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Sarrera

Gizakiak betidanik izan du munduaren sorrerari buruzko jakinahia. Izan ere, beti
egin izan ditu galderak zenbait gai esanguratsuri buruz; esate baterako, zein da haren
jatorria? Zertarako bizi da gizakia? Zein da bizitzaren zentzua? Nork sortu zuen
mundua? Nola eta noiz hasi zen? Bakarrik al gaude unibertsoan? Zer da zoriona?
Zer da oinazea? Nora goaz?
Horrelako galderek geure izate sakoneraino garamatzate. Galdera horien erant-

zunetan, erlijioak oso zeregin garrantzitsua izan du gizadiaren lehen garaietatik.
Erlijioa eta kultura elkarrekin lotuta daude. Erlijioa gauza unibertsala da. Izan

ere, denboran nahiz espazioan zehar, giza kultura guztietan dagoen zerbait da.
Historiaurrean, erlijio formak bizitzari oso lotuta zeuden. Garai hartako biltzaile

taldeek eta ehiztari taldeek erlijio forma hauek zituzten: totemismoa edo arbasoen
espirituaren babesa eskatzea, animismoa edo izaki gorenetan sinestea gauza guztien
arima gisa, fetixismoa edo energia onuragarria kontzentratzen duten objektuak
bereiztea, eta abar.
Iraultza neolitiko delakoarekin, hau da, artzaintzaren eta nekazaritzaren agerpe-

narekin, beste erlijiotasun mota bat sortu zen, nomadismoari eta lurrarekiko mende-
kotasunari lotua. Ama Lurra eta haren emankortasuna dira gauzarik sakratuenak, eta
ernalketaren inguruan egiten dira hainbat erritu. Hala, zenbait herri primitibotan
horrelako sinesmenak eta jarduerak izan dituzte orain dela gutxi arte.
K.a. 3500. urtearen inguruan, lehendabiziko hiriak sortu ziren Indoko bailaretan,

Tigris eta Eufrates ibaien ertzetan (Mesopotamia), Egiptoko Niloren ondoan eta
Txinako Anyang-en. Inguru hartan, apaizak eta erregeak nagusitu ziren, eta haiek
betetzen zuten jainkoaren papera. Antzinako zibilizazio haietan, gauza arrunta zen
politeismoa, jainko asko izatea alegia, hasieran naturari eta gero eguzki jainkoari
lotuta.
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Tenpluak eraikitzen hasi ziren, eta bertan, errituak, mitoak eta jainkoei eskaini-
tako jaiegunak antolatzen zituzten. Horren segidan, Liburu Sakratuak agertu ziren
erlijio guztietan (Vedak, Upanishad, Biblia, etab.).
Aurrerago, erlijio errebelatua sortu zen, Jainkoak berak gizakiari emandako erli-

jioa, eta, horrekin batera, monoteismoa edo jainko bakarra delako sinesmena finka-
tu zen.
Esandako horiez gainera, badaude gizatalde batzuk erlijiotik oso hurbil dabiltza-

nak eta aipatu beharrekoak: sektak, alegia. Erlijioarekin zerikusiren bat badute,
baina erlijioaren mugan kokatzen dira. Izan ere, orain arte erlijioarena zen espazioa
betetzea izango litzateke haien eginkizun nagusia. Adibidez, modernitateak ekarri
duen “aro berria” edo “erlijio birtuala”.
Bi multzo nagusitan sailkatu ditugu munduko erlijio nagusiak: alde batetik,

Ekialdetik etorri zaizkigunak: hinduismoa, budismoa, konfuzianismoa eta taoismoa;
eta, bestetik, Mediterraneoko ertzetan sortu zirenak: judaismoa, kristautasuna eta
islama.
Neurri handi batean, Indian eta Txinan aurki daitezke erlijioen aztarnarik zaha-

rrenak. Mendez mende eta belaunaldiz belaunaldi, orain arte ia ezer aldatu gabe
gorde dira sinesmenak eta errituak inguru haietan. Veda eta Upanishad liburu zaha-
rretan, ehunka generaziok bilatu dute bizitzari eta heriotzari buruzko zenbait galde-
raren erantzuna.
Ekialdeko erlijio horietan, Jainkoaren irudia eta izena ez dira hain garrantzitsuak,

haietatik harantzago dagoen Misterioa baizik. Meditazioa da funtsezkoa, norberaren
baitan jainkotasuna bilatzea, alegia. Errealitatea ez da ikusten dena, ezkutuan gor-
detzen dena baizik. Erlijio horien atzean beti agertzen da ondo azaldu ezin daiteke-
en zerbait, mistizismo hitzaz adierazten dena.
Beste multzoan, berriz, Mediterraneoa da ardatza. Izan ere, Ekialde Hurbilaren

inguruan sortu ziren munduan dauden hiru erlijio monoteistak: judaismoa, kristauta-
suna eta islama. Erlijio profetiko ere esaten zaie, zeren Jainkoaren izenean egiaz-edo
hitz egiten baita haietan. Moises, Jesus, Mahoma: horiexek dira erlijio horien profe-
tak, eta hirurek Jainko bakarra, kreatzailea eta salbatzailea aldarrikatzen dute. Jainko
guztiz transzendentala; baina, aldi berean, Jainko pertsonala.
Bi multzo horiekin batera, beste bat landu dugu, sektek eta erlijio berriek osatua.

Badirudi gure kultura erlijio berrien bila dabilela. Izan ere, erlijio-mugimendu berriak
ari dira sortzen, eta denak sinkretikoak dira, hau da, handik eta hemendik harturiko
hainbat elementu nahasi, eta identitatea eta izaera zaku berean sartzen dituzte.
Bukatzeko, eta labur-labur esanda, erlijio horietan guztietan diren elementuak

nabarmendu behar dira: misterioa, sakratutasuna, morala eta errituak.

Sarrera
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Egia printzipio gorena da, eta Bhagavad-Gita,
Egia ezagutzeko liburu nagusia

MAHATMA GANDHI

1. Erlijioen ataria

Munduko erlijiorik antzinakoenetakoa da hinduismoa, eta gaur egun erlijio horre-
tan erabiltzen diren errituek, mitoek edo sinboloek oso aspaldiko garaietan dute jato-
rria. hinduismoa, gutxienez, 3.500 urteko historiaren jabe da. Asko zabaldutako erli-
jioa da hinduismoa. Gaur egun 700 milioi kide baino gehiago ditu; gehienak Indian
daude, baina beste herrialde batzuetan ere garrantzi handiko komunitateak aurki dai-
tezke; adibidez, Sri Lankan (Zeilan), Bali uhartean (Indonesia), Malaysian, Singa-
purren, Fidji uharteetan eta Hegoafrikan (Gandhi 20 urtez bizi izan zen bertan).
Britainia Handian eta Holandan ere badira komunitate hinduistak.
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Ganges ibaiaren ertzean Benares hiria dago. Bertan antzinako
Çtenpluak eta jauregiak aurki daitezke. VI. mendetik aurrera,

hinduismoaren hiri santua da.



