1. FEJEZET Tiszteletreméltó MAKAKASHO
Mahakasyapa

大迦葉
Honsoku (Bevezető eset):
Az első pátriárka a Tiszteletreméltó Mahakasyapa volt. Amikor a Világ Tiszteltje felemelte a
fügevirágot és pislogott, Mahakashyapa halványan mosolygott. Akkor a Világ Tiszteltje azt mondta:
„Birtokomban van az igazi törvény szeme és kincse, a nirvána derűs tudata. Ezt átadom
Mahakasyapának."8-HU
Kien (Háttértörténet):
A Tiszteletreméltó Mahakashyapa családneve a Brahmin kasztra utal. Szanszkrit nyelven
„Kashyapának" hívták, azaz a legtiszteletreméltóbb fényivónak. Amikor a Tiszteletreméltó
megszületett, a szoba megtelt arany fénnyel, amely befolyt a szájába, ezért nevezték fényívónak. A
teste aranyszínű volt és magán viselte a nagyság 31 jelét. Csak a kinövés hiányzott a feje tetejéről
és a fehér szőrpamacs a szemöldökei közül9-HU.
Mahakashyapa először a sok gyermek sztúpájánál 10-HU találkozott a Világ Tiszteltjével. A Világ
Tiszteltje azt mondta neki: „Gyere ide Bikku" (szerzetes). Ekkor Mahakashyapa haja kihullott és
Okeszába11-HU öltözve jelent meg.
Majd Shakyamuni Buddha átadta az igaz törvény szemét és kincsét Mahakasyapának.
Mahakashyapa gyakorolta a 12 szigorúságot és soha nem vesztegette az időt, sem éjszaka, sem
nappal. Mivelhogy Mahakashyapa formája csúnya volt és a ruhái nagyon szegényesek, az egész
szerzetesi gyülekezet meg volt lepődve. Viszont a gyakorlása miatt, megosztotta vele a helyét
minden dharmabeszéd során. Tudnunk kell, hogy őt akár „ősi Buddhának" is nevezhetjük és hogy
nem sorolhatjuk őt egy osztályba Shakyamuni Buddha Shomon tanítványaival 12-HU. Ő megtartotta a
legidősebb tanítvány helyét Shakyamuni Buddha gyülekezetében, úgy, ahogy megosztotta a
legidősebb tanítvány helyét minden múltbeli Buddhával.
A Sashegyen13-HU összegyűlt 80000 szerzetes előtt a Világ Tiszteltje felemelt egy fügevirágot és
pislogott. Senki sem értette és mindenki csendben maradt. Csak Mahakashyapa mosolyodott el. A
Világ Tiszteltje azt mondta: „Birtokomban van az igaz törvény szeme és kincse és a nirvána derűs
tudata és az igazi Dharma formátlan felébredése. Ezeket teljes egészében átadom
Mahakasyapának."
Nentei (Dharmabeszéd):
„Felemelve a virágot" abban az időben átadásra került szemtől szembe Pátriárkától Pátriárkára és
óvták ezt az átadást a kívülállók hamis értelmezésétől. Ezért sok szútra, abidharma és meditációs
tanító alapvetően nem érti az átadást. Nem ismerik az átadás igazi jelentését. Ráadásul nem ismerik
még a beszédben elhangzott Koant sem. A Koan nem a sashegyi gyülekezet koanja, hanem azok a
szavak, amelyek a sok gyerek sztúpájánál kerültek átadásra.
A Dento-Rokuban14-HU, a Futo-Rokuban és más helyeken az átadást másképpen írják le. A Buddha
Dharma első átadásának volt egy „szertartásos módja". Ennek következtében, ha nincs meg neked a
megvilágosodás pecsétje, amit Pátriárkák adtak át Pátriárkáknak, akkor nem tudhatod, hogy mikor
emelték fel a virágot és hogy mit jelent a virág felemelése. Nekünk, szerzeteseknek, gondosan
tisztáznunk kell a dolgokat és gyakorolnunk kell, hogy megértsük Mahakashyapa igazi jelentését
mint Mahakashyapa és Shakyamuni Buddha igazi jelentését mit Shakyamuni Buddha és alaposan át
kell adnunk a megvilágosodás módját. A virág felemelése helyett igyekezzünk a pislogást tisztázni.
Ti szerzetesek pont úgy emelitek fel a szemöldökötöket és pont úgy pislogtok ahogy Shakyamuni
Buddha pislogott; egy hajszálnyi különbség sincs. Ha mosolyogtok, akkor az semmiben sem
8-HU
Makkakashoo japánul
9-HU
Keizan valószínűleg azért beszél 31 jelről, mert a fejen található két jelet egynek vette.
10-HU
Ez a hely négy időrendbeli eseményről is híres. Ezek közül a legutóbbi a rajarhrai
(Magdaha fővárosa, ma Raighir, Behar, Indiában) maharadzsa 30 gyermekének megvilágosodása
volt. Ezeknek a gyermekeknek a leszármazottjai építették ezt a sztúpát.
11-HU
A buddhista szerzetesnek az a ruhadarabja, amelyik befedi a bal vállat. Lásd Shobogenzo,
Nishiyama, 521. oldal.
12-HU
A tanítványok különböző szintjei, lásd Shomon EJDB 296. oldal
13-HU
EJBD, 152. oldal
14-HU
CHAUN tenglu, Putenglu, kínaiul
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különbözik attól, amikor Mahakashyapa elmosolyodott; az ilyen tevékenységek között semmi
különbség sincs.
Ha nem sikerül tisztáznod a szemöldök felemelésének és a pislogásnak az igazi jelentését, akkor
Shakyamuni Buddha és Mahakashyapa még mindig Indiában vannak, te meg csak bőr, hús, csont és
velő vagy. Számtalan világ és szálló por takarja el szemedet és még nem szabadultál meg tőlük sok
kalpa óta és ragaszkodni fogsz hozzájuk jövőbeli kalpák során is.
