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INTRODUCTION The Ocean is the world of dragons — disappearing and appearing,
they sport serenely. The sky is the home of cranes — they fly and
call freely. Why does the exhausted fish stop in the shoals and a
sluggish bird rest in the reeds? Is there any way to figure gain
and loss?

BEVEZETŐ Az óceán a sárkányok világa – eltűnnek és megjelennek, derűsen
játszanak.  Az  ég  a  daruk  otthona  –  szabadon  repülnek  és
kiáltanak.  Miért  áll  meg a  kimerült  hal  a  sekély  vízben és  egy
lomha madár miért pihen a nádasban? Van valami módja annak,
hogy kiszámoljuk a nyereséget meg a veszteséget?

CASE Yangshan asked a monk, “Where are you from?”
The monk said, “From Yu province.”
Yangshan said, “Do you think of that place?”
The monk said, “I always think of it. ”
Yangshan said, “The thinker is the mind and the thought-of
is the environment. Therein are mountains, rivers, and the
land mass, buildings, towers, halls and chambers, people,
animals, and so forth; reverse your thought to think of the
thinking mind — are there so many things there?”
The monk said, “When I get here, I don’t see any existence
at all.”
Yangshan said, “This is right for the stage of faith, but not
yet right for the stage of person.”
The monk said, “Don’t you have any other particular way of
guidance?”
Yangshan said, “To say that I have anything particular or
not would not be accurate Based on your insight, you only
get one mystery – you can take the seat and wear the robe.
After this, see on your own.”

ESET Yangshan  megkérdezte  az  egyik  szerzetest:  „Honnan
jöttél?”
A szerzetes azt mondta: „Yu tartományból.”
Yangshan azt mondta: „Gondolsz arra a helyre?”
A szerzetes azt felelte: „Mindig arra gondolok.”
Yangshan azt mondta: „A gondolkodó a tudat és a gondolat,
amit gondol az a környezet. Abban benne vannak a hegyek,
folyók, kontinensek, épületek, tornyok, termek és szobák,
emberek  és  állatok  és  így  tovább;  fordítsd  vissza  a
gondolataidat, hogy a gondolkodó tudatot gondold – olyan
sok minden lenne ott? ”
A szerzetes azt mondta: „Ha ide jövök, egyáltalán nem látok
semmiféle létezést.”
Yangshan azt felelte: „Ez rendben van a hit szintjén, de még
nincs rendben a személy szintjén.”
A  szerzetes  azt  mondta:  „Nincs  valami  más  módod  arra,
hogy vezess?”
Yangshan azt mondta: „Azt állítani, hogy van valami néven
nevezendő  dolgom  vagy  nincs  nem  lenne  pontos.  A
belátásodra  alapozva  csak  egy  titkot  kapsz  –  helyet
foglalhatsz  és  viselheted  a  köntöst.  Ezek  után  már
magadnak kell boldogulnod.”

COMMENTARY Yangshan in the past once asked a monk, “Where do you come
from?” The monk said, “From Yu province.” Yangshan said, “I'd
like to hear news of Yu province—what is the price of rice there?"
The monk said, “When I came, I happened to go right through the
market-place, and broke the bridge as I walked over it." Yangshan
then stopped. Yangshan was ‘Little Shakyamuni' — he didn't have
only one way of guiding people. This particular case is exactly the
way a student enters the gate, where he goes to work and gains
power. Yangshan asked the monk from Yu province, “Do you think
of that place?” Suppose the monk had said “No" — then what?
Yangshan  certainly  would  have  another  strong  point.  But  the
monk instead said, “I think of it always.” True words — he should
repent. Yangshan said, “What thinks is the mind, what is thought
of is the environment; in the environment there are a thousand
differences  –  are  there  so  many  in  the  mind  which  thinks?”