Hinduismoaren barruan zenbait sekta, zenbait korronte desberdin dago.
Herrialde bakoitzak du bere korronte propioa. Hala eta guztiz ere, hinduismo baka-
rraz hitz egingo dugu.
Hinduismoan ez dago aginte erlijiosorik arauak eta jokabideak ezartzeko. Ez

dago elizaren antzekorik ezer. Hinduistek tradizioari eta legeei jarraitu behar zaiela
esaten dute.
Hinduistentzat idazki vedikoak dira jatorrizko erlijioaren ondare komuna, eta

Brahmak berak diktatuak izan omen ziren. Upanishad liburuetan ere tradizioari eta
legeari buruzko gomendioak bilatzen dituzte hinduek.
Hinduismoarentzat funtsezkoa da ordena. Bakoitzaren betebeharra ordena sozia-

la errespetatzean datza, ekintza bakoitzean lege kosmikoa islatzen baita. Horretaz
aparte, kreazioari buruzko elezaharrek, arimaren doktrinek, azalpen kosmogoniko-
ak eta abarrek testu sakratuetan daukate iturburua.

2. Desioaren bidea

Nahi duzun guztia izan zaitezke. Horixe izango litzateke hinduismoaren esanahi
gordina, esaldi batean laburtu beharko bagenu. Baina, zer izan nahi dugu? Zer egin
nahi dugu mundu honetan?
Hasteko, denok atsegin sentimendua lortu nahi dugu, eta hinduismoa ez dago atse-

gin sentimendu horren kontra. Printzipioz, ez dago gaizki. Hedonismoa (atsegin sen-
timenduaren bila joatea) ez dago zigortuta, ezta gutxiago ere. Mundua edertasunez eta
plazerez beteta dago, eta zilegi da horien bila jo eta su aritzea. Dena den, atsegin-sen-
timendu horiez gainera, milaka aldiz biderkatzen diren beste mundu batzuk daude.
Hedonismoak zentzuz jokatzea eskatzen du, hau da, ezin da edozer gauza egin

atsegin sentimendu horiek lortzeko. Komunitatearen ongi izateari begiratu beharko
diogu (gezurrik ez esan, ez lapurtu, ez hil), eta gutxieneko horiek betetzen diren hei-
nean, norberak nahi duen moduan jokatzeko baimena du, nahi duen guztia egiteko.
Dena dela, denoi iritsiko zaigu uneren bat plazera ez dela pertsona batek nahi duen
gauza bakarra konturatuko garena.
Arrakasta izatea ere ez da hinduismoak gaitzesten duen helburu bat; aitzitik,

balio handia ematen dio. Atsegin sentimendua baino zabalagoa da. Arrakastak ema-
ten digun gozamena atsegin sentimenduarena baino iraunkorragoa da, gizartean ger-
tatzen delako eta ez norberaren baitan bakarrik. Mendebaldean ederki dakigu zertaz
ari garen arrakastaz ari garenean; ez da gehiegi tematu behar: jende askok duen
balioa da bizitza honetan arrakasta izatea. Baina, arrakastak ere baditu bere mugak.

1. Hinduismoa

13



Indian, arrakasta eta jabetza izateko desioak ez dira gaitzesten; berez, ez dira kalte-
garriak, ezta txarrak ere. Familia bat aurrera ateratzeko, nolabaiteko arrakasta ezin-
bestekoa da. Hala ere, ezintasunak daude:

• Aberastasuna, arrakasta eta boterea oso norberarenak dira, esklusibo samarrak;
alegia, ezin dira konpartitu, ezin dira biderkatu, balio espiritualak konpartitu eta
biderka daitezkeen bezala. Denok batera ezin dugu arrakastarik eduki, eta bes-
teek ere arrakasta nahi dutenez, nork daki noiz aldatuko den egoera?
• Arrakastaren grina asegaitza da. Inoiz ezin dira erabat bete diru, botere edo
arrakasta desio horiek. Izan ere, beti gehiago eskatzen da, baina arrakasta eta
boterea nahi duenak ezin ditu, inolaz ere, desio horiek ase. Beste alde bate-
tik, Mendebaldean ere ezagutzen da kontzeptu hau.
• Hedonismoan bezala, nahiz eta denetik eduki, inor ez da konformatzen ego-
kitu zaionarekin. Nahiz eta etxe ederra eduki, ibilgailu dotorea edo luxuzko
oporrak, denok gehiago eskatzen diogu bizitza honi.
• Arrakastaren lorpenak oso iragankorrak dira, heriotzarekin batera desegiten
dira, eta horrexegatik ezin gaituzte erabat asebete.

Beraz, hala atsegin sentimendua, nola arrakastaren premia, Desioaren Bidean
kokatzen dira. Haiek eragotzita, ez da ezer lortzen. Gozamena besterik ez badugu
nahi, horixe bera bilatu beharko dugu, baina komunitatearen arauei kasu eginez.
Hinduismoarentzat, Desioaren Bidea jostailu bat besterik ez da. Txarrak al dira jos-
tailuak? Printzipioz ez, inondik ere. Jostailurik gabeko umea tristea da; hala ere,
askoz tristeagoa izango da beti panpinekin ibiltzen den heldua.

3. Ukamenaren bidea

Zer gehiago eskaintzen du bizitzak? Desioaz aparte, zer lortu nahi dugu bizitza
honetan? Hinduismoak esaten du Desioaren Bideaz aparte badagoela beste Bide bat,
askoz emankorragoa dena, hots, Ukamenaren Bidea. Munduak eskaintzen dizkigun
gauzak ez dira txarrak; orokorrean, onak dira. Baina, gauza horien artean, zein dira
benetan baliagarriak? Mundu honetako gauza guztiak mugatuak dira, ez dira betiko,
eta horretaz jabetzen garenean, halako desilusio puntu bat sortzen zaigu: hau al da
dena? Hau besterik ez al dago? Ezin al dugu gehiago espero? Horixe da hinduismoak
eskaintzen duen Ukamenaren Bidearen aukera. Hinduismoak oso garbi esaten digu
beste aukera batzuk egon badaudela, eta horiek norberaren garapena bideratzen dutela.

Erlijioen historia
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Denok nahi dugu bizi. Nork nahi du, bada, hil? Nork irudikatzen du geroa bera
gabe? Izateaz aparte, ezagutu ere, ezagutu nahi dugu: gauzen zergatiaz galdetzen dugu,
jakin nahi dugu; jakintza dugu gizakion lana. Izan, jakin, eta zorte ona ere nahi dugu;
zoriontsu izan nahi dugu. Hinduismoak ere gauza bera esaten digu, baina zera azpima-
rratuz: hori guztia bete-betean lor dezakegula. Esaten digu gure barnean daramagula
ahalmen hori; ahalmen mugaezina, bestalde, oso ezkutaturik baitago. Gizakiok horixe
nahi dugu: askapen osoa (moksha); ditugun ezintasunetatik askatzea, eta, horrela,
zoriontasun osoa sentitu ahal izango dugu. Ez du esaten lortuko dugunik, ez. Esaten
digu gure barnean dagoela, eta gu geu garela zoriontasun osoa azaleratzeko giltzarria.
Zer da gizakia? Gorputza besterik ez? Gogamenaren oroipenak besterik ez?

