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Honsoku (Bevezető eset):
Amikor Shakyamuni Buddha meglátta a Hajnalcsillagot azt mondta: „Beteljesítem az utat a nagy
földdel és minden érző lénnyel együtt."

Kien (Háttértörténet):
Shakyamuni  a  Nap  vonalának1-HU egyik  leszármazottja  volt  Indiában.  19  éves  korában  éjfélkor
elhagyta a Kapila palotát és elment a Dantokuzanz2-HU hegyre, ahol levágta a haját és elfordult a
világtól. Ezután elkezdett egy hat éven át tartó aszketikus gyakorlást. Ennek eredményeképpen a
Gyémánt Trónon ült, ami azt jelenti, hogy végső szamádiban volt, amikor pókok hálókat szőttek a
szemöldökei közé és szarkát fészkeltek a fején. Nádak nőttek át a lótusz tartásán még hat éven
keresztül.

December 8-án, a harmincadik életévében hajnalhasadáskor elérte a megvilágosodást.  Az, hogy
„Beteljesítem az utat a nagy földdel és minden érző lénnyel együtt" az első oroszlánüvöltése. Ezután
soha nem hagyta el a közösséget, még egy napra sem és szüntelenül hirdette a Dharmát 49 éven
keresztül. Élete végéig csak egy köntöse és egy csészéje volt, egyszerűen élt és mégsem szenvedett
semmiben  hiányt.  Több  mint  háromszáz  hatvan  Dharmabeszédet  tartott.  Végül  átadta
Mahakashyapának  az  Igaz  Törvény  Szemét  és  Kincsét,  ami  mind  a  mai  napig  átadásra  kerül.
Tulajdonképpen ez az átadás Indián, Kínán és Japánon keresztül az Igazi Dharma gyakorlásának az
alapja.

Shakyamuni Buddha minden gyakorlása példaértékű (standard) az örököseinek. Ő ugyan magán
hordozta a nagyság 32 jelét3-HU és megvolt neki a nyolc különleges képesség, megőrizte egy idős
szerzetes formáját és olyan volt, mint a közönséges emberek. Ezért azóta, a tanításának a három
időszakán,  az  igazin,  a  hasonlón  és  a  végsőn4-HU keresztül,  mindenki,  aki  ezeket  a  tanításokat
követte,  az  ő  példája  segítségével  alapozta  meg  a  figyelmességét  állva,  járva,  ülve  és  fekve
mindenféle önző hozzáállás nélkül. Mivelhogy van direkt átadás Buddháról Buddhára, pátriárkáról
pátriárkára,  az  igazi  Dharma  nem  vész  el,  amint  az  látszik  ebből  a  történetből.  A  360
dharmabeszédben ami 49 év alatt hangzott el, a különböző történetek, hasonlatok és metaforák
soha nem távolodnak el a Buddha megvilágosodásának elvétől.

Nentei (Dharmabeszéd):
Az az „én", amiről Shakyamuni Buddha beszél a bevezető esetben, az nem Shakyamuni Buddha,
hanem Shakyamuni Buddha emelkedik ki ebből az „énből" a nagy földdel és minden érző lénnyel
együtt.  Ha  felemeljük  a  hálót,  felemelkednek  annak  lyukai  is;  ahogy  Shakyamuni  Buddha
megvilágosodott, megvilágosodott a nagy föld és minden érző lény is. Ne kösd a megvilágosodás
gondolatát  csak  Shakyamuni  Buddhához.  Ennek  következtében  Shakyamuni  Buddha
megvilágosodása csak a nagy föld és minden érző lény megvilágosodásával együtt képzelhető el.

Még  ha  létezik  is  számtalan  folyó,  hegy,  nagy  föld  és  jelenség,  azok  soha  nincsenek  kizárva
Gautama szemének éles látásából5-HU.

Mi tehát ennek a szemnek a közepében állunk. Ez nem csak Gautama szemének közepe, hanem a
mi szemünk közepe is. Gautama szeme lesz mindenki húsa és csontjai. Ezért ősidők óta egészen
napjainkig, a tiszta látás nem különbözik ettől. A közönséges embere Gautama tiszta látása. Maga
Gautama mindannyiunk egész teste.