KOMMENTÁR Yangshan valamikor régen megkérdezte egy szerzetestől: „Honnan
jöttél?” A szerzetes azt felelte: „Yu tartományból.”  Yangshan azt
mondta: „Mi újság van Yu tartományban – mennyi ott a rizs ára?”
A  szerzetes  azt  mondta:  „Amikor  eljöttem,  pont  a  piactéren
sétáltam  át  és  eltört  alattam  a  híd,  amikor  átmentem  rajta.”
Yangshan ekkor megállt. Yangshan volt a 'Kis Shakyamuni' – nem
csak egy módon tudta vezetni az embereket. Ez az eset pontosan
azt mutatja be, ahogy egy tanuló  belép a kapun, ahol dolgozni
megy és erőt  gyűjt.  Yangshan megkérdezte  a  Yu  tartománybeli
szerzetest: „Gondolsz arra a helyre?” Tegyük fel, hogy a szerzetes
azt mondja, hogy „Nem” – akkor meg mi lett volna? Yangshannak
biztos lett  volna valami más ötlete. De a szerzetes ahelyett  azt
mondta, hogy „Mindig arra gondolok.” Igaz, szavak – meg kellene
bánja. Yangshan azt mondta: „Ami gondolkodik, az a tudat, amit
gondol,  az  a  környezet;  a  környezetben  ezer  különbség  van  –
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Yunmen  once  said,  "Yangshan,  because  of  his  kindness  and
compassion, had a conversation in the weeds." After all the monk
too was sharp; he said, “Here, I don’t see any existence at all."
Nowadays hardly one often thousand people reaches this state; if
they do, then they point to themselves and carry a board, not
knowing  that  by  delighting  in  the  road  one  ultimately  fails  to
reach home. Yangshan had ‘traveled the mountain path,’ so he
specially pointed out a living road.

olyan sok minden lenne a tudatban, ami gondolkodik?” Yunmen
egyszer azt mondta: „Yangshan, kedvességből és együttérzésből,
beszélgetett egy kicsit a gyomok között.” Végül is a szerzetes is
agyafúrt  volt;  azt  mondta:  „Itt  egyáltalán  nem látok  semmiféle
létezést.” Manapság talán egy ember ezer közül éri el ezt a szintet;
és ha el is érik, akkor magukra mutogatnak és egy táblát cipelnek
magukkal, nem tudva azt, hogy az úton szórakozva végül is nem
érnek soha haza. Yangshan megjárta a hegyi ösvényt, tehát ő egy
kifejezetten élő utat mutatott meg.

In the past, as Yangshan was meditating in front of the monks’
hall  in the middle of night he didn’t  see the mountains, rivers,
buildings, people, or even his own body — all was the same as
space. The next morning he reported this to Guishan, who said, “I
reached this state when I was at Baizhang's — this is just the
achievement of melting illumination which dissolves illusions; later
on, when you are teaching, there can be no one who surpasses
this.” I say, no one but Yangshan could realize this; no one but
Guishan would recognize it.

Régebben, amikor Yangshan Zazent ült a szerzetesi terem előtt az
éjszaka közepén, nem látta a hegyeket, a folyókat, az épületeket,
de még a saját testét sem – ez mind azonos volt a térrel. Másnap
reggel  elmondta  ezt  Guishannak,  aki  azt  mondta  neki:  „Én
Baizhangban  értem  el  ezt  a  szintet  –  ez  csak  az  olvadó
megvilágosodás  eredménye,  amelyik  feloldódik  az  illúziókban;
később,  majd  ha  tanítani  fogsz,  senki  sem  lehet,  aki  ezt
túlszárnyalja majd.” Én azt mondom, hogy senki Yangshanon kívül;
és csak Guishan és senki más ismerné ezt fel.

The Heroic March Scripture says, “When stirring thoughts end and
floating ideas vanish, this is  like removing defilement from the
mind of aware radiance; the whole course of life and death, from
beginning  to  end,  is  completely  illumined  — this  is  called  the
ending of the cluster of conception. Such a person can transcend
the  defilement  of  afflictions.  When  you  look  into  the  basis,
dissolving illusory conceptions is the fundamental.” Here we also
see Gui and Yang, father and son, wondrously according with the
Buddha’s mind.

A  Hősi  Menetelés  Írása azt  mondja:  „Amikor  a  kavargó
gondolatoknak vége szakad,  a lebegő elképzelések eltűnnek, az
olyan,  mint  eltávolítani  a  szennyezéseket  a  tudatos  kisugárzás
tudatából;  az élet  és  a halál  teljes lefutása,  az elejétől  a végig
megvilágításra  kerül  –  ezt  úgy  nevezzük,  hogy  véget  vetni  a
fogalmak  halmozódásának.  Egy  ilyen  személy  túl  tud  menni  az
összefonódások  szennyezésén.  Ha  megnézed  az  alapokat,  az
illuzórikus fogalmak feloldása alapvető.” Itt szintén látjuk Guit és
Yangot, apát és fiút, csodálatos összhangban a Buddha tudatával.

