jeng - Nem tudni róla semmit ezen a történeten (és
a 7t. pé|dluaton) kivül.

65. A ntÍshitti biilcs ésBuddha
I12. A történet, némi változtatással, olvasható a Kapttjanincs Átjáró 3z. példázatában is.

I

tzt. Jün-jen Tan-seng (z8o-8+t) - Paj-csang tanítványa
volt rz ér'eskorától' később Jao-san tanítványa lett.

66, Jen-tou hangosan Jölneuet
II3. Íen-tou-Jen-tou Csiaa-hou
Átjtiró r3. példázatában.

(8z8-88 7),1' a Kaptjonincs
I

zo6

7z. Jün-jen: Htit a tied úgy oan?

,

t

73. Ma-cu ésa szciz tagadds
tzz. Cse-cang _ Hszi-tang Cse-cang (B5_8ry)' a szokással ellentétben, itt nem későbbi kolostora nevén említik' hanem szenélynevén (valószínűleg azért, mert
a történet idején még fiatal novícius volt).
tz3. Haj testz:ér_ Paj-csang Huaj-haj (7zo-8t1),l. a Ka.
pujanincs Átjdró z. péLdázatát.Itt személynevén, bizaimas rövidítéssel említik.

74, Cin.nitt

7 7. J ün-men sze z árumagos pogricstija
t3o. szezóttttnagos pogticsa - A legközönségesebb kínai po.
gácsa, miaden utcei árusnál kapható ma is.

78, Bódhiszattz,áh a fiirdőben
T3r. hzt di)fésés nyolc dttörés - A teológiai vitákat ielentő
metafora a buddhizmusban.

js a rizsesbötiöt;

rz4. Csin-niu (3_9. század) - Ma-cu tanítilinya volt, többet
nem tudní róla.
I25. Clang-csíng T a-an (8-9. század)'
tz6. déIi étkezése]ijtt - szerzetesi szabályzat előirta néhárry
szútra recitálását; czek részint elmélkedő, részint hti.
laadó jellegűck voltak.

75. Vu-csiu méketlan ütései
r2?. Vu-csiu (B-9. század) - Csal< annyit tudni róia, hogy
Ma-cu tanítványa volt.

76. Tan-hszia : Megvacsortizttí'l tntir ?
rz8. Tan-hszia - Tan-hszra'fien-zsan (Z3g-32+), a korai
Csaz-mesterek közül
való, szerzetesi nevét (Tienzsan: 'a természetes')Ma-cutól kapta. Arról is híressé
váIt' hogy egy téli vándorútján egy elhagyott temp.
Iomban egy t.aBuddha.szobrot tüzelt el, hogy megme.
legedjék.
tz'9, Pao-fu és Csang.csing szerepelnek a 8' példázatban is,
Paj.csang pedig a z6. példázatban.

zo8

79. Tou-ce: Mindeu hang a Buddha hangja
Í32. Tou-ce - L. a 4t. példázatot.

8t. Jao-san ésa szal^uaskirdlyok hírtilya
r33. 3do.san -Ugyaaaz, mint az, aki a 4z. példázatban szerepel.

8 z. Taj-lung romt-tlhatatlan Tan-teste
t34' Taj-lung - Tö-san
róla.

tlinítván}'a volt, többet nem tudni

t}1. Vimalakírti kapttja az Egy ésEgyedülaalóhoz
r35. Vímalakirti - I'egertdás személyiség, hitvitáit és tanításait a Vbnalakírti szútra őtizÍ'e meg. Vej-mo-ciecsilg címen l(ínában igen népszerű. Kr'maradzsíva
már 4or-ben kínaila fordította.
t36' Iú,andzsusrí bódiriszattva - L. a 35. és 39. példázat
jegyzetét,
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85. A Tung-feng-hegy r erttctc.ie tigrisordítcist ti rittc :
47. Tung-feng.hegy reraetéje - A rnester nevét nem őrizte
meg a hagyomány, csak azt iehel tudni róla, hogy Lincsi tanítványa volt.