Gorputzaren eta gogamenaren sintesia besterik ez?
Hinduismoak esaten du gizakiaren barnean badagoela erdigune mugaezin bat.

Erdigune mugaezin horri Atman edo Brahman (dibinitatea) deitzen zaio. Beraz, gizakia-
ren benetako eginbeharra hauxe besterik ez da: inperfekzio guztiak garbitu eta Atman-
Brahman izeneko hori azaleratu (esan beharra dago denek ez dutela lortzen, noski).

Azaleratzeko prozesu horretan, hau da, mugaezina den Brahman hori azaleratzean,
konturatzen gara oso mugatuta gaudela. Hona hemen gizakiaren mugen eskematxo bat:

Zorionaren mugak min fisikoa
etsipena
asperdura

Jakintzaren muga ezjakintasuna
Bizitzaren muga heriotza

1. Hinduismoa
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Brahamanak Brahman (absolutua) hitz sakratuaren jabe ziren.
Gaur egun, brahmanak Hindu-gizarteko gorengo kastako kideak

dira. Gizartean botere kulturala eta espirituala dute;
erlijio-ospakizuneko buruak izaten dira. Barazkiz elikatzen dira

eta ez dute edari alkoholikorik edaten.



Mina: askotan okerragoa da minari diogun beldurra, mina bera baino. Beraz, bel-
dur hori gainditzen badugu, mina ere gutxituko da, eta, zenbait kasutan, desagertu
egingo da erabat.

Etsipena: gure ametsak betetzen ez direnean, frustrazio puntu bat suertatzen
zaigu. Bizitza bera frustrazioz josita dago, baina hinduismoak esaten du hori ez
dagokiola giza izaerari. Frustrazio guztiek ezaugarri bat daukate: denak niaren frus-
trazioak dira, hark dituen desioak ezin betetzeak sortuak. Beraz, niak desiorik edo
itxaropenik edukiko ez balu, orduan frustraziorik ez litzateke agertuko.
Eternitatearen ikuspuntutik ikusiko balu niak, inongo frustraziorik ez luke izango.
Gauzei lotuta gaude, lotuegi.

Asperdura: eternitatearen eremuan ez dago aspertzerik. Gogaitasunik ez legoke,
baldin dibinitatearen eremura hurbilduko bagina.

Ezjakintasuna: ezjakintasuna ere ezabatuko genuke Atman izate horretara hur-
biltzean. Upanisad liburuetan (hinduen liburu sakratuak) azaltzen da ezagutza hori.
Gauzen esentziaren ezagutza da. Munduaren sekretu guztien ezagutza. Ezagutzen
duguna ezagut genezakeenaren zatitxo bat besterik ez da. Izozmendiaren tontorra
baino ez da gure ezagutza.

Heriotza: hinduismoak berraragiztatzean sinesten du. Denbora bukaezina da.
Konparaketa egiten du: norberaren bizitza, batetik, hainbat garairen hurrenkera da
(haurtzaroa, nerabezaroa, gaztaroa, etab.), eta bizitza bera, bestetik, bizitza askoren
hurrenkera baino ez da. Munduak ez dauka ez hasierarik, ez bukaerarik; beraz,
heriotzaz kezkatzeak ez dauka zentzu handirik, eternitatearen ikuspuntutik begira-
tzen bada behinik behin.

4. Yoga

Jainkotasunerantz doan bidea da yoga. Gizaki guztiok barnean daramagu indar
gorena, zoriontasun gorena, jakinduria gorena. Betikoa da, baina oso gordeta dago.
Ez jakite horrek baldintzatzen gaitu; hori dela eta, gure bizitza ez da samurra.
Nola kanpora genezake ezkutatuta daramagun infinitu hori? Hinduismoaren ara-

bera, azaleratze bide guztiak yoga kontzeptuaren barruan koka daitezke. Beste modu
batera esanda: yogaren bitartez, gizakia bere baitan dagoen infinitua azaleratzeko
gai da.
Denok ez gara berdinak. Hinduismoaren ustetan, lau espiritu izaera desberdin

daude: pertsona batzuk, berez, gogoetatsuak dira; beste batzuk, emozionalak; beste
batzuk, berriz, oso eraginkorrak, oso langileak; eta, azkenik, badaude beste batzuk

Erlijioen historia
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esperimentaziorako joera dutenak. Nortasun horientzat hinduismoak yoga mota
bana proposatzen du. Yoga mota guztiek gauza bera lortu nahi dute: barruan dara-
magun jainkotasuna azalaraztea. Horretarako, ezinbestekoa da oinarrizko arau
moral batzuk betetzea; alegia, ohitura ez-egoistak lantzea, gezurrik ez esatea, ez
lapurtzea, ez hiltzea, minik ez ematea...

Yoga motak

Yoga jnana (Ezagutzaren bitartez, jainkotasunerantz doan bidea)
Ez da ezagutza entziklopedikoa. Garrantzitsuena pentsatzea
da, baina ez edozertan. Pentsamenduak infinituan murgildu
behar du. Atman-Brahman kontzeptua da pentsatu beharre-
koa. Helburua da kontzeptu hori errealitatera pasatzea, gau-
zatzea. Oso pertsona gutxik lor dezake. Zaila da oso.

Yoga bhakta (Maitasunaren bitartez, jainkotasunerantz doan bidea)
Jatorriz daukagun maitasun sentimendua jainkotasun muga-
gabe horretara zuzendu behar dugu. Garrantzitsuena maitasu-
na da. Antz handia du kristauen maitasunarekin. Maitatuz,
gogotik maitatuz, jainkotasunaren izena etengabe errepikatu
behar da egunean zehar (diotenez, hamar mila aldiz egunean).

Yoga karma (Lanaren bitartez, jainkotasunerantz doan bidea)
Eguneroko eginbeharren bitartez ere Atman-Brahman erreali-
tateraino ailega gaitezke. Lan egin behar da, gure beharra
delako eta ez etekinak ateratzen ditugulako. Lanaren fruitua
lana bera da eta ez lanaren etekina.
Hona hemen horren adibide litzatekeen istoriotxo bat:
Bazegoen behin, Ganges ibaiaren ertzean, yogi bat, yoga egi-
ten zuen pertsona bat, meditatzen. Halako batean, eskorpioi
bat uretara erortzen ikusi zuen. Uretatik atera zuen, eta eskor-
pioiak kosk egin zion. Berriz erori zen eskorpioia; yogiak
atera, eta eskorpioiak berriz egin zion kosk. Beste bi aldiz
gertatu zen gauza bera, eta handik pasatzen zen gizon batek
galdetu zion:
Zergatik jarraitzen duzu eskorpioia uretatik ateratzen, kosk
egingo dizula jakinda?

