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Poarta templului
Era odatã un om bogat, care se numea Heizayemon. El s-a strãduit toatã viaþa sã dobândeascã
virtuþile cerute de vechii înþelepþi.
Un om foarte sârguincios ºi studios, Hei-zayemon
obiºnuia sã-ºi cheltuiascã banii în acte de binefacere
ºi caritate.
El a ajutat mulþi copii din familii împovãrate ºi
a oferit personal bani pentru construcþia de numeroase
drumuri ºi poduri în regiunea în care locuia, în
beneficiul tuturor oamenilor din acele locuri.
La moartea sa, Hei-zayemon a lãsat scris în
testament cã doreºte ca averea sa sã fie întrebuinþatã
pentru a continua de-a lungul generaþiilor opera de
binefacere începutã, lucru care s-a întâmplat întocmai,
prin copiii ºi nepoþii sãi.
Se spune cã într-o zi a apãrut la uºa lui Heizayemon un cãlugãr budist. Acel cãlugãr auzise de
bunãvoinþa lui Hei-zayemon, destul de neobiºnuitã în
rândul bogaþilor acelor vremuri, ºi venise sã-i cearã
bani pentru a construi poarta unui templu.

102
2

100 povestiri despre iluminare

Binefãcãtorul i-a râs în faþã cãlugãrului,
spunându-i: „Ajut oamenii din cauzã cã nu suport
sã-i vãd cã suferã. Dar ce suferinþã poate fi în faptul
cã un templu nu are poartã?“

Profesorul Înaltului Preot
A fost odatã demult un preot al unei secte Zen,
al cãrui patron nu era altul decât nobilul provinciei.
Când venea în capitalã pentru a-l vizita pe nobil la
reºedinþa sa oficialã, preotul trebuia sã cãlãtoreascã cu
mare pompã, cu alai numeros ºi fanfarã.
Într-o asemenea cãlãtorie, s-a întâmplat o datã cã
cel care conducea suita preotului a dorit sã-ºi cumpere
încãlþãminte nouã din localitatea în care se opriserã
pentru popas. La recomandarea unuia dintre însoþitori,
a fost chemat un bãtrân despre care se spunea cã face
sandale din pai foarte bune.
Când bãtrânul a venit cu sandalele cerute, Înaltul
Preot l-a vãzut pe fereastra palanchinului sãu ºi aproape
cã s-a speriat.
Bãtrânul meºter în confecþionarea sandalelor nu
era altul decât Tôsui, maestrul iluminat Zen care îi
fusese profesor cu mulþi ani în urmã, pânã la
misterioasa sa dispariþie din templu.

POVESTIRI ZEN

1231

Înaltul Preot a sãrit numaidecât din palanchin,
uimit ºi stingherit, ºi s-a prosternat în faþa bãtrânului
maestru, arãtându-i cel mai profund respect.
Tôsui l-a tratat cu bunãtate ºi au vorbit despre
vremurile de altãdatã; dar când sã plece, maestrul ia spus preotului: „Nu te lãsa intoxicat de tovãrãºia
nobililor.“