88. Hszüan-sa htirom logyatlkosa
I38. Hsiii4n-sa - Ugyanaz' mint aki a zz. példázatban szerepel. L. aKapujanincs Átjriró 4t. példázatánali jegyzetét.

89. Jün-jen: Az egis: test kéz ésszent
49. k iiny ö riil et ességbó dh i sz ar t.,,dj a - Avalóki t ésvara'

9o. Cse-nen ésa bölcsességlénj,zg,
t4o. Cse-men _ Cse-men Kuang-cu, l. a zt. példázatot.

9t. Jen-kuan ésa rinocéroszlegj,639
Í4I. Jen-kuan Csi-an (zso k.-8+z) - Ma-cu tanítványa és
utóda'
t4z. niu írásjegy - A luzí ('rinocérosz' írásjegynek csak
egyik része aniu (,szarvasmarba' ielentesű) írásjegy

! j. Ta-kuang rókadémonja
t43. Ta-kuang Csü-huj (8lz-gog)' Sisuang tanítványa és
utóda volt.
t44. úhatündér - Vagy rókadémon: kísertet' Itt a megjegy.
zés Csia-niu utánzását itéli el. (L. a z+. példázatot.)

2IO

94. A Szurangama szú,ra ésa z.iltígtalan
t45. oildgtalan - A tiszta szubjektivitás, ami a teljes szamárlhiban jelenik meg.
A Szurangatna szútra - szanszkrit néven számon tartott' de valószínííleg Kínában keletkezett buddhista mű.
95. Csang.cittg js Pao-Ju Buddha szaz:aín r,itdnnk
t46. luirom méreg_ Az arhatok' \'agy tanítv:ínyok, a tökéletességnegyedik fokrio állanal (ha a legfelső fok Bud.
dha)' s megszabadu]tak már avágyakozástól' a haragtól
és a ,,nem.tudástól'' - ez a hiírom méreg. Csang-csing
kérdése arra a budrlhista hagyománybangyakran emlegetett pedagógiai útmutatásra utal, miszerint Buddha
maga mondotta' hogy mindig igyekezett tanitásait hallgatóiboz ésaz alkalomhoz igazítaní; műveltekkel éstanulatlaookkal egyaránt szót értett.

eltörlése
97. Gyénónt szútra: A xétkesség
t 47 . G y émrint sz útr a _ V a dz sr a. P r ad z sn1 ttpór amít cíS z útr a,
a Tipitaka (buddhista kánon) egyik igen fontos szövege, a kínai buddhizmusban igen gyakran idézik ftinai
nev e : C sing - hang- c sing).

98. Tien-ping két rossza
t 48. Ti en-ping Z su-j i (g. század) _ Hszüe'feng követ őj e vol t,
Drást nem tur|ni róla.
t49. Hszi-jüen Sze.ming (9-to. század) - Li-csi követője
volt, mesteri vitázó.

99. Csung, a Nagy Tanító ésa tíz-testíÍptisztor
a 18. példázat
Í5a. Csung - Nan-jang Hui-cstnry (fis-lzil'
,,nagymesteré''-vel azonos, akárcsak az itt is szeceplő.
Szu-cung cstiszár - A Tang-dinasztia uralkodója (ur
7s6-7q).
r5t. Vairócsana - Teljes nevén Vairócsana Buddha ('a
'Mindenség
Naphoz hasonlatos'), a
Buddha': a nral'.iiáoa-buddhizmusban megielenő pantheista fogalcr. : a
világ minden megielenési formája benne, s mint egye l.
lea igazi létezőben nyilvánul meg. (Dharmaká|a Buddha: az'Abszolút Buddha').

too. Pa-ling: A kard,rafítjt hajszril
t5z. kard - A' Csan-bóIcsességmetaforája: olyan éles' hogy
a rrifúji bajszá|at ís kettémetszí.
t53. korall - A hasonlat a buddhista rnoaizmus metaforáia,
el;né]kedésitézisnek aiánliák.