1. Hinduismoa
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Eskorpioiaren izaera horixe delako, hain zuzen: kosk egitea;
eta yogion izaera hau baino ez delako: ahal dugun guztietan
besteei laguntzea.

Yoga raja (Ariketa psikofisikoen bitartez, jainkotasunerantz doan bidea)
Gizakiaren nortasuna geruzetan banaturik dago. Lehendabizi,
gorputza gara; bigarrenik, gure gogamenak kontzientziazko
geruza bat du; hirugarrenik, askoz sakonago bila genezake
norberaren subkontzientea; eta, azkenik, hiru geruza horien
azpitik, norberaren Izatea dago, mugaezina eta jainkotasuna-
rekin harremanetan dagoena.

Yogaren prozedura

Zer pauso eman behar dira norberaren Izatearekin egon ahal izateko? Zein dira
yogaren pausoak?

1. pausoa: gorputzaren eta gogamenaren prestaketa. Oharkabetasunak baztertu
egin behar dira. Bost agindu bete behar dira: gezurrik ez esan, lapu-
rretan ez ibili, sentsualitatea baztertu, irainik ez esan eta, azkenik,
inbidiarik ez eduki.

2. pausoa: gorputzaren eta gogamenaren prestaketarekin jarraitzen dugu. Bost
eginbehar daude: gorputza garbitzea, atsegina izatea, autokontrola
izatea, ikastea eta jainkotasunari begiratzea.

3. pausoa: gogameneraino ailegatzeko, gure gorputzaz baliatu behar dugu.
Gorputzaren osasuna ez da helburua, ondorioa baizik. Gorputza landu
behar dugu, gogamena zeharo askatzeko. Hemen sartzen dira ezagu-
tzen ditugun yoga jarrerak (asana).

4. pausoa: arnasketa (oso garrantzitsua).
5. pausoa: gogamenaren kontenplazio estatikoa.
6. pausoa: yogiak gogamena du aztergai. Baina gogamena ez da geldirik dagoen

putzu bat; denbora guztian mugitzen ari den errota erraldoi bat da.
Nola menpera daiteke gogamena? Gauza batez bakarrik pentsa al dai-
teke? Hori da, batik bat, yogiaren helburua, hausnarketarako bidea.
Oso gogorra da buruan gauza bat bakarrik izatea.

7. pausoa: kontzentraziotik meditaziora pasatzea da. Gogamena eta gogamena-
ren objektua batu egiten dira. Dena da gogamena; senti dezakeguna,
suma dezakeguna, pentsa dezakeguna.

Erlijioen historia
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8. pausoa: Samadhi izenekoa. Jainkotasunaren presentzia, aurrez aurre. Mundu-
ko forma guztiak desagertu egiten dira, eta jainkotasunaren esentzia
barneratzen dugu.

5. Bizitzaren etapak

“Gizakiok oso desberdinak gara”. Arrunta iruditzen zaigun esaldi horri, hinduis-
moak izugarrizko garrantzia ematen dio. Eguna hainbat unetan zehar igarotzen den
bezala, gure bizitzak ere lau urrats izan ohi du.

1. urratsa ikaslearena da. 8 urtetik 12ra arteko gazteek egitekoa. Sarbide-erri-
tuaren garaia da. Lehen, hamabi urtez, irakaslearekin bizi ohi zen ikaslea. Ezagutza
berriak eskuratzeaz aparte, oso garrantzitsua zen norberaren izaera, nortasuna, tinko
eta sendo finkatzea.

2. urratsa, ezkontzarena. Heldutasun fisikoa. Familiarako, norberaren boka-
ziorako eta komunitaterako lan egiten da. Garai honetan betetzen dira gizakiaren
lehendabiziko hiru desioak, hots, atsegin sentimendua (ezkontza eta familiaren bi-
tartez), arrakasta (lanaren bitartez) eta beharra (komunitatearentzako lanaren bi-
tartez).

3. urratsa, lehendabiziko biloben jaiotzarekin batera hastekoa. Desio horiek
ematen zuten gozamena galdu egiten da. Ez da oso egokia garai hau asko luzatzea.
Erretiroaren garaia da (desioen erretiroa, arduraren erretiroa...) .

4. urratsa edo Sannayasin izenekoa. Pertsona erromes bihurtzen da. Munduko
lotura guztietatik askatu egiten da (familia, lana...), eta jainkotasunaren bilaketa has-
ten da inongo loturarik gabe.

6. Hinduismoaren jainkoak

Hinduismoan jainko ugari daude. Jainkoak ez du mundua sortu, mundua betikoa
delako. Munduak ez dauka ez hasierarik, ez bukaerarik; beraz, ez dago gauza guz-
tien egile den jainkorik. Jainkoak elementu eta indar natural jainkotuen emaitza
baino ez dira. Ongiaren eta gaizkiaren ekarle dira. Zerukoak eta lurrekoak. Hinduen
gizartean, bakoitzak betetzen duen zereginaren arabera sailkatzen dira: gerrako jain-
koa, jakinduriaren jainkoa, etab. Kasta bakoitzak, familia bakoitzak, zonalde bakoi-
tzak, herrialde bakoitzak bere jainkoa, bere kultura eta bere jaiak ditu.
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Dena den, gaur egun jainkoen aniztasun horrek ez dauka garai batean zeukan adi-
nako garrantzirik. Gaur egun hiru jainko nagusi bereizten dira: Brahma, Visnu eta
Xiva. Hirurek (Trimarti) Absolutua betetzen dute.

Brahma: Brahman absolutuaren pertsonifikazioa da. Sanskrito hizkuntza berak
asmatu zuen, eta, testu sakratu guztiak sanskritoz idatzita daudenez, erraz uler dai-
teke Brahmak hinduentzat duen garrantzia.

Visnu: espazio oso eta mugagabearen jainkoa. Visnuk eusten dio munduaren ore-
kari eta munduari berari. Animalien edo gizakiaren itxura hartuta (Avatara), lurrera
jaisten den jainkoa da (dortoka, arrain, basurde edo antzeko animalien itxurarekin).

Xiva: denboraren jainkoa. Egile eta desegile da aldi berean. Babesle eta epaile.
Kontrako elementuak batzen dituen jainkoa. Bizitzan ager daitezkeen deabruak
uxatzen ditu. Dantzaren jainkoa da, suarena ere bai. Dualismoaren jainkoa. Heriotza
eta bizitza, ongia eta gaizkia. Ezagutzaren jainkoa ere bada.

Erlijioen historia
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Visnu. Hinduismoaren mitologian, Trimarti hirukoaren
bigarren jainkoa da. Munduaren kontserbazioaren
jainkoa da. Aldin behin munduratu eta haragiztu
egiten da legea berrezartzeko.