Yangshan one day presenting his understanding said, “If you have
me see for myself, at this point there is no state of completion,
and nothing to cut off either.” Guishan said, “According to your
point of view, there are still phenomena, and you haven’t yet got
away from mind and objects.” Yangshan said, “Since there is no
complete state, where are there still mind and objects?” Guishan
said,  “Just  now,  didn’t  you  make  such  an  interpretation?”
Yangshan  said,  “Yes.  ”  Guishan  said,  “'If  so,  then  this  is
completely mind and objects—how can you say there are none?”

Egyik  alkalommal,  amikor  Yangshan  bemutatta  megértését,  azt
mondta:  „Ha azt  akarod,  hogy saját  magamnak lássak,  ezen  a
ponton nincs már teljesítési szint és nincs is mit elvágni.” Guishan
azt mondta: „A te szempontodból még mindig vannak jelenségek,
és még nem szabadultál meg a tudattól és a tárgyaktól.” Yangshan
azt mondta: „Mivelhogy nincs teljesítési szint, hol van a tudat és
annak  a  tárgyai?”  Guishan  azt  mondta:  „Nem  éppen  most
értelmezted te magad így?” Yangshan azt felelte: „Igen” Guishan
azt mondta: „Ha így van, akkor ez teljes egészében a tudat és
tárgyak – hogy is lehetne, hogy ne létezzenek?”

Yangshan saw that this monk still had this, and judged according
to principle, saying, “This is all right for the stage of faith, but not
yet for the stage of person.” To cite the Adamantine Concentration
Scripture, there is the stage of faith, the stage of contemplation,
the stage of cultivation, the stage of practice, and the stage of

Yangshan látta, hogy annak a szerzetesnek még midig ez volt a
baja és az elv alapján döntött, hogy azt mondja: „Ez rendben van
a hit szintjén, de nincs rendben a személy szintjén.” Az Admantine
Összpontosítás Írásából idézve,  van a hit  szintje, az elmélkedés
szintje, a gondozás szintje, a gyakorlás szintje és feladás szintje;
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relinquishment; now as he speaks of the stage of faith and the
stage  of  person,  they're  not  necessarily  completely  the  same.
Master Zhu-an Gui said, “In the opening and closing of the mouth
you distinguish ‘this side’ and ‘that side’ — where there are words
and no words you distinguish the stage of faith and the stage of
person.” This too is a particular interpretation.

most  hogy  a  hit  és  a  személy  szintjéről  beszél,  azok  nem
feltétlenül azonosak. Zhu-an Mester azt mondta Guinak: „A száj
kinyitásával és bezárásával különbséget teszel 'ez az oldal' meg a
'másik oldal között' – ahol vannak szavak és hiányoznak a szavak,
ott különbséget teszel a hit és a személy szintje között.” Ez is egy
egyedi értelmezés.

Guishan questioned Yangshan, “Huiji, speak quickly, without going
into the clusters  and elements.”  Yangshan said,  “I,  Huiji,  don't
even set  up faith.  "  Guishan said,  “Do you not  set  it  up after
having faith, or do you not set it up without having had faith?”
Yangshan said, ‘I'm just Huiji — who else should I have faith in?”
Guishan  said,  “If  so,  then  you  have  a  fixed  disciple  nature."
Yangshan said, “I don’t even see ‘Buddha.” Chan Master Haosheng
of Qingju, in the ox-herding pictures, said at the sixth chapter,
“The  stage  of  faith  is  gradually  matured,  and one  is  generally
aware  of  wrong  states;  although  one  distinguishes  purity  and
defilement, it  is  like a sword cutting mud. One still  retains the
halter – one cannot yet rely on faith; therefore (the ox is) half
white, half black. " His verse says,

Guishan megkérdezte Yangshant: „Huiji, mondd gyorsan anélkül,
hogy belemennél  a csoportokba és  az  elemekbe.”  Yangshan azt
mondta: „Nekem, Huijinak,  még csak hitem sincs.”  Guishan azt
mondta: „Nincs hited miután volt  hited vagy nincs hited miután
nem volt hited?” Yangshan azt felelte: „Én csak Huiji vagyok – ki
másban kellene legyen hitem?” Guishan azt mondta: „Ha ez így
van akkor  egy  rögzített  tanuló  természeted van.”  Yangshan azt
mondta:  „Még  a  Buddhát  sem  látom.”  Haosheng  Zen  mester
Qinjiból, az ökörpásztor képeken, azt mondja a hatodik fejezteben:
„A hit szintje fokozatosan érik és általában felismerjük a helytelen
állapotokat;  ugyan  különbséget  teszünk  a  tisztaság  és  a
szennyezés között, ez olyan, mint amikor a kard elvágja a sarat. A
kezünkben marad a hám – nem alapozhatunk a hitre; ezért (az
ökör) félig fehér, félig fekete.” A verse azt mondja:

Although long having herded in the fields,
The hand leading the rope gradually loosens.
Going along holding, not dark and muddled
Progressing in training, he doesn't follow close by.
(The ox) sporting on clear ground,
(The ox-herd) always keeps holding the long whip.
The fragrant grasses on the green mountains are slender; 
With one flavor they daily satisfy hunger.

Ugyan sokat tereltem a réteken,
A kéz, amelyik a kötelet tartja, lazul.
Tovább menve, tartva, nem sötéten és tompán
Haladva a képzésben, nem követ szorosan.
(Az ökör) felszántva a tiszta földet,
(Az ökörcsorda) mindig tartja a hosszú ostort.
Az illatos füvek karcsúak a zöld hegyeken;
Napi egy ízzel jóllaknak.

At  the  twelfth  chapter,  he  says,  “The  state  of  person  is
fundamentally  empty;  body  and  mind  are  without  attachment,
gain and loss are cleared away. The hidden mysterious path is far
beyond  discrimination;  as  for  the  absolute  word,  attempt  to
discuss it and you fail." The verse says,

A  tizenkettedik  fejezetben  azt  mondja:  „A  személy  állapota
alapvetően  üres;  a  test  és  a  tudat  ragaszkodás  nélkül  való,  a
nyereség és a veszteség teljesen elmúltak. A rejtett és titokzatos
ösvény túl van a megkülönböztetésen; ami pedig az abszolút szót
illeti, próbáld meg megvitatni azt és nem fog sikerülni.” A vers azt
mondja:

Falsely he creates toil, watching over the ox;
The ox is not, neither is the person
Right in the middle forgetting conception,
Beyond there is a mysterious subtlety,
Fine dust rises in the ocean,
Snow flies in a huge furnace.
Meeting, seeking, understanding,
It does not fall within the scope of your mental functions.

Hamisan munkát csinál magának az ökörre vigyázva;
Nincs sem ökör, sem személy
Pont középen, elfelejtve a fogalmakat,
Túl azon egy titokzatos finomság van,
Finom por száll fel az óceánban,
Hó van a hatalmas kemencében.
Találkozni, keresni, megérteni,
Ezek nem esnek a tudatod mentális funkcióinak határain belül.
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I say, Yangshan doesn’t even set up faith, Qingju says the state of
person is originally empty: if you can pick them out within the
sayings of these two teachers, the stage of faith and the stage of
person are clearly visible; that  is  what is  called retreating into
oneself, not missing one out of ten thousand.

Azt mondom, hogy Yangshannak még csak hite sincs, Qingju azt
mondja,  hogy  a  személy  állapota  eredetileg  üres;  ha  ki  tudod
választani azokat e két tanár mondásain belül, a hit és a személy
állapota világosan látható lesz; ez az, amit úgy nevezünk, hogy
visszavonulni az egységbe, és nem kihagyni egyet sem az ezerből.

The  monk  said,  “Don't  you  have  any  other  particular  Way  of
guidance?" There are thorns in the soft mud. Yangshan said, “To
say that I have anything particular or not would not be accurate."
If there is, you add frost to snow; if not, you die at the phrase.
Therefore he pointed out one mystery, telling him to see it on his
own.

Az szerzetes azt  mondta:  „Nincs valami más módod arra,  hogy
vezess?”  Tüskék vannak a  puha sárban.  Yangshan azt  mondta:
„Azt állítani, hogy van valami néven nevezendő dolgom vagy nincs
nem lenne pontos.” Ha van, fagyot adsz a hóhoz, ha meg nincs,
meghalsz ennél a mondatnál. Ezért ő rámutatott egy rejtélyre, azt
mondva, hogy nézze meg saját maga.