Ha  ez  így  van,  hogyan  tudod  a  megvilágosodás  velejét  megmagyarázni?  Ezt  a  szerzetesi
gyülekezetet  kérdezem;  Gautama  minden  emberrel  együtt  világosodott  meg  és  minden  ember
megvilágosodott Gautamával? Ha ez így van, akkor ez egyáltalán nem Gautama megvilágosodása.
Nem tekinthetünk rá úgy, mint a megvilágosodás velejére.

1-HU Suryavainsa – Shakyamuni öt családnevének egyike, ami azt jelenti, hogy a Nap magja 
vagy vonala – az első őséről azt mondják, hogy a Nap hozta létre két cukornádból (Kínai 
Buddhista Fogalmak Szótára, 156. oldal)

2-HU Dantiloka – szanszkrit
3-HU Kínai Buddhista Fogalmak Szótára
4-HU Shobogenzo, Nishiyama, 16. oldal
5-HU Gautama volt Shakyamuni laikus neve. Azért használjuk itt, mert az szemlélteti a 

közösségét minden emberrel.
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Ha ténylegesen megragadod a megvilágosodás elvét, azonnal el kell  vetnünk a Gautamáról és a
közönséges emberekről  alkotott elképzelést.  Csak akkor tudjuk gyorsan megérteni  az igazi  „én"
jelentését.  Ez az igazi  „én" a nagy földdel  és az érző lényekkel  törődik.  Az igazi  „én" törődése
különbözik Gautamától, az öreg bölcstől. Gondosan vizsgáljuk meg és ábrázoljuk az igazi „ént"; és
ugyancsak figyelnünk kell arra, hogy tisztázzuk a „vele" jelentését ebben a kijelentésben. Még ha
tisztázzuk is az igazi „ént", de nem tudjuk tisztázni a „vele" jelentését, elveszíthetjük a kifinomult
szem lényegét. Ebben az igazi „énben" és abban, hogy „vele" nincs kettősség (se különbség, se
hasonlóság). Tulajdonképpen, szerzetesek, a bőrötök, a húsotok, a csontjaitok és a velőtök nem
más, mint „vele". Az igazi selfetek, a „házigazda" az igazi „én"; és ennek semmi köze a bőrhöz, a
húshoz, a csonthoz vagy a velőkhöz vagy a négy elemhez vagy az öt szkandához.

Végül pedig, ha meg akarjátok ismerni az igazi szelfet (a hallhatatlant a remetelakban), azt nem
lehet elválasztani ettől a bőrzsáktól. Ezt megértve együtt haladunk előre a nagy földdel és az érző
lényekkel. Még ha a tavasz, a nyár, az ősz és a tél váltják is egymást és a hegyek, a folyók és a
nagy föld különbözik az időben, tudnunk kell, hogy ezek a változások nem más, mint Gautama, aki
felemeli a szemöldökét és pislog. Így a jelenségeknek ezek a megszámlálhatatlan formái csak az
igazság (Dharma) megnyilvánulásai. Ezek a változások túlmennek a lesöprésen és a nem lesöprésen
(a  forma  túlmegy  a  formán).  Ahogy  Hogan6-HU mondta:  „Miért  szükséges  azt  mondani,  hogy
leseperjük  vagy  nem  seperjük  le?"  Miután  Jizo7-HU azt  mondta:  „Mit  értesz  az  alatt,  hogy
megszámlálhatatlan formák?"

Juko (Vers):
„Ez a hegyi szerzetes szeretne egy pár alázatos szót mondani erről a témáról. Hajlandóak vagytok
meghallgatni, szerzetesek?"

Egy ág nő gyönyörűen az öreg szilvafából. Idővel majd rügyezik is.

6-HU Fa Yen, 885 – 958 oldalak, EJDB
7-HU Ti-Tsang Kuei-Chin, 869 – 928 oldalak, EJDB
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