Xiva. Oso izaera konplexua du: aldi berean suntsitzai-
le eta sortzailea da, aszetikoa batetik sentsualitatearen
ikurra bestetik, onbera baina mendekatzailea.
Batzuetan dantzari gisa azaltzen da.



7. Hinduismoaren kastak

Indiako biztanleak hainbat kastatan banatuta daude. Ez dira elkarrekin nahasten,
baina elkarren beharra izaten dute bizitzeko.

Jatiz edo familiaz osatuta dago Indiako gizartea. Normalean, jatorria, lana edo
antzeko zerbait dute elkarrekin. Beren artean ezkontzen dira, eta oso talde itxiak
dira. Indiar gizartean, horrelako milaka eta milaka daude bazterretan. Jati horien
gainetik beste sailkapen bat ere badago, eta era horretan sortzen diren lau talde nagu-
siak sineste erlijiosoetan finkatzen dira.
Lau kasta handiak hauek dira:

Brahmanak: gailurrean daude. Profeta modukoak dira. Garai batean brahman
(absolutua) hitz sakratuaren jabe ziren. Jakintzaren arlo guztietan nabarmentzen
ziren: astronomian, poesian, dantzan, erlijioan... Gaur egun ere badira brahmanak:
gaur egungo filosofoak, medikuak, politikariak, intelektualak eta abar.

Kshatriak: gerlariak, gudariak. Bigarren taldea osatzen dute. Lehen, ordena eta
bakea mantentzea zen haien eginbeharra. Errege, radja, maharadja eta horrelako
izenak zituzten agintariak ziren. Orain ez da hain erraza zein diren esatea, zenbait
eskualdetan maila beheragoko jendea ere badagoelako kargu politiko edo militarre-
tan.

Vaishyak: merkatariak, nekazariak, artisauak. Mundu honetako ondasunak sor-
tzea da haien lana.

Shudrak: zerbitzariak eta langileak.

Baina, horien azpitik, dalitak (zapalduak) daude. Pariak dira. Haientzat dira lan
zikinenak. Neurri batean, horien bizimodua esklaboen egoerarekin konpara liteke.
Indian ez da inoiz esklabotzarik izan; baina, horren ordez, paria hauez baliatu dira.
Teorian, Indiako Parlamentuak kasten bidezko antolaketa debekatu zuen, baina
oraindik ere indarrean jarraitzen du.
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1. Siddharta Gautama Buda (K.a. 560-480)

Orain dela 2.500 urte inguru zabaldu zen mundura budismoa. Gaur egun 350
milioi pertsonak jarraitzen dute. Erlijio berri eta emankor hori Budaren bizitza eta
irakaspenetan oinarritzen da. Duela 2.500 urte, K.a. 560 inguruan jaio zen Siddharta
Gautama. Zalantzarik gabe, izan diren maisu espiritual guztietan handienetakoa
dugu Buda. Haren bizitza elezaharren eta mitoen bitartez kontatu izan da mendee-
tan zehar. Indiako erresuma bateko errege-erreginen lehen semea zen. Munduratu
zenean, ermitau jakintsu bat joan omen zen jaioberria ikustera, eta esan omen zuen:
“A zer ume ederra! Errege izan nahi badu, erresuma askotako jendeak begirunea
izango dio. Eta munduko bizimoduari uko egiten badio, buda (argitua) izatera iritsi-
ko da, Doktrinaren Gurpila martxan jarriko du eta milaka eta milaka lagun eraman-
go ditu morrontzatik askatasunera”.
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Budaren estatua Komakuran, Japonia. Indiaren iparraldean K.a.
mendean sortu zen budismoa. Oso denbora gutxian, Indiatik
Nepalera eta Asiako ekialde eta mendebaldera hedatu zen.
Japonian, bestalde, budismoa XII. mendean gauzatu zen.



Jaio eta egun gutxira galdu zuen ama. Aitak, ordea, ermitau edo lekaide bihurtu-
ko zitzaion beldurrez, luxu guztiak ematen zizkion semeari, eta bizitzaren alde txar
guztiak ezkutatzen saiatzen zen, pertsona erlijiosoekin harremanik izan ez zezan
ahaleginduz. Hala ere, Siddharta ez zegoen gustura. Hamasei urte zituela, Yasadora
izeneko printzesa harekin ezkondu zen, eta jauregiko bizimodu bikaina gozatu zuen
urte batzuetan.
Behin batean, hogeita bederatzi urte zituela, jauregitik atera zen bere zaldi-karro-

zan paseo luze bat egiteko asmoz. Halako batean, agure zahar bat ikusi zuen. “Nor
da hori?” galdetu zion lagunari. “Agure zahar bat, jauna. Hori bezalakoxeak izango
gara gu ere zahartzean”. Oso pentsakor gelditu zen Gautama. Handik gutxira, oso
gaixo zegoen gizon bat ikusi zuen. “Zer du horrek?”, galdetu zuen Siddhartak.
“Gaixo dago. Guztiok gaixotuko gara noiz edo noiz”. Handik laster, bere bizitzan
lehendabiziko aldiz, hildako bat ikusi zuen. “Denok hilko gara egunen batean,
jauna” esan zion zerbitzariak.
Beraz, bizitza osoan ezkutatu zizkioten hiru gauza latz horiez konturatu zen.

Jendeak sufritu egiten du, zahartu, gaixotu eta hil egiten da.
Azkenik, beste paseo batean, zera ikusi zuen: zuhaitz baten ondoan medita-

zioan zegoen gizon bat. “Zertan ari da hori?” galdetu zion zerbitzariari. “Sanyasi
(aszeta) bat da, jauna. Gauza guztiak bertan behera utzi ditu, eta meditazioari ekin
dio”.
Hori entzunik, Gautamak joateko erabakia hartu zuen. Bera ere aszeta izango

zen. Eta halaxe egin zuen. Jauregitik joan egin zen ezer hartu gabe; katilu bat beste-
rik ez zeraman. Basamortura abiatu zen penitentzia egiteko asmoz. Zazpi urtean,
zahartzaro, gaixotasun eta heriotzari buruz ibili zen hausnarrean. Halako batean,
den-dena argitu egin zitzaion. Benetako zoriontasuna gizakiaren bihotzean dago, eta
ez du lortuko desio guztiak baztertzen ez baditu. Handik aurrera, Gautama Buda
bihurtu zen, argitzapena iritsi baitzitzaion.
Ganges ibaiaren ertzean hasi zen bere egia predikatzen, Varanasi hirian, hain

zuzen. Han, komunitate bat osatu zuen lehendabiziko jarraitzaileekin, eta herriz
herri joan zen bere argitzapen hori zabaltzen.