In the wellspring, emptiness is the seat, myriad practices are the
robe. Same say the seat is quiet meditation, and the robe is the
patchwork vestment covering the head. Some say the seat means
opening the hall and ascending the high seat, and the robe means
the  Dharma  vestments  adorning  the  body.  Each  of  these  is
reasonable.  But  tell  me –  after  this,  see  on your  own’  — see
what? Ask of Tiantong; his verse says,

A  forrásban  az  üresség  az  ülőhely,  a  köntös  meg  a
megszámlálhatatlan gyakorlás.  Ugyancsak ott  mondják,  hogy az
ülőhely  a  csendes  ülés,  a  köntös  pedig  a  foltokból  varrt  ruha,
amelyik  beborítja  a  fejet.  Vannak  akik  azt  mondják,  hogy  az
ülőhely  azt  jelenti,  hogy  kinyitni  a  termet  és  felülni  a  magas
ülőhelyre  és  a  köntös  pedig  a  Dharma ruha,  ami  körbeveszi  a
testet. Mindegyik ésszerű. De azt mondd meg nekem – ezek után
már magad is látod – mit látsz? Kérdezt meg Tiantongot, a verse
azt mondja:

VERSE All embracing, with no outside; 
Penetrating with no obstruction. 
Gates and walls like cliffs,
Doors and locks redoubled.
When the wine is always sweet, it lays out the guests;
Though the meal is filing, it ruins the farmers.
Bursting out of the clear sky, the garuda takes wing on the wind.
Trending over the blue sea, thunder follows the roaring dragon

VERS Mindent átfog és semmi sincs kívül;
Behatolni akadály nélkül.
A kapuk és a falak olyanok, mint a szirtek,
Az ajtók kettőre zárják.
Amikor a bor mindig édes, ki van töltve a vendégeknek;
Ugyan az étel laktató, tönkreteszi a földművest.
Kitörve a tiszta égből, a garuda meglovagolja szárnyaival a szelet.
A kék tenger fölött repülve, dörgés kíséri a kiáltó sárkányt

Tiantong first  versifies  “Think back on that which  thinks  — are
there  so  many  things  there?"  Yunmen said,  “If  you  can
understand, you engulf before you — if you can’t understand, you
still engulf all before you.” This is ‘all-embracing, with no outside.’
Mountains, rivers, towers, buildings, people, animals, and so forth
—  one  and  many  do  not  impede  each  other,  person  and
environment merge — this is ‘penetrating with no obstruction.’

Tiantong először  azt  verseli:  „Gondolj  vissza  arra,  aki  gondol  –
olyan sok dolog lenne ott?” Yunmen azt mondta: „Ha meg tudod
érteni, mindent elnyelsz magad előtt – ha nem tudod megérteni,
akkor  is  elnyelsz  mindent  magad  előtt.”  Ez  a  'mindent  átfogó,
semmi sincs kívül'. A hegyek, a folyók, a tornyok, az épületek, az
emberek,  az  állatok  és  így  tovább  –  az  egy  és  a  sok  nem
akadályozzák egymást, a személy és a környezet összeolvadnak –
ez a 'behatolni akadály nélkül'.

National Teacher Deshao said Desha Nemzeti Tanító azt mondta
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Crossing the summit of the mystic peak, 
It’s not the human world;  
Outside of mind there are no things —
Filling the eyes are blue mountains.

Átmenve a rejtélyes hegy csúcsán,
Az nem az emberi világ;
Nincsen semmi dolog a tudaton kívül –
A kék hegyek megtöltik a szemeket.

‘Crossing  the  summit  of  the  mystic  peak’  is  the  environment
which is thought of; ‘it is not the human world’ is the mind which
thinks. ‘Outside of mind there are no things’ is ‘I  don't see any
existence at all.’ ‘Filling the eyes are blue mountains’ — just this
one phrase separates this monk and National Teacher Deshao by
the  stage  of  faith,  the  stage  of  person,  one  mystery,  three
mysteries, so that ‘Gates and walls are like cliffs, doors and locks
are redoubled’ — after all, it is difficult to see each other.

'Átmenve a rejtélyes hegy csúcsán' a környezet, amire gondolunk;
'az nem az emberi világ' a tudat, ami gondolkodik. 'Nincsen semmi
dolog  a  tudatok  kívül'  az  'egyáltalán  nem  látok  semmilyen
létezést'. 'A kék hegyek megtöltik a szemeket' – csak ez az egy
mondat választja el a szerzetest Deshao Nemzeti Tanítótól, a hit
szintje által, a személy szintje által, egy rejtély, három rejtély, úgy
hogy 'A kapuk és a falak olyanok, mint a szirtek, az ajtókat kettőre
zárjuk' – végül is nehéz találkozni egymással.