Ha egyszer felébresztettétek az igazi természeteteket, ti szerzetesek képesek lesztek megtalálni
Mahakashyapát, amint ő a ti szalmaszandálotokban jár, megmutatva az utat a megvilágosodáshoz.
Tudnunk kell, hogy amikor Gautama felemelte a szemöldökét és pislogott, megszűnt létezni; amikor
pedig Mahakashyapa elmosolyodott, akkor megvilágosodott. Hát nem ez a te megvilágosodásod?
Megkapjuk az igaz törvény szemét és kincsét. Nem nevezhetjük tehát Mahakashyapának vagy
Shakyamuni Buddhának. Ennek a fényében egyik sem adott soha semmit sem a másiknak. Ezt
nevezzük az igazi Dharmának. Tudnunk kell, hogy a fügevirág felemelése felfedi a Mahakasyapa
mosolyában kifejezett az állandó és örök életet.
Így terjed az élet mesterről tanítványra a shoshokeni 15-HU által és változatlanul folytatódik jövő
generációkon keresztül. Ennek a teljes megvilágosodásnak semmi köze a megkülönböztető
tudathoz. A Zazen által, Mahakashyapa helyes módon elvágta a megkülönböztető tudat gyökerét és
belépett a Keisokuzanba16-HU, hogy várja Maitreya megjelenését. Ezért Mahakashyapa még midig
létezik17-HU.
Szerzetesek, ha őszintén tanulmányoztok minden részletet és alaposan elmélyedtek bennük, akkor
Mahakashyapa nem vész el. Shakyamuni Buddha szintén örökké létezik majd. Ezért, szerzetesek, ez
az átadás mindent áthat kezdve a születésetek előtti időktől napjainkig. Tehát, szerzetesek, ne
ragaszkodjatok a 200 évvel ezelőtti múlthoz. Ehelyett őszintén gyakoroljatok. Akkor Mahakashyapa
nem a Keisokuzanban lesz, hanem itt, Japánban a Fusokokunál18-HU.
Ezért Shakyamuni húsa még mindig meleg és Mahakashyapa mosolya is megújul.
Ha el tudod érni ezt a szintet, akkor megkapod az átadást Mahakashyapától és Mahakashyapa
megkapja az átadást tőled. Nem csak a hét Buddhától jött el hozzád, hanem te a hét Buddha
Pátriárkája leszel. Ez a vég nélküli átadás túlmegy az idő múlásán és az igaz törvény szeme és
kincse örökké léteznek. Ennek megfelelően Shakyamuni Buddha megkapta az átadást
Mahakashyapától és Tosotsutenben19-HU lakott mostanáig és te is ott vagy örökké a sashegyi
gyülekezetben. Szem előtt kell tartsuk a Lótusz Szútrának azt a sorát, amelyik azt mondja, hogy
Shakyamuni Buddha örökké a Sashegyen tartózkodik és minden más helyen is. Még ha el is jön a
nagy tűz a kalpák végezetével, a hely, ahol Shakyamuni Buddha létezik békés és emberek és égi
lények lesznek ott.
Nem csak Sashegyen van, hanem egyszerre Indiában, Kínában és Japánban és a Tathagata igaz
törvénye átjárja az egész univerzumot az utolsó lélegzetig. Ennek fényében ez a gyülekezet a
sashegyi gyülekezet és a sashegyi gyülekezet ez a gyülekezet. Az igyekezetedtől vagy annak
hiányától függően jelennek meg vagy tűnnek el a Buddhák. Ha szünet nélkül gyakorolsz és
maradéktalanul megvalósítod az utat, akkor Shakyamuni Buddha azonnal megjelenik a világban.
Mivel nem valósítod meg az igazi szelfedet, ezért Shakyamuni Buddha elveszett a régi időkben. Ha
már a Buddha gyermekei vagytok, akkor miért ölitek meg a Buddhát? Tehát, késedelem nélkül
erősítsétek meg a gyakorlásotokat és találkozzatok gyorsan együtt érző apátokkal.
Shakyamuni Buddha, az idős ősi Buddha állandóan feled van, akár jársz, akár állsz, akár ülsz vagy
akár fekszel. Állandóan kölcsönhatásban van veled és nem hagy el egy pillanatra sem. Ha nem látod
15-HU
Első találkozás, japánul
16-HU
Rosekisan, Songokuzan japánul, szanszkrit nyelven Kukkutapada, Makada királyságban,
100 km-re Bodhgayatól keletre. A mai neve Kikhal, ott halt meg Mahakashyapa.
17-HU
Mahakashyapa arra vár, hogy Maitreya bódiszattvábol Buddhává váljon, hogy ő
(Mahakashyapa) átadhassa neki a Dharmát és az Okeszát.
18-HU
Kínában a Fusokoku azt a helyet jelenti, ahol felkel a nap, de jelenthet szent fát vagy
földet is.
19-HU
EJDB, 321. oldal
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őt az életedben, akkor hálátlan vagy.
Ti Buddha gyermekei vagytok. Ha nincs bennetek hála, akkor a Buddha 100 keze sem tud
megmenteni benneteket.
Ma, Daijonak (ott, ahol Keizan Zenji Tetsu Gikai Dharma örököse lett) ez az utódja rá szeretne
mutatni egy pár alázatos szóval az igaz törvény elvére. Meg akarjátok hallgatni, szerzetesek?
Juko (Vers):
Tudjátok meg, hogy ennek a párás völgynek egyik sarkában van egy másik szent fenyő, amelyik
túlélte a tél hidegét.
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