2. Oinarrizko lau egiak, bide zortzikoitza eta nirvana

Denok zahartzen gara, denok gaixotzen gara, denok hiltzen gara. Hitz batean,
denok sufritzen dugu. Hori ikasi zuen Budak, jauregitik kanpora egindako irtenaldie-
tan. Sufrimenduaren aurrez aurre, lau galdera nagusi zituen Budak, guztiok ditugunak:
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zer da sufrimendua? Zergatik sufritzen dugu? Zer behar da sufrimendua menpera-
tzeko? Nola lortu sufrimendua menperatzea? Eta galdera horiek izan zituen hausnar-
gai, askapenerako bidea lortzeraino. Bere lehen bost dizipuluei, Varanasin egindako
lehen hitzaldian azaldu zien galdera horien erantzuna: lau egia jatorrak eta bide zor-
tzikoitz jatorra.

Zer da sufrimendua?

Hona lehen egia: dena da sufrimendua. Oinazea da jaiotza, oinazea lana, oinazea
gaixotasuna, oinazea zahartzaroa, oinazea heriotza. Ez da sufrimendu fisikoaz soi-
lik ari. Jaiotzatik heriotzara, bizitzan dena egongaitza da, aldakorra. Unibertsoko
izaki guztiak mugatuak dira, eta unibertsoan existitzen den guztia sufrimenduarekin
nahastuta dago. Dagoen guztia nekea, oinazea, atsekabea besterik ez da. Munduaren
eta gizakiaren itxuraren azpitik ezereza besterik ez da.

Zergatik sufritzen dugu?

Nondik dator sufrimendua? Desioetatik. Atsegin sendimenduak sufriarazi egiten
digu, eta horretaz jabetzeari “bigarren egia” deitzen dio Budak. Desio horiengatik,
gizakiak ekintza batzuk eramaten ditu aurrera; onak edo txarrak izan daitezke, eta
karma izeneko energia sortzen dute. Karma horrek merituen araberako berraragiz-
tatzea ekarriko dio gizakiari, desioetatik libratzea lortzen duen arte; hau da, nirva-
nan sartzea.

Zer behar da sufrimendua gainditzeko?

Hirugarren egiak dioenez, desioari uko egin behar zaio. Bizia eta errealitea erres-
petatu eta, txoriak bezala, libre izaten laga. Desioari uko eginez lortzen da sufrimen-
dua ezabatzea. Desioari uko eginez, karma horrez libratzen da gizakia. Budista-
rentzat, hori da heriotzaz libratzeko gizakiak duen modu bakarra, eta heriotza da,
zahartzaroarekin eta gaixotasunekin batera, sufritzeko motiborik handiena.
Desira eta grina guztiak gaindituz, desirak gainditzeko desira bera ere gaindituz,

geure niaren lotura guztietatik libre izango gara. Orduan iritsiko gara inor ez izate-
ra, eta, horrelaxe, oso-osorik gu geu izatera. Orduan iritsiko gara geure buruaren
ukapen osora eta zoriontasun betera. Horixe izango litzateke zorioneko nirvana. Zer
den nirvana ere ez zuen zehaztu Budak. Kontua ez baita nirvana definitzea, baizik
eta gizaki bakoitza horretara iristea.
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Zein da bidea?

Laugarren egiak sufrimendu oro ezabatzera daraman bidea erakusten digu. Bide
Zortzikoitz Noblea izenez ezagutzen da. Zortzi faktore sartzen dira bertan, elkarre-
kin lotuak denak. Ez dira garrantziaren aldetik bereizten; aitzitik, batasun integral
bat osatzen dute. Gurpil baten erradioak bezala ulertu ahal dira. Zortzi faktore horiek
hiru multzotan biltzen dira:

Portaera etikoan oinarritzen direnak:
• Hitz zuzena (gezurrik ez esatea).
• Ekintza zuzena (gaiztakeriarik ez egitea).
• Ogibide zuzena (inori kalterik ez egitea).

Jakindurian oinarritzen direnak:
• Adimen zuzena (aurreiritziak baztertu egin behar dira; gauzak diren bezala
bilatu behar dira; mundua errealitatean den bezala ikustean datza).
• Pentsaera zuzena (pentsamendua ez da inozoa den zerbait; guregan eta bes-
teengan izaten du eragina, eta horretaz jabetu behar dugu).

Adimenaren arloan oinarritzen direnak:
• Ahalegin zuzena (kaltegarriak diren adimen-egoerak baztertu behar ditugu,
eta adimen-egoera osasuntsuei, ordea, tinko ekin).
• Mentalitate zuzena (“zer gara?, pentsatu dugunaren ondorioa besterik ez
gara”; Budarentzat, askoz okerragoa da ezjakintasuna bekatua baino, eta
ezjakintasuna gure adimenaren ahalmen guztiaz ez jabetzean datza).
• Kontzentrazio zuzena (hinduismoaren yogarekin nahasten da; meditazioa
argitzapenaren hastapena da, eta meditazio hori lortzeko, ezinbestekoa da
kontzentrazio zuzena).
Beraz, budismoak ariketa ugari eskaintzen ditu “benetako egia” bilatu nahi
duten guztientzat. Horretarako, baliabide nagusia yoga da, eta Lau Egia
Nobleak sakontzean datza. Arnasaren eta begiradaren bitartez lortzen da
zentzuak kontrolatzea eta, hala irudimena nola sentiberatasuna, menpean
hartzea. Espirituaren kontzentrazio handi batera heltzen gara; baina, norma-
lean, bizitza bat baino gehiago behar dira helburu hori lortzeko.
Berraragiztatze zikloak bukatzean, Nirvana izeneko egoerara helduko gara.
Nirvana askapen osoko egoera da. Sanskritoz, “ezabatzea” esan nahi du.
Gogo, desira, irrika, sentsazio eta aldaketa oro ezabatzea da. Nirvanan
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niaren kontzeptu faltsuak desagertuko dira. Hinduismoaren masksha kon-
tzeptuarekin konpara liteke.

3. Budismoa filosofia ote da?

Budaren pentsamendua ikasteko garaian, zailtasun batzuk azaltzen zaizkie adi-
tuei. Hasteko, Budak ez zuen ezer idatzi. Haren hitzetatik lehenengo idatzietara, ehun
bat urte pasatu ziren gutxienez. Badirudi oso leial aritu zirela jarraitzaileak, baina hu-
tsunea hor dago, hala eta guztiz ere. Beste arazo bat testu kopuru erraldoia da. Hots,
Buda berrogei urtean ibili zen bere mezua zabaltzen, eta izugarria da horri buruz ida-
tzi zen materiala. Ehunka kontalari izan ziren Budaren pentsamendua idatziz jarri
zutenak, eta, handik, beste arazo bat sortu zen: interpretazioarena. Budismoaren
eskola guztiak ez dira berdinak. Gainera, horien arteko batzuk hain dira desberdinak,
non behin baino gehiagotan esan baitute adituek Budaren benetako pentsamendua ez
dela zehatz-mehatz plazaratu.
Dena den, aipatutako zailtasunak ez ezik, oztopo gehiago ere ikusi dute adituek