Also in the verse the  monk’s viewpoint is likened to a drunken
guest or a ruined farmer, while  Yangshan’s instruction is  like a
garuda  bird  or  a  roving  dragon.  In  the  Lotus  Scripture  is  the
metaphor of someone who goes to the house of a close  friend,
gets drunk on wine and goes to sleep; at that time the friend has
to go do some  official business; he takes a priceless jewel and
fastens it  inside the others clothing, while the man, being in a
drunken sleep, is not aware of this at all.  Zhaozhou said, ‘I've
heard that once filled you forget a hundred hungers; today my
body  itself  is  this."  Zhaozhou,  once  fulfilled,  forgot  a  hundred
hungers; he should receive the fine offerings of humans and gods.
This monk, full of food, ruins the farmers; he can hardly digest
even a drop of water. Clear-eyed people should discern.

Ugyancsak ez a vers  egy ittas  vendéghez vagy egy tönkrement
földműveshez  köti  a  szerzetes  szempontját,  miközben Yangshan
tanítása olyan mint a garuda madár vagy egy kiáltó sárkány. A
Lótusz  Írásban  megtalálható  a  metafora  arról,  hogy  valaki
meglátogatja  egy  közeli  barátja  házát,  berúg a  bortól,  elalszik.
Ekkor a barátjának fontos üzleti ügyben el kell mennie; fog egy
felbecsülhetetlen  értékű  drágakövet  és  belevarrja  a  másik
ruhájába,  amíg  a  másik,  merthogy  részegen  alszik,  nem  tud
semmit erről. Zhaozhou azt mondta: „Hallottam, hogy ha egyszer
jóllaksz,  akkor  száz  éhezést  felejtesz  el;  ma  ez  maga  az  én
testem.”  Zhaozhou,  egyszer  jóllakva  elfelejtett  száz  éhezést;
megkaphatja  az  emberek  és  istenek  kiváló  felajánlásait.  Ez  a
szerzetes,  jóllakottan,  tönkreteszi  a  földműveseket;  alig  tud
megemészteni egy csepp vizet. A tiszta látású emberek meg kell
tudják különböztetni a dolgokat.

Sanskrit  garuda is  called  ‘bird  with  beautiful  wings’  in  our
language; beating a wind,  it  parts  the ocean, directly  seizes a
dragon and swallows it. When Confucius asked Laozi about rites,
he said, “I see Laoai as like a dragon.” A roaming dragon appears
and disappears in the clouds and mist; it is not the same as one
that hides away. This versifies “This is right for the stage of faith,
but not for the stage of person. Based on your insight, you've just
got a single mystery; after this see for yourself." Why make him
shift his body and change his steps? ‘As long as there is a road to
ascend, there is also an eminent person to traverse it too.’

A garuda szanszkrit szó a nyelvünkön azt jelenti, hogy 'gyönyörű
szárnyú  madár';  szárnyai  szele  kettéválasztja  az  óceánt,
egyenesen  megfogja  és  lenyeli  a  sárkányt.  Amikor  Konfuciusz
megkérdezte Laozi a rítusokról, ő azt mondta: „Úgy látom Laoait,
mint egy sárkányt.” Egy vándorló sárkány megjelenik és eltűnik a
felhőkben  és  a  ködben;  ez  nem  ugyanaz,  mint  amikor  valaki
elbújik. Ezt jelenti a verssor, hogy „Ez helyes a hit szintjén, de nem
a személy szintjén. A belátásodra alapozva csak egy titkot kapsz;
ezek után magadnak kell boldogulnod.” Miért kényszerítenénk őt
arra, hogy cserélje ki  a testét és a változtassa meg a lépéseit?
'Amíg van egy út, amit be lehet járni, mindig lesz egy kiemelkedő
személy, amelyik bejárja azt.'