Curãþenia inimii
Un grup de cerºetori leproºi au venit odatã
împreunã la maestrul Zen Bankei, un mare învãþãtor
al oamenilor de rând. Bankei i-a primit la el, ba chiar
i-a spãlat pe cap ºi i-a ºters cu propriile lui mâini
atunci când a venit vremea iniþierii.
Tocmai atunci s-a nimerit sã fie de faþã un anume
domn, reprezentantul nobilului care credea în Bankei
ºi care chiar construise un templu în provincia sa
pentru ca maestrul sã poatã sã-ºi prezinte învãþãtura
oamenilor din acele locuri.
Revoltat la vederea maestrului Zen care spãla pe
cap pe cei de neatins, domnul respectiv s-a grãbit sã
aducã un vas cu apã curatã pentru ca Bankei sã se
spele numaidecât pe mâini.
Maestrul a refuzat însã, spunând: „Dezgustul tãu
este mai murdar decât rãnile acestor sãrmani.“
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Bãtrânul Vânzãtor de Ceai
A fost odatã un bãtrân care avea o prãvãlie
ambulantã de ceai. El putea fi vãzut tot timpul anului
în împrejurimile pitoreºti ale oraºului Kyoto, vechea
capitalã imperialã a Japoniei.
Primãvara cãuta locurile cu cele mai frumoase
flori, iar toamna alegea locurile cu cel mai bun frunziº;
acolo îºi aducea ustensilele pentru prepararea ceaiului
ºi aºtepta cãlãtorii care se bucurau de frumuseþea
locurilor.
Iubitorii de frumos din oraºul Kyoto erau încântaþi
de acest comerþ ºi obiºnuiau sã se adune acolo unde
bãtrânul îºi aºeza prãvãlia. Bãtrânul Vânzãtor de Ceai
ajunsese sã fie bine cunoscut în capitalã.
Puþini oameni ºtiau însã cã bãtrânul era un maestru
Zen. De tânãr studiase învãþãtura Zen ºi vizitase
maeºtrii budiºti de pe tot cuprinsul þãrii. Fiind mereu
cãlãtor, nu avea posesiuni materiale, ci se devotase în
întregime studiului budismului.
Dupã ce a atins iluminarea pe calea învãþãturii
Zen, el ºi-a luat angajamentul de a studia în continuare
ºi de a urmãri elevarea sa spiritualã, pentru a nu devia
de la calea iluminãrii depline printr-o asumare
prematurã a autoritãþii de maestru.
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Dupã îndelungi cãlãtorii, maestrul s-a reîntors în
locurile natale, cu scopul de a-l ajuta pe primul sãu
învãþãtor Zen. Când acesta a murit, maestrul a numit
unul dintre discipoli sã conducã aºezãmântul spiritual
în locul lui.
Apoi a dispãrut, a plecat la Kyoto, pãrãsind pentru
totdeauna acel aºezãmânt. La vremea aceea spunea:
„Faptul cã omul îºi duce traiul în mod corect þine de
conºtiinþa lui, nu de aparenþã. Nu doresc sã trag foloase
de pe urma cãlugãrilor, sã trãiesc pe cheltuiala altora.“
Aºa cã a început sã vândã ceai pentru a se
întreþine. Obiºnuia sã spunã în glumã oamenilor: „Sunt
sãrac ºi nu-mi pot permite sã mãnânc carne, sunt
bãtrân ºi nu pot satisface o nevastã. Cel mai potrivit
pentru mine este sã fiu vânzãtor de ceai.“
În cele din urmã, maestrul a ars toate lucrurile
cu care preparase ceaiul ºi s-a retras în singurãtate.
A murit în sihãstrie în anul 1763, la vârsta de
optzeci ºi nouã de ani.
Pe vremea când vindea ceai, bãtrânul obiºnuia sã
atârne la vedere urmãtoarea inscripþie:
„Preþul ceaiului este atâta cât îmi dai, de la o sutã
de lire de aur la o jumãtate de para. Poþi sã bei ºi
gratis, dacã aºa vrei; dar nu-þi pot oferi o învoialã mai
bunã decât aceasta.“
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Când în cele din urmã ºi-a ars ustensilele ºi sa retras, el a adresat coºului sãu urmãtoarele cuvinte:
„Am fost mereu singur ºi sãrac, fãrã un petec de
pãmânt sau o sapã. Tu mi-ai fost de ajutor, însoþindumã pe munþii primãverii ºi de-a lungul râurilor toamnei,
vânzând ceai la umbra pinilor ºi în crângurile de
bambus. Niciodatã nu mi-au lipsit banii cu care sãmi cumpãr de mâncare ºi am apucat sã trãiesc mai
mult de optzeci de ani.
Dar acum sunt atât de bãtrân încât nu mai am
puterea sã te folosesc mai departe. Sunt aproape de
sfârºitul zilelor mele, când trupul meu se va ascunde
în Steaua Polarã. De teamã sã nu fii pângãrit de mâini
murdare în viitor, te recompensez cu Extazul Focului:
transformã-te acum în vâlvãtaia flãcãrilor.
Cum pot exprima aceastã transformare? Când
vãpaia se va stinge, totul va fi consumat; munþii
înverziþi vor fi încã acolo, împodobiþi ca întotdeauna
cu nori albi. Te încredinþez spiritului focului.“

Economie
Sôkai era atât de sãrac încât nu avea alte haine
în afarã de o sigurã robã, pe care o îmbrãca tot timpul
anului, indiferent de vreme.
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Într-o zi de varã, Sôkai ºi-a spãlat roba ºi ºi-a
agãþat-o într-un pom sã se usuce. În timp ce aºtepta
sã i se usuce roba, el s-a dus în cimitirul din spatele
templului sã se odihneascã, fiind complet gol.
Tocmai atunci nobilul provinciei a venit în vizitã
la mormântul tatãlui lui, exact în acea zi, exact în acel
cimitir. Inutil de spus cât de uimit a fost sã vadã un
cãlugãr gol stând acolo, printre morminte.
Când nobilul l-a întrebat pe Sôkai ce fãcea acolo,
acesta i-a explicat cu sinceritate situaþia. Peste mãsurã
de miºcat de candoarea lui, nobilul i-a dãruit un rând
de haine fãcute anume pentru el. Mai târziu, când
Sôkai a devenit învãþãtor Zen, nobilul acelui þinut ia devenit discipol.

Zen la guvernare
Într-o zi, guvernatorul unei anumite provincii
l-a întrebat pe maestrul Zen Shôsan ce este esenþial
în budism.
Maestrul i-a spus: „Este esenþial pentru tine sã
stãpâneºti toatã provincia asupra cãreia eºti guvernator,
de la un capãt la altul. Nu poþi face acest lucru atât
timp cât eºti ºovãitor. Dar pãstreazã atenþia treazã în
fiecare moment ºi ia hotãrârile oficiale cu bunãtate ºi
compasiune.