haren pentsamendua aztertzerakoan. Horietan garrantzizkoena isiltasuna da. Esate
baterako: “Jainkorik ba ote da?”. Budak ez zion horri inoiz erantzun nahi izan. Izan
ere, ez baiezko soila eta ez ezezko soila ez dira nahikoak: izenek eta ideiek badute
garrantzia, baina neurri bateraino bakarrik. Izena ez da funtsezkoa Budarentzat.
Kontua ez da jainkoarengan sinestea edo ez sinestea, sinesmena edo sinesmenik eza,
norberaren askapenerako mesedegarria izatea baizik.
Berdin gertatzen da beste hainbat galdera metafisikorekin: unibertsoa betikoa da

ala inoiz sortua ote da? Zer da, mugatua ala mugagabea? Zer da nirvana? Hil eta
gero, zer? Eta abar, eta abar. Arazo horien aurrean isildu egin zen Buda. Garrantzi-
tsuena norberaren askapena da, eta ez horrelako goraberehetan denbora eta kemena
galtzea.
Budak emandako bi adibide hauekin hobeto ulertuko dugu kontua: eman deza-

gun, esaten zuen, etxe batek su hartu duela, eta etxekoak eztabaidan hasten direla,
ea sua non hasi den, ganbaran ala sukaldean; edo eman dezagun gizon bat geziz zau-
ritu dutela, eta lagunek eta senitartekoek gezia atera nahi diotelarik, hark esaten
diela: “geldi zaitezte!, gezia nondik eta nola jaurti didaten zehatz-mehatz jakin arte,
ez dut ametituko gezia ateratzea”.
Berdintsu izango litzateke, dio Budak, galdera metafisikoei erantzun zehatzak

bilatzen ahalegintzea. Kontua da, beraz, sufrimendutik askatu beharrean gaudela,
eta horri bakarrik egin behar zaiola kasu.
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4. Budismoaren korronteak

Erlijioak, nahitaez, banatu egiten dira: hamabi tribu judutarrak bitan banatu ziren:
Israel eta Juda; kristauak, ere, bitan banatu ziren: Mendebaldeko Eliza (Erroma) eta
Ekialdekoa (Konstantinopla); Erromako Eliza, berriz, katolikoa eta protestantea da,
eta abar.
Budismoan ere gertatu da banaketa hori. Hiru eskola bereiz daitezke, eta bakoi-

tzak Budaren doktrina bere erara ulertu du:

Therevada (hinayana) edo “antzinakoen irakaspena”:
Budaren bidea hurbiletik eta zorrotz jarraitzen duena. Bide hori osorik jarraitzeko,
lekaide izan behar da. Laikoak bigarren mailako budistak dira. Lekaidea da argi-
tzapenera ailega daitekeen gizakia, bakardadeko bizitza pausatua daramalako.
Gaur egun, Sri Lankan (Zeilanen) hedatua da, gehienbat, budismo eskola hau.

Mahayana edo ibilgailu handia:
Askapena ez da lekaideentzat bakarrik, edonorentzat baizik, nahiz eta lekaide-
ak maisu eta eredu izan. Salbazio pertsonala lortzea bezain garrantzitsua da bes-
teei bide hori egiten laguntzea. Gizaki guztiak Buda izatera ailega daitezke,
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Dalai Lama. Tibeteko apaiz nagusia eta burua. Txinak Tibet inbaditu zuenetik (1953an) Dalai Lama
atzerrian bizi da. Budisten sinesmenaren arabera, Dalai Lama hiltzen denean, ume batengan

errenkarnatzen da bere espiritu jainkotiarra.



beraren Lau Egiak gauzatzera ailegatzen badira. Herriaren budismotzat jo gene-
zake. Lagun hurkoaren maitasuna eta mundu osoaren errukia predikatzen ditu.
Hau da gaurko budista gehienen bidea: Nepal, Txina eta Japonian da nagusi.

Vajrayana edo budismo tantrikoa:
Tibeten nagusitu da gehienbat. Garrantzi handia ematen dio errituak prakti-
katzeari, mantrak (dibinitatearekin harremanetan sartzeko erabiltzen diren
formula magikoak) errezitatzeari eta yoga egiteari. Hinduismoaren eta budis-
moaren arteko sintesia da. Tibeteko lekaideen arteko maisu edo gidari espiri-
tualei lama deitzen zaie. Bi buru nagusi dira: Dalai Lama, buru politikoa, eta
Pantxen Lama, buru erlijiosoa, nahiz eta praktikan Dalai Lama nagusia izan.
Budista hauek uste dute argitzapenera ailegatzen diren budak (argituak) lama
horiengan berraragiztatzen direla, eta lama horiek berak, hiltzen direnean,
umeengan berraragiztatzen direla. Gaur egun, Txinak Tibet inbaditu zuenetik,
Dalai Lama atzerrian bizi da. 1989. urtean Nobel Saria eman zioten, eta
harrezkero asko zabaldu da munduan zehar pentsamendu budista.

5. Zena

Behin, Budak hitzaldi bat ematen hasi behar zuen entzule askoren aurrean. Hala
ere, ez zuen hitzik esan. Zutik zegoela, mendi baten maldan eta dizipuluek ingura-
turik, Budak ez zien ezer esan. Isil-isilik hartu zuen loto lore bat eskuan, eta han zeu-
denei erakutsi besterik ez zien egin. Horixe da Zenaren sekretua: Zenaren esanahi
osoak alde egiten die hitzei. Izugarri zabaldu zen han gertatutakoa.
Budisten arabera, hizkuntzak mugak ditu. Hizkuntzak ezin du garbi adierazi nola-

koak diren, adibidez, esperientzia mistikoak, ezta gogamenaren irudiak ere.
Hizkuntzak ezin du harrapatu errealitatea; gauza bat da errealitateaz esaten duguna, eta
beste gauza bat errealitatea bera (gauza bat da menua, eta beste gauza bat janaria).
Budismoak, beraz, hizkuntzaren ezintasun horiek gainditu nahi ditu. Batez ere,

hizkuntza idatziaren ezintasunak. Beste erlijioetan ez da gertatzen hori. Erlijio guz-
tiek dauzkate testu sakratuak: hinduistek, Vedak; juduek, Tora; kristauek, Biblia;
musulmanek, Korana; edo konfuzionistek, Klasikoak, besteak beste. Zenak ere badi-
tu horrelako testuak, baina behin eta berriro diote hitzen bitartez ezin dela inola ere
jainkotasuneraino ailegatu.
Budismoaren eskolarik ezagunena Mendebaldean Zena da. Zena espiritual-

tasuna da, budismoaren mamia jasotzen duen espiritualtasuna. Mistikatik oso
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hurbil dago, gauza bera ez badira behintzat, eta Txinatik Japoniara zabaldu zen
XII. mendean.