ADDED SAYINGS
CASE:

Yangshan asked a monk, “Where are you from?” — He shuts
the door and digs for understanding.
The monk said, “From Yo province.” — The public  proof  is

TOVÁBBI
MONDÁSOK

ESET:

Yangshan  megkérdezte  az  egyik  szerzetest:  „Honnan
jöttél?” – Bezárja az ajtót és megértést keres.
A szerzetes azt  mondta:  „Yu tartományból.” –  A  nyilvános

Shoyoroku – Case 32 – Yangshan's “Mind and Environment” (English/Hungarian)
Page 5 of 6



clear. 
Yangshan asked, “Do you think of that place?” — Just when
he’d forgotten.
The monk said, “I always think of it.” — A familiar place is
hard to forget.
Yangshan said,” The thinker is the mind and the thought-of
is the environment.” — So actually he's even set up subject and
object. 
Therein are mountains, rivers, the land, buildings, towers,
halls and chambers, people, animals, etc. — think back on
the thinking mind; are there so many things there? — You
yourself create the distinction, my good man.
Here, I don't see any existence at all. — There’s still this.
This is right for the stage of faith, but not yet right for the
stage of person — The snow remaining in the garden, the sun
will melt, but who will you have sweep out the red dust inside the
room?
Don't you have any ether particular way of  guidance? —
Now he comes on like this.
To say that I have anything particular or not would not be
accurate — He sheets through the double gate.
Based on your insight, you only get one mystery — There's
already the moon in the boat. 
After this, see on your own — He even adds wind to the sails.

tető tiszta.
Yangshan azt mondta: „Gondolsz arra a helyre?” – Még ha
elfelejtette volna.
A  szerzetes  azt  felelte:  „Mindig  arra  gondolok.” –  Egy
ismerős helyet nehéz elfelejteni.
Yangshan azt mondta: „A gondolkodó a tudat és a gondolat,
amit gondol az a környezet.” – Tulajdonképpen ő maga hozta
létre az alanyt és a tárgyat.
Abban  benne  vannak  a  hegyek,  folyók,  kontinensek,
épületek, tornyok, termek és szobák, emberek és állatok és
így  tovább;  fordítsd  vissza  a  gondolataidat,  hogy  a
gondolkodó tudatot gondold – olyan sok minden lenne ott?
– Te magad hozod létre a megkülönböztetést, jó ember.
Ha ide jövök, egyáltalán nem látok semmiféle létezést. – Ez
még mindig megvan.
Ez  rendben  van  a  hit  szintjén,  de  még  nincs  rendben  a
személy szintjén. – A nap meg fogja olvasztani a kertben maradt
havat, de ki seperte ki a piros port a szobában?
Nincs valami más módod arra, hogy vezess? – Most meg ezzel
jön.
Azt állítani, hogy van valami néven nevezendő dolgom vagy
nincs nem lenne pontos. – Kisurran a dupla kapun.
A belátásodra alapozva csak egy titkot kapsz – A hold már a
csónakban van.
Ezek után már magadnak kell boldogulnod. – Még olajat is önt
a tűzre.

ADDED SAYINGS
VERSE:

All embracing, with no outside; – So big there's nothing it doesn't
contain.
Penetrating  with  no  obstruction. –  So  fine  there's  nothing  it
doesn't go into.
Gates and walls like cliffs, – Better not grope.
Doors and locks redoubled. – Not worth a snap of the fingers.
When the wine is always sweet, it lays out the guests; – Wake
them up and I'll strike.
Though the meal is filing, it ruins the farmers. – They're burried in
the same pit
Bursting out of the clear sky, the garuda takes wing on the wind.
– Piercing the blue sky.
Trending over the blue sea, thunder follows the roaring dragon –
The early spring season when the insects are roused.

TOVÁBBI
MONÁSOK

VERS:

Mindent  átfog  és  semmi  sincs  kívül; –  Olyan  nagy,  hogy  nincs
semmi, amit ne foglalna magába.
Behatolni akadály nélkül. – Olyan kifinomult, hogy nincs semmi,
ami ne hatolhatna bele.
A kapuk és a falak olyanok, mint a szirtek, – Jobb nem keresgélni.
Az ajtók kettőre zárják. – Egy csettintést sem ér.
Amikor a bor mindig édes, ki van töltve a vendégeknek; – Ébreszt
fel őket és lesújtok.
Ugyan az étel  laktató, tönkreteszi  a földművest. –  Egy gödörbe
vannak temetve.
Kitörve a tiszta égből, a garuda meglovagolja szárnyaival a szelet.
– Átszúrva a kék eget.
A kék tenger fölött repülve, dörgés kíséri a kiáltó sárkányt – Kora
tavasszal, amikor felébrednek a rovarok.

Shoyoroku – Case 32 – Yangshan's “Mind and Environment” (English/Hungarian)
Page 6 of 6