Zenak esnatze edo argitzapen honetara iristeko proposatzen duen bidea oso sin-
plea da: jarri eta meditatu. Hiru zutabe nagusi bereiz daitezke Zen honetan: Zazen,
Koan eta Sanzen. Ikus ditzagun banan-banan:

Zazen: loto jarreran, lurrean jarri behar da, hankak gurutzaturik eta bizkarrezu-
rra tente, arnasa barru-barrutik hartuz, lasai eta erritmoarekin, begiak erdi irekita.
Zazen honen helburua zera da, adimena, atxikimendua eta desira, pentsakizun eta
kontzeptu guztietatik libre geratzea, argitzapenera iristeko. Horrela pasatzen dituzte
budistek orduak, egunak eta urteak. Budaren presentzia bilatu nahi dute euren goga-
menean.

Koan: ariketa modukoak dira. Asmakizun arraro samarra iruditu arren, denbora
luzean egoten dira hausnarrean; denbora guztian zerbaitetan pentsatzen, argia ikusi
arte (egun dezente pasa dezakete gauza berean pentsatzen). Hona hemen Koan
honen adibide batzuk:

• Maisu batek, Wu-tsuk, zera dio: “Behi bat leiho batetik pasatzen da. Burua
pasatzen du, adarrak eta lau hankak ere bai. Zergatik ez du buztana pasatzen?”
• “Denok dakigu nolakoa den bi eskuen txaloaren hotsa. Nolakoa da esku
bakarreko txaloaren hotsa?”
• Li-ku ofizialak zera galdetu zion Tang maisuari: “Aspaldi, gizon batek an-
tzara bat sartu zuen botila baten barruan. Denborarekin, antzara hazi egin
zen, eta botilatik ezin zen atera. Gizon hark ez zuen botila puskatu nahi, ezta
antzarari min eman ere. Nola aterako zenuke zuk, maisu?” Minutu batzuk
pasatu ondoren, hau esan omen zion maisuak: “Dagoeneko, kanpoan dago”.

Guri arrotz egiten zaigu jarduera hori, logikarik ez dugulako ikusten inondik ere.
Guretzat ezinbestekoa da arrazoiaren bitartez pentsatzea, baina budistentzat, arra-
zoia oztopoa besterik ez da argitzapenaren bila abiatzean. Paradoxaren bitartez,
zentzugabekeriez baliatuz, gogamenaren askapenera ailegatu nahi dute. Beraz, bide
horretan, liburuek ezer gutxi dute esateko; ez dute balio.

Sanzen: ikaslea maisuarekin biltzen da egunero pare bat aldiz-edo, eta Koan
horiei buruzko pentsakizunak esaten dizkio. Maisuak zuzendu, edo meditatzen
jarraitzeko aholkatzen dio.

Zazen, Koan eta Sanzen hauek erabiliz, Satori egoerara iristen da meditatzailea.
Hitz japoniarra da, eta esperientzia mistiko moduan uler daiteke. Errealitatearen
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osotasunaz ohartzea da. Betikoaren errealitatea egunerokotasunean presente izatea
da. Horixe da Zenaren helburu nagusia.

6. Budisten festak eta errituak

Budismoan, bizitzeko modua da funtsezkoena. Bide Zortzikoitza eta Lau Egiak
dira egin beharrekoak, eta ez, beste erlijio batzuetan bezala, errituak edo zeremo-
niak. Hala ere, badago horrelakorik:

Lau toki santuak. Budaren beraren bizitzako tokirik adierazgarrienak dira, eta
horietara joaten dira erromes budistak. Lau toki hauek dira: Lunbini (Buda jaio zen
hiria), Bodogaia (argitu eta “esnatu” zen hiria), Varanasi (lehen hitzaldia eman zuen
hiria) eta Kusingar (hil zen hiria).

Stupa, bodia eta patima-gara. Budistek gurtzen dituzten hiru gauzak dira, eta
monasterio guztietan egoten dira. Stupa dorre antzeko monumentu bat da, eta ber-
tan, Budaren edo beste maisu handiren baten erlikiak egoten dira. Bodia zuhaitza da,
pikondoa. Tradizioak dio Budak argitzapena pikondo baten azpian izan zuela. Eta
hirugarrena, patima-gara, Budaren estatua gordetzen duen eraikina.
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Gelugpan dagoen Tenplu Budista, Mongolia. Tenplu budistetan, budismoaren maisu handiak
lurperatzen dituzte. Bertan, budistek meditazioari tinko eta gogor ekiten diote.



Maiatzeko ilargi betea. Budaren jaiotza, esnatzea eta heriotza egun jakin horre-
tan gertatu omen ziren, eta horrexegatik ospatzen dute hori budistek. Beraientzat,
jairik handiena da. Milaka lagun elkartzen dira, eta etxeak, tenpluak eta kaleak lorez
eta girlandaz apaintzen dira.

Hiru bitxiak. Edonork, bere burua budistatzat hartzeko, “hiru bitxi” direlakoak
hartu behar ditu bere babesgarri: Buda bera, Darma (Irakaspena, Lege goren edo
Ordena kosmiko sakratua) eta Sanga (budisten elkartea). Pertsona batek “Babesgarri
hartzen dut Buda, babesgarri hartzen dut Darma, babesgarri hartzen dut Sanga” hiru
aldiz esan, eta budista bilakatzen da. Gero, egunero eta zeremonia guztietan esan ohi
du “babes hartzeko” formula hori. Budistagaiak Budaren irudiaren nahiz stuparen
aurrean belauniko esaten ditu formula horiek, lekaide baten ondoan, pali hizkun-
tzan.

Pagodak. Meditaziorako budistek erabiltzen dituzten tenpluak dira; biribilak iza-
ten dira, eta gelatxoz osaturiko zirkulu kontzentrikoetan eraikiak. Pagodetan ez da
egoten estatuarik; erdi-erdian, gainerakoen energia biltzen duen meditaziorako gela
huts bat besterik ez.

Meditazioa. Egunero, etxean, goizean eta ilunabarrean egiten den meditazioak
garrantzi handia du budistentzat, hinduistentzat bezala.

Jaiotza. Haurrak jaio eta etxetik ateratzen dituzten lehenengo aldian, monasterio
edo Sanghara eramaten dituzte. Bertan, Budaren estatuaren aurrean jarri eta lekai-
deek bedeinkatzen dituzte, testu sakratuak esanez.

Ezkontza. Ospakizun zibila da budistentzat. Lekaideek ez dute parte hartzen eta,
normalean, ez dira ezteietara joaten. Baina ezkondu ondoren, senar-emazteek etxe-
ra gonbidatzen dituzte lekaideak bazkaltzera, eta orduan lekaide batek hitz egiten
die, elkarrekin zoriontsu eta bakean bizi izatera dei eginez, Budak irakatsi bezala.

Heriotza. Hil ondoko zeremoniak lekaideek zuzentzen dituzte, eta kontsolamen-
duzko hitzaldi bat prestatzen dute, hildakoaren izaeraren araberakoa.
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